
5 شمارۀ 4بهار 1400

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 2)4(، 5-12 / بهار 1400
ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :

 Tourists’ spiritual perception through the lens of culture
در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

تاریخ دریافت: 1399/06/18                تاریخ پذیرش: 1399/11/18               تاریخ قرارگیری روی سایت:1400/02/01

ادراک معنوی گردشگر در گسترة فرهنگ
مهدیه شهرابی فراهانی* 
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چکیـده| ادراک معنـوی گردشـگر از سـفر در مسـیر شـناخت و جسـتجوی معنـای زندگـی، مقولـه ای 
فرهنگـی اسـت کـه در ظـرف فرهنـگ پدیـدار می شـود و در نهایـت نتیجـۀ فرهنگـی برای گردشـگر به 
همـراه خواهـد داشـت. فرهنـگ نـه بـه عنـوان منبـع، محصـول و محل رجـوع، بلکـه خـود ارزش تلقی 
می شـود؛ ارزشـی که فلسـفۀ گردشـگری، حرکـت و ماهیت الهـی انسـانی را معنا بخشـیده، دریافت های 
وی از عالـم را تفسـیر نمـوده و خلقـت هسـتی را محقـق می گردانـد. در ایـن تحقیق که به شـیوۀ کیفی 
و مبتنـی بـر توصیـف و تحلیـل انجام گرفته اسـت، ادراک معنوی گردشـگر بـه عنوان یکـی از مهم ترین 
مقوله هـای دریافـت و فهـم انسـانی، در بسـتر فرهنـگ مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. نتایـج حاکی از 
ایـن مطلـب اسـت که فرهنـگ، زبان معنویـت تلقی می شـود، با معنویـت عجین اسـت و در بطن ادراک 
معنـوی گردشـگر از سـفر رخ می نمایانـد. شـناخت عمیق تـر بـه مفهوم فرهنـگ در گردشـگری نیازمند 
مفاهیمـی اسـت کـه ایـن تأمـل را محقـق نماید. از سـوی دیگر، گردشـگری حرکـت در اعمـاق فرهنگ 
اسـت و در درون فرهنـگ بـا درک گردشـگر از خویشـتن و هسـتی جریـان می یابـد. ماهیـت معنـوی و 
فرهنگـی حرکـت گردشـگر، مبتنـی بـر مؤلفه هـای پیـش فـرض گردشـگر، حقیقـت باطنـی، حقیقـت 
ظاهـری و کنـش گردشـگر در ظـرف فرهنگـی توصیـف می شـود، بـا فرهنـگ پیونـد خورده اسـت و در 

نهایـت منجـر بـه ادراک معنوی می شـود.
واژگان کلیدی| ادراک معنوی، گردشگری، فرهنگ.

مقدمـه| ادراک معنـوی تحقـق انسـان آرمانی اسـت کـه می تواند 
در مسـیر حقیقت جویی و شـناخت، گام های مسـتمر و همیشـگی 
داشـته باشـد کـه نهایتـی بـرای آن قابل وصف نیسـت، لذا انسـان 
در مسـیر خاسـتگاه معرفـت افزایـی، نیازمنـد تقـرب بیشـتر بـه 
دریافـت معنـوی اسـت تا مسـیر قـرب الـی اهلل را در جهـت تحقق 
خلیفـه اللهـی خویش طـی نماید، و اولیـن گام می توانـد در جهت 
شـناخت هرچه بیشـتر خویشـتن باشد )شـهرابی فراهانی، 1397(. 

اصـل واقعـی انسـان، به عنـوان محور اصلی سـفر و گردشـگری را، 
یـک سیسـتم تفکر منطقـی، هماهنـگ و عملی پیرامـون معنویات 
می داننـد کـه هـدف آن تکامل روح اسـت )الهـی، 1377، 25(. در 
حقیقـت درک و شـناخت هسـتی بـه نوبـۀ خـود مفهومـی معنوی 
و مرتبـط بـا روح انسـانی اسـت کـه نمی تـوان آن را از زندگـی 
 .(Willson, McIntosh & Zahra, 2013) نمـود  متمایـز  انسـان 
شـناخت و جسـتجوی معنـای زندگی، انسـان را به سـفر واداشـت 
تـا در جسـتجوی کسـب معرفـت و تجربـه بـرای ارتباط بـا زمین، 
طبیعـت، خالـق هسـتی و یافتـن مفهـوم و معنـای زندگـی از آن   Mahdieh.shahrabi@yahoo.com،09128133686*
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بهـره  گیـرد. کشـف و دریافـت معنـای زندگـی در مفهـوم عـام به 
معنـی علـم و آگاهـی انسـان از جهـان بیـرون و دنیـای درون او 
بـه مسـیر کمـال و گشـایش رمـز و راز و سـیر حرکـت و حضـور 
انسـان بـر روی زمیـن تعبیر می شـود )ایمانی خوشـخو و شـهرابی 
فراهانـی، 1397(. ارزش هایـی کـه در فضـای سـفر به انسـان ارائه 
می شـوند، هماننـد اصـول راهنمـای درک حقیقـت و معنـا بـرای 
زندگـی بـه شـمار می رونـد (Schwartz,1994) کـه بـا توجـه بـه 
 Kim, Borges( سیسـتم شـناختی هـر فـرد متفـاوت خواهـد بـود
Chon, 2006; Ramdas & Mohamed, 2014 &(. گردشـگری از 
همـان ابتـدا بـا فرهنـگ عجیـن بـوده اسـت. فرهنـگ نه تنهـا بـه 
عنـوان یـک محصول قابـل عرضه، بلکه از گسـتردگی بسـیاری در 
گردشـگری برخـوردار بـوده به طوری کـه از جنبه هـای اجتماعـی، 
اسـت.  توجـه  درخـور  روانشناسـی  و  زیسـت محیطی  سیاسـی، 
فرهنـگ هـم بـه عنـوان یـک نیـاز، نیـز بـه عنـوان یـک محصول 
قابـل عرضـه و هم بسـتر تمامی فعالیت های گردشـگری محسـوب 
می شـود. فرهنـگ مهد ایجـاد آگاهـی، یادگیری، کشـف و دریافت 
برای گردشـگر است (Su, Aaron, McDowell & Lu, 2019). سفر 
مهـد شـکل دهی وجـود انسـانی اسـت کـه می توانـد تمامـی طـی 
طریق هـای حیـات انسـان را شـامل شـده و آن را به کمال رسـاند. 
از رابطـۀ انسـان بـا خویشـتن، کـه مهـد شـکل گیری شـناخت و 
درک از خویشـتن اسـت تـا افـرادی کـه همـراه انسـان در سـفر 
هسـتند، محیطـی کـه در آن قـرار می گیـرد، به سـبب ویژگی های 
اتمسـفری کـه در آن حکفرماسـت و جهـان و هسـتی پیرامـون، و 
در نهایـت خالـق هسـتی که انسـان در سـفر در جسـتجوی او گام 
برداشـته و همـۀ روابط را در طی مسـیر خدایـی و خالق می پیماید 
تا بدان گمشـده دسترسـی پیـدا کند )شـهرابی فراهانـی، 1397(. 
ادراک معنـوی را می تـوان در راسـتای تحقـق حقیقـت وجـودی 
انسـان و هـدف از آفرینـش تعبیـر نمـود کـه انسـان را بـه معنـی 
حقیقـی و معنـوی خویـش پیونـد داده و انسـان کامـل را محقـق 
می نمایـد. لـذا در راسـتای تکامـل انسـانی و تعالـی رخ می دهـد 
و همسـو بـا معرفـت انسـان در جهـان هسـتی اسـت کـه منجر به 
اتصـال وی بـه ماهیـت اصلـی و باطنـی خویـش می شـود. ادراک 
معنـوی تحقـق خاسـتگاه آفرینـش انسـانی اسـت، کـه بـه تعبیـر 
فالسـفه، انسـان ماهیتـی فراطبیعـی داشـته و اثـر هنـری خالـق 
هسـتی اسـت که خـود نیز از ایـن ویژگی تقلید نمـوده و در جهان 

اثـر هنـری خلـق می نمایـد )همان(.
مطالعـات و بررسـی ها نشـان می دهـد گردشـگری و فرهنـگ، هـر 
دو از موضوعـات پیچیـده ای بـه شـمار می رونـد کـه صرفـاً در یک 
گونـه و یـا رفتـار سـطحی اجتماعی خالصه نمی شـوند. از یک سـو 
گردشـگری فراتـر از یـک صنعـت صرفاً اقتصادی اسـت و از سـوی 
از یـک  قابـل تأمل تـر  نیـز مفهومـی عمیق تـر و  دیگـر فرهنـگ 
جذابیـت، فراتـر از نگاه هـای محـدود و رویکرد ابزاری صرف اسـت. 
گردشـگری امـری فرامادی اسـت و بیـش از آنکه یک سـرگرمی و 

یـا صنعـت درآمـدزا در نظـر گرفتـه شـود، جوانـب معنـوی و غیر 
مـادی وجـود انسـانی و جامعۀ بشـری را محقـق می نمایـد. ادراک 
معنوی گردشـگر دریافت، تفسـیر و درک گردشـگر براساس مبانی 
معنـوی اسـت که با ماهیت انسـانی و خدایـی وی مرتبط بوده و در 
مسـیر تحقق فلسـفۀ گردشـگری، آگاهی، شـناخت، حقیقت جویی 
و اتصـال بـا معنـا را تبییـن می کنـد. ارتبـاط میـان گردشـگری، 
گردشـگر و فرهنـگ براسـاس مبانـی معنـوی، حرکـت در اعمـاق 
فرهنـگ اسـت. از ایـن رو شـناخت و درک عمیق تـر در این حیطه 
می توانـد فعالیت های مؤثرتری را در توسـعۀ گردشـگری و فرهنگ 
رقـم بزنـد. زیرا شـناخت بهتـر پیرامون فلسـفۀ هر موضوع، مسـیر 
تحقـق اهـداف را بیـش از پیـش میسـر می نمایـد. در این نوشـتار 
کـه بـا شـیوۀ کیفی انجـام گرفته اسـت، از روش توصیـف و تحلیل 
مفاهیـم نظـری بـرای بررسـی ادراک معنوی گردشـگر در گسـترۀ 
فرهنـگ، اسـتفاده شـده اسـت. مفاهیـم ادراک معنوی گردشـگر و 
فرهنـگ هریـک بـه صـورت جداگانـه مـورد تحلیـل قـرار گرفته و 
خاسـتگاه ارتبـاط و گسـترۀ معنایـی ادراک معنـوی گردشـگر در 

حیطـۀ فرهنگ، ارزیابی شـده اسـت.

مبانی نظری
ادراک معنوی گردشگر •

مفهـوم معنویـت در ارتبـاط انسـان بـا خـود، جهـان پیرامـون و 
خالـق هسـتی تعریـف می شـود و معنـا می یابـد. مضامیـن معنوی 
در فضـای سـفر بـا تأکید بـر ارتباط انسـان بـا خویشـتن، دیگران، 
محیـط پیرامـون و خالـق هسـتی تجلـی پیـدا می کنـد، کـه در 
ارتبـاط طولـی بـا یکدیگـر قـرا گرفتـه و در نهایـت انسـان را بـه 
فراهانـی،  )شـهرابی  می دهنـد  سـوق  آفریـدگار  و  معبـود  سـوی 
1397(. برخـی معنویـت را مختـص وجود خود گردشـگر می دانند 
کـه از دریافـت و درک کامـاًل شـخصی حاصـل می شـود. در نتیجه 
معنویـت را تجربـۀ فـردی بیـان می کنند. از سـوی دیگـر معنویت 
از دیـدگاه کسـب معانـی فرهنگـی نیـز در مطالعـات گردشـگری 

.(Garcês, Pocinho & de Jesus, 2018) بررسـی شـده اسـت
 ،(Ivtzan, Chan, Gardner & Prashar, 2013) ایتزان و همکارانش
عقیـده بـه ماهیـت انسـان، هـدف زندگـی، وجـود برتـر، و نیـاز به 
دانسـتن، درک و تجربـۀ هسـتی و خداونـد را از جملـه مؤلفه هـای 
معنـوی در گردشـگری بیـان کرده انـد. چـرا که سـفر می تواند یک 
منبـع ارزشـمند بـرای دسـتیابی بـه ایـن اهـداف بـرای انسـان در 
زندگی باشـد. از دیدگاه بسـیاری از پژوهشـگران حوزۀ گردشگری، 
گردشـگر در پـی کشـف معنـی خویشـتن، زندگـی و خدا به سـفر 
روی مـی آورد. از ایـن رو گردشـگری منبـع بسـیار مهمـی بـرای 
زندگـی انسـانی بـه شـمار مـی رود؛ زیـرا قصـد دارد هـدف اصلـی 
خویـش را از طریـق آن دریابـد. بدین سـبب گردشـگری بیشـتر از 
آنکـه تفریح صرف باشـد، تجربه های با ارزشـی اسـت کـه معنویت 
را بـرای گردشـگر محقق می نماید. پژوهشـگران بسـیاری از جمله 
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پیـرس  و  فیلـپ   ،(Coghlan , 2015)کاگالن ،(Dan, 2015)دان
(Filep & Pearce, 2014) در نتایـج تحقیقـات خـود بـه این نکته 
تأکیـد می کننـد کـه ماهیـت کلیـدی بررسـی احسـاس مثبـت، 
زندگـی  در  امیـد  و  خوشـبختی  روان،  سـالمت  مثبت اندیشـی، 
ماهیتـی معنـوی دارنـد و در حقیقـت یـک مفهـوم فلسـفی در 
گردشـگری بـه شـمار می روند کـه رویکرد روانشناسـی نیـز ملزم 
بـه شـناخت دقیق تـر مفهـوم معنویـت اسـت. زیـرا تمامـی ایـن 
مؤلفه هـا بـه عنـوان اهدافی که هـر فرد در زندگی آن را جسـتجو 
می نمایـد، از طریـق شـناخت بهتـر معنویت محقق می شـود و در 
ایـن میـان گردشـگری می توانـد بـه عنوان یـک منبـع تحقق این 
اهـداف در نظـر گرفتـه شـود. ماهیت گردشـگر، حـاالت روحی و 
روانـی گردشـگر از جملـه احسـاس شـادی، تجربـه مثبـت، حس 
خوشـبختی و رضایـت خاطـر از مضامیـن معنـوی در نظـر گرفته 

  (Garcês, Pocinho & de Jesus, 2018) شـده اند
مجمـوع  از  دارد،  خویـش  ذهـن  در  گردشـگر  کـه  مفروضاتـی 
و  می گیـرد  شـکل  زندگـی  طـول  در  گردشـگر  تجربه هـای 
آن هـا  بـر  و  می دهـد  شـکل  را  وی  اعتقـادات  و  جهان بینـی 
تأثیرگـذار اسـت. پیش فرض گردشـگر مجموعۀ باورهـا، ارزش ها، 
مقصـد  بـه  کـه  فرضیاتـی  و  اخالقـی  اصـول  دینـی،  اعتقـادات 

مـی آورد.  وجـود  بـه  را  دارد  گردشـگری 
و  معنویـت  جدایی ناپذیـر  و  کلیـدی  عنصـر  باطنـی،  حقیقـت 
ماهیـت انسـانی اسـت کـه بـه بخـش غیرمـادی و روحانـی وجود 
انسـان مرتبـط اسـت. حقیقـت باطنـی بـه عنـوان یکـی از ارکان 
احسـاس وجـد  بـه  اشـاره  ادراک معنـوی،  اصلـی  مؤلفه هـای  و 
و شـعف درونـی گردشـگر در مواجهـه و رویارویـی بـا فرهنـگ، 
احسـاس اتصـال و قرابـت بـا محلـی کـه در آن قـرار گرفتـه و 
نوعـی پیوسـتگی بـا پیشـینۀ فرهنگ و تاریـخ منطقه و احسـاس 
نزدیکـی بـه خالـق هسـتی دارد. حقیقـت ظاهری ابعاد جسـمانی 
جهـت  بـه  گردشـگر  برمی گیـرد.  در  را  وی  ظاهـر  و  گردشـگر 
ماهیـت زمینـی کـه بـا حضـور خویـش در طبیعت پیـدا می کند، 
در راسـتای مطابقـت و همسوشـدن با حیات بـر روی کرۀ خاکی، 
مسـتلزم بهره مندبـودن از ارکان و ابعـادی اسـت کـه در ظرفیـت 
مـادی وجـودی اش، سـنخ جسـمانی نیـز پیـدا نمـوده و زندگـی 
دنیایـی را برایـش سـهولت بخشـد. گردشـگر در ارتبـاط با سـایر 
انسـان ها و هسـتی آفریـده شـده اسـت. فضـای سـفر نیـز مهـد 
شـکل دهی انـواع ارتباطـات انسـانی اسـت. کنش گردشـگر ضمن 
تأکیـد بـه نـوع ارتباطات گردشـگر، به میـزان تعامالت گردشـگر 
بـا سـایر افـرادی کـه در طـول سـفر بـا آنـان در ارتبـاط اسـت و 
تجربه هایـی کـه گردشـگر در طـول سـفر از ارتباطـات بـا سـایر 
افـراد کسـب می کند، اشـاره دارد. ایـن ارتباطات در مسـیر تعالی 
انسـانی تلقـی شـده اسـت کـه ادراک معنـوی گردشـگر را شـکل 

می دهنـد )شـهرابی فراهانـی، 1397( )تصویـر 1(.

گردشگری و فرهنگ •
تـا اواسـط قـرن بیسـتم، ارتبـاط میـان فرهنـگ و گردشـگری به 
شـکل مجـزا بـوده اسـت. منابـع فرهنگـی از جملـه جاذبه هـای 
فرهنگـی نگریسـته می شـدند کـه افـراد بـرای بازدیـد از آن هـا به 
مقصـد گردشـگری سـفر می کردنـد. از سـوی دیگـر گردشـگری 
نیـز بـه عنوان یـک فعالیـت سـرگرمی و تفریحی زندگـی افراد در 
جامعـۀ صنعتی در نظر گرفته شـده اسـت. در ایـن دیدگاه فرهنگ 
بـه عنـوان یـک محصول گردشـگری نگریسـته می شـود کـه تأثیر 
 . (OECD, 2009) باالیی در توسـعه و پیشرفت جوامع داشته است
بـه طـور کلی ارتباط میان گردشـگری و فرهنـگ را از دهۀ 1980 

بـه بعد بـه صـورت جـدول 1 بیـان می کنند.
هـگل1  اسـت.  شـده  بیـان  فرهنـگ  مفهـوم  از  زیـادی  تعاریـف 
فرهنگ را نشـانۀ رشـد، کمال و ارتقای جامعۀ انسـانی به سـطحی 
انسـان  هویت یابـی  همچنیـن  و  آزادی  بـه  دسـتیابی  و  متعالـی 
می شـمرد. ژان پـل سـارتر2 معتقـد اسـت فرهنـگ بازتـاب مـن 
اسـت؛ انسـان در آن بـاز می تابـد و خـود را در آن می شناسـد. 
فقـط ایـن آیینـۀ عقیـق چهـره اش را بـه او می نمایانـد )صالحـی 
امیـری، 1386(. در کلی تریـن مفهـوم، فرهنـگ را می تـوان کل 
و  فکـری  مـادی،  روحانـی،  متمایـز  از خصیصه هـای  پیچیـده ای 
عاطفـی دانسـت کـه ویژگی های یک جامعـه یا گـروه اجتماعی به 
شـمار می آینـد و نه تنهـا هنـر و ادبیـات، بلکـه شـیوه های زندگی، 
حقـوق اساسـی انسـان ها، نظام هـای ارزشـی و سـنت ها و باورهـا 
را دربرمی گیرنـد )یونسـکو، 1982 بـه نقـل از اجاللـی، 1379(. 
فرهنـگ مقولـه ای اسـت کـه بـه وجـود انسـان قـوام می بخشـد و 
نظـر هـگل،  از  تثبیـت می کنـد.  را در مرحلۀتکامل یافته تـری  او 
انسـان درصورتـی فرهنگـی اسـت کـه پـا از دایـرۀ ضرورت هـا و 

تصویر 1. مؤلفه های ادراک معنوی گردشگر. مأخذ: شهرابی فراهانی، 1397.
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ارتباط میان گردشگری و فرهنگابعاد

افزایش تمایل به بازدید از جاذبه های فرهنگی به عنوان یکی از منابع هویت فرهنگ در جامعۀ صنعتی؛تقاضا
رشد سرمایه های فرهنگی در جامعه؛

مصرف گرایی پست مدرنیسم و تأکید به توسعۀ فردی؛
افزایش اهمیت فرهنگ غیر ملموس؛

نقش اتمسفر و تصویر ذهنی؛
افزایش دسترسی به سایر فرهنگ ها؛

توسعۀ گردشگری فرهنگی و افزایش اشتغال و درآمدزایی؛عرضه
رشد چشمگیر بازار گردشگری فرهنگی در جهان؛

افزایش عرضۀ محصوالت فرهنگی در جهان به عنوان یکی از اقدامات توسعۀ محلی؛
افزایش میزان دسترسی به منابع فرهنگی؛

ضرورت توجه به هویت فرهنگی در جوامع؛
گرایش به ارائۀ تصویر ذهنی فرهنگی از مقصد و سایت های گردشگری؛

افزایش عرضۀ محصوالت فرهنگی؛
رفع مشکالت مالی در جوامع؛

  .OECD, 2009:جدول1. ارتباط میان گردشگری و فرهنگ. مأخذ

نیازهـا بیـرون بگـذارد و بـه جهـان آزادی و کمال دسـت یابد. این 
مهـم زمانـی محقـق می شـود کـه بتوانـد بی واسـطه به شناسـایی 
موضوعـات بپـردازد و بـه عبارتـی، بـا روح مطلـق پیونـد بیشـتری 
بـا  ایرانپـور، 1393، 83-82(.  و  نـوروزی  )رشـیدپور، شـاه  یابـد 
توجـه بـه تنـوع و تعـدد تعاریف، طبقه بنـدی از حوزه هـای معنایی 
مشـترک انجام گرفته اسـت که می تواند چیسـتی فرهنـگ را بهتر 
بیـان کنـد. از جملـه می تـوان مفهـوم فرهنـگ را در شـش دسـته 

تقسـیم بندی نمـود )جـدول 2(.
معنویت و فرهنگ •

جسـتجو  جهـت  انسـان  وجـودی  جنبه هـای  از  یکـی  معنویـت 
و کسـب معنـی و غایـت و شـیوۀ تجربـه و ارتبـاط در لحظـه بـا 
خویـش، دیگـران، طبیعـت و سـاحت غیـر مـادی و روحانی اسـت 
(Puchalski, Vitillo, Hull & Reller, 2014). معنویـت بـه مفهـوم 
سـطح شـعور، هوش و احسـاس انسـانی اسـت کـه وی را از سـایر 
ابعـاد  بـا  ارتبـاط  امـکان  موجـودات هسـتی متمایـز می سـازد و 
غیرمـادی هسـتی و وجـود خویـش را فراهم می نمایـد. در حقیقت 
معنویـت همـان جنبـۀ غیر مادی بعد انسـانی اسـت کـه در ارتباط 
بـا خویـش، دیگـران، طبیعـت و خالـق هسـتی معنی پیـدا کرده و 
امکان تعامل و کسـب تعالی و غایت هسـتی را برای وی امکان پذیر 
می نمایـد. در نتیجـه سـالمت جسـمی و روانی را برایـش به همراه 
خواهد داشـت (Jackson, Colleen, Capon & Pringle, 2016). از 
سـوی دیگـر فرهنـگ نیز بـر پایۀ معنویـت تعریف می شـود. برخی 
فرهنـگ و معنویـت را متضمـن و وابسـتۀ یکدیگـر بیـان می کنند. 
معنویـت مشـروط و وابسـته بـه فرهنـگ تعریـف می شـود کـه از 
درون مطالعات انسان شناسـی، جامعه شناسـی و سـایر علوم انسانی 
در طـول زمـان شـکل می گیـرد. پس می تـوان چنین پنداشـت که 
معنویـت براسـاس زمـان و شـرایط فرهنگـی جوامع متفـاوت بوده 
اسـت. فرهنـگ را در بطـن جامعـه و شـیوه زندگـی می داننـد کـه 

گویـی معنویـت از آن متأثـر اسـت. از دیـدگاه دیگـر، معنویت اگر 
رویکـردی فرادینـی داشـته باشـد، تعیین کننـدۀ فرهنـگ و شـیوۀ 
زندگـی اسـت. زیـرا اصل حیـات انسـانی و هسـتی، معنوی اسـت 
و انسـان و فرهنـگ بـا تمامـی مؤلفه هـا و ویژگی هایـش درون این 
معنویـت، معنا می یابـد(Gallagher, 2003). اهمیـت فرهنگ بدان 
حـدی اسـت کـه آن را زبـان معنویـت بیـان کرده انـد به طوری کـه 
تجربه هـای معنـوی از طریـق فرهنـگ قابـل درک هسـتند. بدیـن 
سـبب معنویـت دارای سـه بعـد اسـت تا بتوانـد در ظـرف فرهنگ 
قابـل تبییـن باشـد: 1( بعـد فـردی معنویـت، 2( بعـد اجتماعـی 
 .(Platovnjak, 2017)معنویت و 3( بعد انعکاسی و بازتابی معنویت
فرهنـگ رمـزی اسـت کـه می آموزیـم و در واقـع وجـه مشـترک 
بیـن مـا و دیگـران اسـت. »یادگیـری« و در میان گذاشـتن ایده ها 
بـه »ارتبـاط« نیـاز دارد و ارتبـاط هـم بـه رمزگـذاری و نمادهایی 
نیازمنـد اسـت کـه باید آموخته شـود و مشـترک شـود )مهتدی و 

شـهبازی، 1396(.

تحلیل یافته های تحقیق
ادراک معنوی گردشگر و فرهنگ •

در ایـن تحقیـق کـه بـا هـدف تحلیـل و بررسـی ادراک معنـوی 
گردشـگر در گسـترۀ فرهنـگ صورت گرفت، مفاهیـم و تئوری های 
پیرامـون ادراک معنـوی گردشـگر، فرهنـگ و معنویـت بـه شـیوۀ 
کیفـی و توصیـف تحلیلی انجـام گرفـت. ادراک معنوی گردشـگر، 
یکـی از مفاهیـم جدیدی اسـت کـه در مطالعات گردشـگری بدان 
پرداخته شـده اسـت و زوایای گوناگونی از درک گردشـگر از سـفر 
را فراتـر از امـور حسـی و ظاهـری تبییـن می نمایـد. از آنجایی که 
فرهنـگ، دارای مبانـی و ارزش هـای نهفتـه ای اسـت کـه می تواند 
جایـگاه واالتـری داشـته باشـد، ادراک معنوی گردشـگر بـه عنوان 
یکـی از مصادیـق واالی درک انسـانی در حـوزۀ فرهنـگ مطالعـه 
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شرحمفهومردیف

مجموع آموخته های انباشته شدۀ بشری؛ عبارت است  از تمامی آن چیزهایی که انسان ها در زندگی عادی آموخته های بشری1
خود آموخته اند و نسل به نسل به یکدیگر انتقال نموده اند.

اشاره به معنای کهن واژۀ فرهنگ به معنی تزکیه و رشد اخالقی دارد؛ مجموعۀ بایستگی ها و شایستگی هایی فضیلت های انسانی2
که تمامی شئون زندگی انسانی را پوشش می دهد.

همۀ آن چیزی که است که جوامع تاکنون به دست آورده اند. گسترده ترین تعریف فرهنگ که تمامی دستاوردهای مادی و معنوی بشر3
دستاوردهای مادی )ساختمان ها، صنعت، تکنولوژی و..( و معنوی )آداب و رسوم، آیین ها، هنجارها و..( را 

شامل می شود.

بخش اصلی فرهنگ همان بخش معنوی است که نباید تجلیات مادی را با فرهنگ یکی دانست. در این باورها و ارزش های هنجار یافته4
مفهوم، فرهنگ پذیرش های هنجاریافته در جامعه است که به سه بخش کلی باورها، ارزش ها و هنجارها 

تقسیم می شود.

فرهنگ نرم افزاری است که روابط انسان ها با یکدیگر را تعریف می نماید و درستی یا نادرستی این روابط را نظام مناسبات انسانی5
می سنجد. فرهنگ سیستمی است که روابط اجتماعی انسان را در موقعیت های مختلف و حالت های گوناگون 

تنظیم می کند.

در تعاریف مدرن به ویژه رویکردهای جامعه شناسی، فرهنگ به مفهوم شیوۀ زندگی روزمره تعریف می شود.شیوه یا الگوی زندگی6

جدول2. طبقه بندی تعاریف فرهنگ. مأخذ: شکوری و میرصادقی، 1395.

شـد. فرهنـگ، خود عامل ایجاد سـفر اسـت و نقش مهمـی در این 
صنعـت ایفـا می کند، امـا از زوایـای گوناگـون می توان بـه آن نگاه 
کـرد، نـه صرفـاً گونـۀ گردشـگری و طبقه بنـدی انـواع گردشـگر، 
بلکـه درک و دریافـت گردشـگر در ایـن بسـتر رخ می دهـد. حـال 
ایـن دریافـت معنـوی به وسـیلۀ فرهنـگ چگونه هدایت می شـود؟ 
ادراک معنـوی کـه خـود مفهومـی جدیـد در شـناخت گردشـگر 
بـه شـمار مـی رود، در گسـترۀ فرهنـگ چگونـه محقـق می شـود؟ 
در اینجـا می تـوان بـه چیسـتی و چرایـی فرهنـگ در گردشـگری 
ایـن  از دیـدگاه محصول محـور، در  اشـاره کـرد. فرهنـگ، فراتـر 
فراینـد جسـتجو، کشـف و دریافـت معنـی انسـانی بـر روی زمین، 
می توانـد هـدف واقع شـود تا مسـیر شـناخت و دریافـت را تکمیل 
نمایـد. چیسـتی و چرایـی حرکـت انسـان بـه آغازنمودن سـفر، تا 
عنوانـی بـه نـام گردشـگر پیدا کنـد، از بطـن وجودی انسـانی وی 
ناشـی می شـود، و آن همـان معنویت اسـت تـا وی را به جسـتجو، 
کشـف، شـناختن و دریافتـن سـوق دهد. این مسـیر همـان ادراک 

اسـت. معنوی 
اگـر بـا یـک نـگاه کلـی فرهنـگ را ظـرف اصلـی قـرار دهیـم، 
گردشـگری و معنویـت در قالـب یکـی از مؤلفه هـای آن بـه نـام 
ادراک معنـوی گردشـگر، در ایـن بسـتر قـرار می گیـرد. از یک سـو 
خـود گردشـگر دارای فرهنـگ اسـت از سـوی دیگـر گردشـگر از 
درون جامعـه ای حرکـت کـرده کـه دارای یـک فرهنـگ اسـت. پا 
بـه مقصـد گردشـگری می گـذارد، در این زمـان فرهنـگ می تواند 
باشـد.  از سـفر  زبـان شـرح، دریافـت و درک معنـوی گردشـگر 
هنگامـی کـه فرهنـگ را در قالـب عناصـر ملموس و غیـر ملموس 
می دانیـم، تمامـی ایـن عناصـر بیانگـر معنویـت اسـت. فرهنگ به 
جهـت ماهیـت وقتـی باور و ارزش هـای فردی و اجتماعی را شـکل 
می دهـد، روش و سـیاقی اسـت کـه ادراک معنـوی گردشـگر را 

بسـط داده و قابـل تفسـیر می کنـد. ادراک معنـوی گردشـگر از 
طریـق فرهنـگ، و بـه زبـان فرهنـگ هـم ابـراز می شـود و هـم در 
درون خـود فـرد تعمیـق می یابـد. بـروز و ظهـور ادراک معنـوی 
گردشـگر از سـفر، فرهنـگ اسـت. ارتبـاط میـان ادراک معنـوی 

گردشـگر و فرهنـگ در  تصویـر 2 نشـان داده شـده اسـت.
باورهـا و اعتقـادات گردشـگر، جهـان بینـی گردشـگر و همچنیـن 
حقایقی که گردشـگر در باطن خویش احسـاس می کند، شـناخت 
درونـی از خـودش و همچنین خداوند را شـکل می دهند. از سـوی 
دیگـر حقیقـت ظاهری که بـه ویژگی ها و نمودهای فیزیکی اشـاره 
دارد، در نمادهـای فرهنگـی نمود بیرونی پیـدا می کند. در مجموع 
ایـن ویژگی هـای ذهنـی، درونـی و ظاهـری، کنـش گردشـگر و 
ارتباطـات وی بـا جامعـه و سـایر افـراد شـکل می گیـرد. در این جا 
می تـوان چنیـن اسـتنباط نمـود که تمامـی این مؤلفه هـای ادراک 
معنـوی، خـود مؤلفه هایـی از جنـس فرهنـگ هسـتند. بـه عبارتی 
دیگـر می تـوان در هریـک از این ابعـاد رد پای فرهنـگ را دریافت. 
حـال ادراک معنـوی هـم از فرهنـگ تأثیـر می پذیـرد و هـم بر آن 
تأثیـر می گـذارد. ادراک معنـوی گردشـگر بـا محوریـت معنویـت 
دارای سـه بعـد کلیـدی معنویت اسـت؛ جنبـه فـردی، اجتماعی و 
انعکاسـی آن. در هـر سـه، فرهنگ هم نقـش مولد را ایفـا می کند، 
هـم بسـتر شـکل دهی ایـن ادراک اسـت و هـم جنبـۀ بـروز رفتار، 

تعامـالت اجتماعـی و بـروز از دریچـۀ آن صـورت می گیرد.

نتیجه گیری
انسـان ماهیتی فرامادی دارد، ماهیتی معنوی، که ریشـه در هستی 
و تمامـی موجـودات عالم امـکان دارد؛ عالمی که همگـی اتصال به 
پـروردگار داشـته و از عظمتـی معنـوی نشـأت گرفته انـد. ماهیت 
معنـوی هسـتی بـه عبارت هـای گوناگـون قابـل تفسـیر اسـت و 
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تصویر 2. ادراک معنوی گردشگر و فرهنگ. مأخذ: نگارنده.

بـروز و ظهـور گوناگـون دارد. بی شـک می تـوان گفـت فرهنـگ 
یکـی از ایـن نمودهاسـت. فرهنـگ در معنـی لغـوی و اصطالحی، 
ماهیتـی فرامـادی دارد، در بـاور، ذهـن و اعتقـادات انسـانی جای 
گرفتـه اسـت و بـه شـکل بیرونـی در ظواهـر و مـاده پدیـد آمده 
اسـت. در ایـن میـان می تـوان گفت فرهنـگ با معنویـت ارتباطی 
را  درهم تنیـده  ارتبـاط  ایـن  می تـوان  چگونـه  دارد.  تنگاتنـگ 
تشـریح و توصیـف نمـود؟ بی تردیـد معنویـت که در یـک دیدگاه 
برگرفتـه از فرهنـگ اسـت و در دیـدگاه دیگر فرهنـگ، زبان بیان 
معنویـت تلقـی می شـود، انسـان را بـه حرکـت سـوق می دهـد 
و سـفر را در مسـیر زندگـی شـکل می دهـد. از ایـن روسـت کـه 
سـفر نشـأت گرفته از ماهیـت معنوی هسـتی و انسـانی و فرهنگ 
تقلیـل  دیدگاه هـا  برخـی  در  سـاختار،  ایـن  ریشـۀ  عنـوان  بـه 
می یابـد و معنویـت و فرهنـگ صرفـاً نـگاه محصول محـوری بـه 
خـود می گیرنـد. فرهنـگ در سـفر، بـه عنـوان یـک گونـه تلقـی 
می شـود، و معنویـت نیـز همین طـور. حـال بـا نگاهـی عمیق تـر 
می تـوان دریافـت، معنویـت و فرهنـگ هرکـدام مؤلفه هایی دارند 
را در فراینـد صنعـت گردشـگری توصیـف  کـه می تـوان آن هـا 
نمـود، امـا نـه یـک توصیـف سـطحی، بلکـه بـا تأملـی بیشـتر به 

عمـق آن می تـوان پـی بـرد.
بی شـک تفسـیر و تأمل در مفاهیم فرهنگ و گردشـگری، نیازمند 
مضامینـی اسـت تا بسـتر ایـن توصیف و تفسـیر را بیـش از پیش 
میسـر نمایـد. از ایـن رو شـناخت جوانـب و زوایای گردشـگری و 
فرهنـگ می توانـد ایـن امر را محقق سـازد. فلسـفۀ سـفر، کشـف 
و معنایابی اسـت. ادراک معنوی گردشـگر دریافت های انسـانی را 
در مسـیر کشـف حقیقت بیـش از پیش مشـخص می کند. ادراک 
معنـوی گردشـگر، اتصـال بـا خالـق، هسـتی، جهـان و جامعـۀ 

انسـانی اسـت تـا باورهـا، اعتقادات، ارزش هـا، جهان بینـی، ماده و 
ظواهـر، تعامـالت و همۀ آنچه آدمی را در مسـیر فلسـفۀ آفرینش 
از  خویـش قـرار می دهـد، تفسـیر نمایـد. فرهنـگ مجموعـه ای 
نمادهـا، هنجارهـا، باورهـا و ارزش هـای یـک جامعـه اسـت کـه 
در شـکل فیزیکـی و غیـر فیزیکـی نمـود می یابـد. اصـل حیـات 
انسـانی و هسـتی، معنـوی اسـت و انسـان و فرهنـگ بـا تمامـی 
می یابـد.  معنـا  معنویـت،  ایـن  درون  ویژگی هایـش  و  مؤلفه هـا 
اهمیـت فرهنـگ بدان حدی اسـت کـه آن را زبـان معنویت بیان 
کرده انـد. گردشـگر هنگام سـفر در ظرف فرهنـگ گام برمی دارد، 
سـایت های  فرهنگـی،  نمادهـای  تـا  میزبـان  جامعـۀ  رفتـار  از 
مذهبـی، تاریخـی و طبیعـی کـه فرهنـگ در درون آن ها بـا رفتار 
افـراد جامعـه تزریـق شـده اسـت. حـال ایـن ظـرف محـل رجوع 
واقع شـده و گردشـگر در این محـل دریافت هـای گوناگونی دارد. 
شـناخت و آگاهـی هـر چـه بهتـر می تواند ایـن جریان انسـانی را 
در مسـیر صحیـح تـر قرار دهـد. در این دیـدگاه فرهنگ بـه نوبۀ 
خویـش ارزش تلقـی می شـود. ارزشـی کـه می توانـد هم راسـتا با 
انسـان در ایـن هسـتی گام برداشـته و جوانـب معنـوی و روحانی 

وجـودی انسـانی را محقـق نماید.
بررسـی ادراک معنـوی گردشـگر در گسـترۀ فرهنـگ، مؤیـد این 
نکتـه اسـت کـه سـفر اقـدام حرکـت و رفتـن بـه اعمـاق فرهنگ 
اسـت. سـفر می توانـد فرهنـگ را فراتـر از نگاه هـای سـطحی و 
رویکردهـای  از  فرهنـگ  توصیـف  نمایـد.  تبییـن  ماده گرایانـه، 
گوناگـون می توانـد کارکـرد آن را بهتـر نمـوده و در تحقق اهداف 
معنوی گردشـگری نیـز مؤثر عمل نماید. ادراک معنوی گردشـگر 
حـاوی مؤلفه هایـی اسـت کـه در شـرایط گوناگـون در هـر فردی 
متفـاوت خواهـد بـود. با ایـن حال پیش فـرض گردشـگر، حقیقت 
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باطنـی، حقیقـت ظاهـری و کنـش گردشـگر همگی خـود ارتباط 
تنگاتنـگ بـا فرهنـگ دارنـد، هریـک می توانـد مؤلفـۀ فرهنگـی 
باشـد، ارزش فرهنگـی تلقـی شـوند، می توانـد پرچمـدار فرهنگ 
فراهـم  فرهنـگ  بهتـر  توصیـف  بـرای  بسـتری  حتـی  و  باشـند 
نماینـد. از ایـن رو رویکردهـا و نگرش هـای فرهنگـی اسـت کـه 
می توانـد کارکـرد ادراک معنـوی گردشـگر را تعمیـق بخشـد. در 
یـک رویکـرد می تـوان تمامی مؤلفه هـای ادراک معنوی گردشـگر 
را فرهنگـی دانسـت، ماهیـت فرهنگی بـرای آن ها قائل شـد و در 

ذیـل فرهنـگ آن هـا را توصیـف نمود. از سـوی دیگر شـاید بتوان 
جنـس فرهنگـی ادراک معنـوی گردشـگر را بـه طـور جداگانـه 
مشـخص و تعریـف کـرد. البتـه بـه نظر می رسـد این اقـدام کمی 
بـا ماهیـت فرهنـگ و ادراک معنـوی منافـات داشـته باشـد. چرا 
کـه اقـدام بـه تفکیک منجـر به جزئی نگـری در فرهنـگ و ادراک 
معنـوی می شـود، کـه ایـن امـر با ماهیـت معنـوی ایـن دو مقوله 
در تناقـض اسـت، زیـرا مضامین معنـوی ماهیتی کلـی و فرامادی 

دارنـد و قابـل تجزیه نیسـتند.
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