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چکیده
ران مدرن به کنجکاوي و درك مفاهیم جدید باعث شـده  پیش گردشگازگرایش بیش

المللی به موضوع معنویت در گردشگري  توجه کننـد تـا   هاي بیناست محققان و کنفرانس
پـژوهش کیفـی گرانـدد    . مقولـه، حاصـل شـود   فضایی براي تغییر نگاه صرفاً مـادي بـه ایـن   

ا اسـتفاده از مصـاحبه،   اي معنویـت در گردشـگري بـ   رشتهتئوري با هدف ارائۀ مفهومی بین
بنابراین رسیدن به تعالی، رسیدن . مطالعۀ متون و استفاده ازنظر خبرگان صورت گرفته است

هاي مثابۀ ابعاد اصلی این مفهوم شناسایی شد  که از جنبهبه معنا و رسیدن به درك متقابل به
تواند درمیمعنویت در گردشگري . اجتماعی، فردي، طبیعی، فراطبیعی شایان بررسی است

در . همۀ انواع گردشگري جلوه کند و صرفاً معطوف به گردشگري دینی و مـذهبی نیسـت  
زبان موضوع معنویت بیشتر به مذهب و دین و در دیگر مطالعات به مباحث مطالعات فارسی

هـاي ایجـاد تمرکـز و ادیـان حاضـر در مقاصـد گردشـگري        سالمتی، آرامش جسم، روش
توانـد در همـه سـطوح زنـدگی انسـان تـأثیرات       کـه معنویـت مـی   ازآنجا. شده استخالصه

رسد تعریـف آن همچـون یـک هـدف از     فیزیکی و روانی بلندمدتی داشته باشد، به نظر می
. شده خواهد بودگردشگري، اقدامی پذیرفته

سازي معنویت ،  معنویت در گردشگري ، گردشگري ،مفهوم: واژگان کلیدي

)نویسنده مسئول( تهراندانشجوي دکتري مدیریت گردشگري دانشکده علوم گردشگري دانشگاه علم و فرهنگ.1
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مقدمه
هاسـت کـه از دریچـۀ تفسـیر و تعبیـر انسـانی       ها و فعالیـت و تعقل در پدیدهمعنویت فرزند تفکر

هاي مطالعاتی و پژوهشی است کـه از دیربـاز   این مفهوم و درك آن ازجمله حوزه. شوددریافت می
با توجه به غناي مفهوم معنویـت،  . نموده استتوجه محققان و پژوهشگران بسیاري را به خود جلب

سـازي آن براسـاس مطالعـات موجـود کـار      دشـوار اسـت؛ امـا بررسـی و مفهـوم     ارائۀ تعریفی عینی 
رابطـه متعـالی بـا    زنـدگی، درمعنامعنویت را جستجوي) 2007(پالنته و تورسن . غیرممکنی نیست

. کننـد طبیعـت و اتحـاد تعریـف مـی    بـا وحـدت جانبه، ایجادهمههدایتخویشتن خویش و معبود،
بـا متناسـب راآدمـی واسـت آدمـی وجـود جوهرةاست، معنویتنیز معتقد) 152: 2013(ویلسون 

تـوان نـوعی   عبارتی معنویت را میکند، بهمیترغیبزندگیدرمعنایافتنبهجستجوگرشطبیعت
. شـود صورت ذهنـی موجـب ایجـاد آگـاهی در ضـمائر افـراد مـی       بخشی دانست که بهابزار آگاهی

واسـطه  بـه افـراد طی آنکهاستسیالعنویت مسیريبر این باور است که م) 1991(همچنین کولز 
پردازنـد؛ بنـابراین ایـن تفسـیرها و     مـی هاي زنـدگی خـود  تجربیات معنوي اکتسابی به تفسیر چرایی

همـراه خواهـد   دستیابی به چراها، زمینۀ تغییر تفکر، الگوي فکر و حتی زندگی فـرد یـا جامعـه را بـه    
. اي نیسـت بسته باشد، کار سادهزدگی و سکون دلبه عادتکه انساناما یافتن معنی درحالی. داشت

گـري  سـازي و تسـهیل  تواند زمینهعنوان گردشگري میاینجاست که مقولۀ سیال و پویاي دیگري به
. مند به تغییر را فراهم سازدنماید تا بروز تفسیرها و تغییرات در انسان عالقه

شود؛ یعنی حرکـت از یـک نقطـه و    یواسطه حرکت فیزیکی به گردش ختم مگردشگري به
جـایی فیزیکـی   تنها بـه جابـه  بنابراین این گردش نه.بازگشت به آن پس از طی یک فرایند یا نشده

افراد بلکه به تجربیات افراد پیش از سفر، در شـروع حرکـت از مبـدأ، در مقصـد و بازگشـت بـه       
دهـد، مـی سـوق معنـا جويجسـت بـه راسفر، گردشـگر ازآنجاکه. نقطۀ آغازین سفر وابسته است

در حــوزة ). 50: 2011امــروز،(تــوان گردشــگري را بــه کالبــد زاینــدة معنویــت تعبیــر نمــود مــی
را  یکـی از عوامـل انگیزاننـدة سـفر تلقـی کـرده اسـت و        گردشگري نگاه بدوي به معنویت، آن

مند به معنویات فردي است کـه بـراي درك حـس متعـالی بـه سـفهاي مـذهبی و       گردشگر عالقه
هـاي بسـیار وجـه تمـایز     آنکه دو مقولۀ مذهب و معنویت باوجود مشابهتپردازد، حالزیارتی می

تـوان صـرفاً   باوجودآنکه رابطۀ اعم و اخص مذهب و معنویت، مذهب را مـی . چشمگیر نیز دارند
که معنویت داراي ساختاري فرامادي و چندبعـدي  متمرکز بر تقدس درونی افراد دانست درحالی

در مطالعات گردشگري مباحثی پیرامون . شودمذهب تنها یکی از عناصر آن قلمداد میاست که 
اما اغلب محققان بر این باورند که گردشـگري معنـوي   . خوردگردشگري معنوي نیز به چشم می

توانـد  مثابـۀ چتـري اسـت کـه مـی     اي از گردشـگري دانسـت، زیـرا معنویـت بـه     توان گونهرا نمی
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هـاي  گردشگري باشد، کـه منجـر بـه ایجـاد حـس تعـالی و ارزش      مختلفهاي دربرگیرندة گونه
ــاي، (مقــدس اســت  ــه ). 2: 2009حــق و نیوب ــوع ب ــابراین، گردشــگري معنــوي ن خصوصــی از بن

هـاي  گردشگري نیست، بلکه نشانگر معنویتی اسـت کـه گردشـگر درجهـت دسـتیابی بـه ارزش      
بـا ایـن نگـاه هرکـدام از     ). 246: 2012وارگـیس، (ور اسـت  غیرمادي در حین سـفر در آن غوطـه  

سازي سـطحی از معنویـت را دارنـد کـه بـه      اندیشی و محققهاي گردشگري، ظرفیت ژرفگونه
.گیرایی و دیدگاه فرد گردشگر وابسته است

ها نوین در حـوزه گردشـگري منتهـی شـد،     هاي جدیدي که با ظهور گرایشبنديبا توجه به دسته
یـو و همکـاران   .اس.کتـی اچ . کننـد ودسته مدرن و سنتی تقسـیم مـی  برخی محققان گردشگران را به د

برقـراري دنبـال که بـه دانندتر از گردشگر سنتی میتر و باتجربهگردشگر مدرن را فردي آگاه) 2008(
است، بنابراین گردشگر مـدرن از عینیـات فراتـر    خودزندگیغیرماديابعادارتقايوطبیعتباارتباط

هاست و روحیـه ماجراجویانـه و   کشف حقیقت زندگی و درك معناي حقیقی پدیدهدنبالرود و بهمی
.سازداکتشافی او بستر را براي کسب تجربیاتی ذهنی فراهم می

کـه معنویـت چـه اهمیتـی در گردشـگر دارد و چـرا پـرداختن بـه آن         سـؤال در پاسخ به ایـن 
اي کـه در بطـن   ادهاي بـالقوه موضوعی بااهمیت و الزم است باید افـزود کـه بـا توجـه بـه اسـتعد      

گردشگري وجود دارد و امکان تأثیرگذاري بسـیار بـاالي آن بـر کیفیـت زنـدگی گردشـگران،       
یـافتگی هـر   تواند زمینۀ پرورده شـدن و توسـعه  شناسی معنویت در گردشگري میدرك و مفهوم

به بعد بخشی و توانبنابراین ورود معنویت به گردشگري را می. چه بیشتر این اقدام فیزیکی شود
.ارتقاي سطح تجربۀ گردشگران و درنتیجه بهبود زندگی بشري مرتبط دانست

ازپـیش  توجه به خصوصیات گردشگر مدرن، تلفیـق گردشـگري بـا مفـاهیم معنـوي بـیش      با
خوبی صورت نگرفتـه و  بهسازي است که این مهم در مطالعات موجودپذیرفتنی و نیازمند مفهوم

صـورت مسـتقیم   زبان به این مقوله بـه تحقیقات پیشین فارسی و انگلیسی. استنیازمند توجه بیشتر
در ادامـه بـه   . شـود ها مشـاهده مـی  هایی میان آنها و تفاوتاند که ه پوشانیمستقیم پرداختهیا غیر

.بررسی روش تحقیق پرداخته خواهد شد

ادبیات موضوع
معنویت 

شـده  گرفتـه 3و در بودایی از واژة نور اصلی2از باددر یونانی 1در التین معنویت از واژة نفس

1. breath
2. wind
3. cardinal light
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از ایـن واژه، معنـایی مثـل    ... هـاي فلسـفی شـرقی مثـل هندویسـم، بودایسـم و       که در سنت. است
کـه در اسـالم، یهودیـت و    درحـالی . شودسالمت، انرژي، ارتباطات پویا و هوشیاري برداشت می

افزودنـی  . شـود یک خداي واحد تعبیر مـی مسیحیت به حقیقت و راستی و برتري مطلق و سیطرة 
هـا،  است که از منظر سکوالر، معنویت به فرایند رشد یکپارچه و پویایی تعبیر شده کـه بـه ارزش  

سـازي معنـا در زنـدگی روزانـه و     سـاز جـاري  معانی و اهداف زندگی تمرکز دارد و عمـالً زمینـه  
.)1391حسینی،وباقرياشعري،؛1394،زادهایمان(مادي است

دهنـدة  اعتقـادات، اقـدامات و سـنن شـناخته      مثابۀ چتـري پوشـش  داري، مانند معنویت بهدین
ایـن در  . کاررفتـه اسـت  جـاي معنویـت بـه   صورت جایگزین بـه اي از موارد بهشود که در پارهمی

اي از معنویــت اســت و ایــن جایگــذاري اقــدامی اشــتباه حــالی اســت کــه اساســاً دیــن  زیرشــاخه
هاي اخیـر بـین معنویـت و    با توجه به تفاوت معنایی که در دهه). 136-135: 2009ترایب، (است
شود، معنویت بیشـتر بـه سـمت تجربیـات متعـالی      داري در ادبیات پژوهشی غرب مشاهده میدین

اي کـه روف  طی مطالعه. شخصی تمرکز داشته و به مبانی دینی، آیینی و الهی کمتر گرایش دارد
. انـد  شد نسل پس از جنگ جهانی دوم، افرادي جستجوگر و متفاوتانجام داد مشخص) 1993(

دهند که معنوي باشند تا متدین و این بدان معناست که به دنبال سفري معنـوي و  ها ترجیح میآن
موضـوعی کـه در   ). 79: 1993روف، (هاي رسمی کلیساییجستجو هستند تا در جستجوي برنامه

ده است و بـه ظهـور معنویـت جدیـد و رفتارهـاي نـوین دینـی        دیگري نمود پیداکرایران به گونۀ
هاي اجتماعی که بـا هـدف دسـتیابی بـه موفقیـت،      هاي اعتقادي و گروهجمع. شده استتوصیف

شـکلی انـد و بـه  آفرینـی ایجـاد کـرده   خوشبختی، کمال و آرامش روحی، فضاهاي مثبت و معنـا 
شـریعتی، باسـتانی و خسـروي،    (ننـد کدیگر براي دستیابی به تقدس و آرامش روحـی تـالش مـی   

کـه فردگرایـی و   جـایی . توان معنویت را نتیجۀ مصالحۀ بین دیـن و مدرنیسـم دانسـت   می). 1386
. کـردن ابعـاد دینـی دیـن اسـت     پذیري مستقیم و ملموسدنبال تجربهگرایی دوران مدرن بهتجربه

شـناختی  اي روانگاه، پدیـده شناختی و فردي موجود در این دیداي، گوهربنابراین سه بعد تجربه
).1383قربانی، (نمایدنام معنویت ایجاد میو جدید به

نشـده بـین   توان معنویت را مفهومی  تعریفبا توجه به دامنۀ گسترده از تعبیرها و تفسیرها، می
اي این پیچیدگی از زاویـه . محققان دانست که این مهم ریشه در گستردگی و پیچیدگی آن دارد

هـاي اعتقــادي تشــدید شــده  هــا و تفسـیرهاي مختلــف گــروه بینــیمنـدي از جهــان هــرهدیگـر بــا ب 
. اما دو دیدگاه کارکردي و بنیادین دربـارة معنویـت وجـود دارد   ). 727-693: 2013فري، (است

در دیدگاه بنیادین، معنویت نوعی تمایـل بـه یـافتن هـدف و ترکیبـی از فلسـفه اصـلی زنـدگی و         
که در رویکرد کارکردي بیشتر به اثرات بیرونی و شـایان  درحالی. ستها و اعمال انسانی اارزش



111تبیین مفهوم معنویت در گردشگري با استفاده از تحلیل محتوا

گونه هایی مثل تقوا، عشق، تحرك و مواردي ایناثراتی که با توصیف. شودنگرش آن اشاره می
در مطالعـات مختلـف، معنویـت همچـون یـک      ). 1386مقیمی،رهبر و اسالمی، (شوندشناخته می

بینـی، عـدالت، وفـاداري،    خالقیـت، سـالمت، انگیـزه، خـوش    متغیر مستقل یا میانجی براي ایجاد 
در ایـن میـان متغیرهـایی مثـل سـن، جـنس، درآمـد،        . کاررفته برده شـده اسـت  کیفیت زندگی به

آمـده را فـراهم نمـوده    دسـت بندي نتایج بـه عنوان طبقه، امکان دستهتحصیالت، محل سکونت به
مثابـۀ ایجادکننـدة یـک بـازار     معنویـت بـه  نکتۀ حائز اهمیت اینکه در موضوع گردشگري، . است

آنچـه مشـخص   .  اي از گردشگري پرطرفدار و مفهومی یـاد شـده اسـت   جدید، تولیدکنندة گونه
شناســی، بازاریــابی، اســت، بــه معنویــت در سلســله مطالعــات متفــاوت پزشــکی، ســازمانی، روان 

محوریـت  هـاي گونـاگون توجـه شـده  اسـت کـه ایـن پـژوهش بـا         گردشگري و دینـی بـا نگـاه   
.گردشگري، این مفهوم را بازشناسی خواهد کرد

مفهوم معنویت در مطالعات گردشگري 
زبانمطالعات انگلیسی

با استخراج مفـاهیم موجـود در تعـاریف معنویـت واژگـانی ماننـد امـري فـردي، زنـدگی،          
یانـگ و  (شـود بخـش، شـدن، خداونـد، کیفیـت، ارتبـاط و متعـالی اسـتخراج مـی        اصول، روح

دهد، تـالش بـراي درك معنویـت    نشان می) 2002(یا براساس آنچه تیلور ) 4: 2010، کوپسن
گر مفاهیمی ازجمله مقدس، اخالقی، جوهره خالص، غیرمادي، عقالنی، پاالیش فکري تداعی

او همچنین معتقد است معنویت جوهره زندگی است، زیرا هم بـر  .و عاطفی و فراطبیعت است
گذارد، پس نوعی کیفیت بنیادین انسانی اسـت کـه زنـدگی    تأثیر میافکار و هم بر اعمال فرد 

بـر ایـن باورنـد    ) 53: 2000(از طرفی برخی مانند هیل. کندفرد را ارزش بخشیده و متعالی می
حس تعالی جزء الینفک معنویت اسـت؛  کرد وتلقیمعنويتوانمیرارفتاريوتفکرهرکه

معنـوي تـوان مـی اسـت آدمـی درمقدسیومتعالیسحگیريشکلبهمنجرهرآنچهبنابراین
تـوان  فرد مسافر شود، مـی درمتعالیحسایجادموجبسفرفعلاگربراي نمونه.کردقلمداد

آن سفر را سفري معنوي دانست و الزاماً نباید انتظار داشت معنویت صرفاً از زیارت یـا اعمـال   
تـرین مراجـع دسـتیابی بـه معنویـت،      کـه یکـی از مهـم   منـد مـذهبی حاصـل شـود، هرچنـد     نظام

.گردشگري مذهبی است
را در قالب هـدف تعریـف نمـوده    بدیهی است که آدمی وقتی احساس نیاز به امري کند، آن

تـوان معنویـت  مـی . کندگرفته، تالش میو براي دستیابی به هدفی که در راستاي نیازهایش شکل
عبـور ماديوفیزیکینیازهايازانسانکهاییجدانست،مازلونیازهايرا در باالترین سطح هرم
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ــت  ــرده اس ــکل ک ــا ش ــمیرش،  و ب ــادي در ض ــاي غیرم ــري نیازه ــه گی ــتیابی ب ــالیدس وروحتع
یابد؛ بنابراین در جهت پاسخ به نیـاز اصـلی زنـدگی کـه     اي میبرایش اهمیت ویژهشکوفاییخود

اینجا هر چـه پیشـروي رخ   . ردازدپدر اینجا جستجوگري براي دستیابی به معنا است، به تکاپو می
میتـروف و  (دهد در جهـت درك معنـا و رسـیدن بـه سـطح بـاالتري از انسـجام بـا هسـتی اسـت           

) .84: 1999دنتون،
امبـروز،  (داننـد  اي معنـوي مـی  خـود مقولـه  خوديتعدادي از محققان سفر و گردشگري را به

در گردشـگري تنهـا شـامل    آنکه برخـی دیگـر معتقدنـد کـه معنویـت      حال) 2000و هیل، 2011
هاي مقدس و حس متعالی اسـت و ایـن بسـتگی    وگذارهایی است که منجر به ایجاد ارزشگشت

هـایی  اولـین عامـل انگیـزه سـفر اسـت، گردشـگر مـدرن بـا انگیـزه         . کننده داردبه دو عامل تعیین
کلـز همچنـین   ).1991کلز، (پردازد تر در جهت برآوردن نیازهاي واالتري به سفر مییافتهتوسعه

بردن به اینکه از کجا آمده است، به ها و پیدنبال یافتن پاسخ براي چراییکند آدمی بهتأکید می
دنبـال تجربیـات جدیـد،    کنـد و بـه  قـراري مـی  رود و مقصد غایی کجاست، همواره بـی کجا می

دومـین  . بخشی به زنـدگی خـود اسـت   تعامل با افراد جدید و برقراري ارتباط با محیط جهت معنا
صـورتی حاصـل   کننده معنویت در گردشگري تجربه حاصل از سفر است، و ایـن در عامل تعیین

شود که تجربیات غیرمادي رخ دهد و منتهی به ایجاد حس متعالی و تقـدس در ضـمایر افـراد    می
حال شناسـایی تجربیـات معنـوي کـار بسـیار دشـواري اسـت، زیـرا تجربیـات معنـوي           بااین. شود

هـاي بسـیاري دارنـد   نیستند، با انـواع دیگـر تجربـه تفـاوت    پذیرشدنی و سنجشنترلازآنجاکه ک
.)6: 2011امبروز، (

شود، وجـود هـوش معنـوي در    آنچه موجب ایجاد نقطه اتصال بین معنویت و گردشگري می
. هوش معنـوي نشـانگر اشـتیاق آدمـی بـه سـفر و روح مـاجراجوي گردشـگر اسـت         . آدمی است

ازپـس و ظهـور آن معنـوي هـوش بـه پـارادایم  1هـاي چندگانـه  کتاب هوشدر) 2011(گاردنر 
ــهمعنــويهــوشتعریــفدر. اشــاره کــرده اســت اجتمــاعیهــوشوعــاطفیهــوشتکامــل ب

و تأکیـد  اشـاره کنـد، دركراهسـتی هـاي چرایـی تاشودمیایجادآدمیدرکهوجوشیجنب
براي برقراري بیشتر ارتباط بـا دیگـران و    طور پیوسته به ترغیب آدمی شود که هوش معنوي بهمی

در اینجا گردشگري همچون یکـی از  . پردازد تا به سؤاالت غایی ضمیر او پاسخ دهندطبیعت می
انسـان در  . شـود مـؤثرتر هـوش عـاطفی شـناخته مـی     گر در جهت عملکرد هرچهابزارهاي تسهیل

هـاي متعـالی،   ، ایجـاد ارزش هاي غیرمـادي دنبال معنایابی، خودآگاهی، کسب تجربهحرکت، به
).1: 2011امبروز،(یابی و کسب سالمت روح و جسم است هویت

1. Frames of Minds, Gardner, 2011
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زبانمطالعات فارسی
مورد معنویت در ایران صورت گرفتـه اسـت، متـون خـارجی مرجـع      هایی که دردر پژوهش

هـاي بسـیاري بـا مفـاهیم مـذهبی و      اند؛ اما تفسیر  معنویت نزدیکـی ها بودهگیريتعاریف و جهت
عبـارتی نگـاه محققـان    بـه . که گاه تمییز بین ایـن دو مفهـوم غیـرممکن اسـت    نحويدینی دارد، به

دهندة همۀ حاالت غیرمادي در گردشـگري نیسـت   مثابۀ چتري پوششداخلی به مقولۀ معنویت به
بررسـی مطالعـات داخلـی نشـان داد کـه      . و این مفهوم صرفاً به مقولۀ مذهبی کـاهش یافتـه اسـت   

گـاه تفـاوت   . انـد از دریچۀ گردشگري مـذهبی و گردشـگري حـالل جسـتجو کـرده     معنویت را 
. اسـت جـاي یکـدیگر کـاربرد داشـته    موجود بین معنویت و دین دیده نشده  یا ایـن دو مفهـوم بـه   

بنــابراین نبــود تحقیقــاتی کــه بــه رابطــۀ معنویــت و گردشــگري و بــه تــدقیقِ مفهــوم معنویــت در  
ــه هــاي ذکــر اســت کــه بیشــتر پــژوهش شــایان. شــودمــیروشــنی دیــدهگردشــگري بپــردازد، ب

گرفته پیرامون معنویـت در ایـران صـرفاً بـه تـأثیر معنویـت در کیفیـت زنـدگی بیمـاران،          صورت
). 16، 17، 18(اثربخشی رفتار سازمانی و تعهد شغلی است

توجـه معبـود، بـا متقابـل ارتبـاط معنـاي بـه طورکلی در برخی از متـون فارسـی معنویـت   به
سـرانجام ایـن حـاالت    . شـود میشناختهدیگرمعنوياموریادعانماز،قالبدراوبهانهخالص
شـهري،  ري(رو بسـیار بـاارزش اسـت    شده و ازایـن روحانیبعددرآدمیدوبارةتولدبهمنجر

طـی پژوهشـی توصـیفی، کوشـش کردنـد بـا       ) 3: 1391(مـنش نیـز  پیراسته و نیک).  4ج:1325
بـه تعریـف چهـار    ) 2009دانینـگ و پرشـین،   (1اري و  پرسشـنامه معنویـت  استفاده از ابزار آمـ 

بسـنجند در ایـن   پرداخته و اهمیت تـأثیر معنویـت بـر کیفیـت زنـدگی را     2مؤلفه براي معنویت
عظیمـی و  . توجـه شـد  »سـالمت روانـی  «مطالعه به فر  در جایگـاه یکـی از راهکارهـا از مؤلفـۀ     

بعـد دارد،افقـی وعمـودي بعـد دوکهاستحانیروحالتیمعنویتمعتقدند) 1392(رحیمی 
ومحـیط بـا آدمـی ارتباطـات تاباننـدة بـاز افقیبعدومعبودشباانسانارتباطنشانگرعمودي

صـورت عرفـانی ودرونـی کـامالً صورتبهآدمیاتصالبعدهردودراست،دیگرهايانسان
همچنـین در برخـی   . ت اسـت کـه تجربـه هـر فـرد باتجربـۀ دیگـري متفـاو       طـوري گیرد، بـه می

یزدانـی و  (هاي اخالقـی توصـیف شـده اسـت     مثابۀ ارزشهاي ایرانی معنویت صرفاً بهپژوهش
اي بـر تعـاریف موجـود    خالصـه 1جدول شماره ). 1390و نادي و گل پرور ،1389همکاران، 

.در میان تحقیقات است

1. Spirituality Questionnaire (SQ): Dunning and Persian (2009)
هاي معنوي و نیازهاي معنويخودآگاهی، اهمیت اعتقادات معنوي، فعالیت.2
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تعاریف موجود از تحقیقات مطالعه شده)  1(جدول 
هایی که به توضیح حال، در تئوريبااین. دقیقی از معنویت وجود نداردهنوز تعریف 

فردي، زندگی، اصول، : خوردکلمه به چشم می9اند، و بررسی معنویت پرداخته
.بخش، شدن، خداوند، کیفیت، ارتباط و متعالیروح

یونگ و (
)2010کوپسن، 

. گذاردمال فرد تأثیر میمعنویت جوهره زندگی است، زیرا هم بر افکار و هم بر اع
عبارتی نوعی کیفیت بنیادین انسانی است که زندگی فرد را ارزش بخشیده و به

مقدس، : شوند ازجملهبراي درك معنویت مفاهیمی مطرح می.کندمتعالی می
.اخالقی، جوهره خالص، غیرمادي، عقالنی، پاالیش فکري و عاطفی و فراطبیعت

)2002تیلور، (

مذهب، روحانی،وگذارگشتآداب،زیارت،ازترکیبیيمعنوگردشگري
دستیابیدنبالنیز بهمعنويگردشگر. استمعناجستجويوجوییپناهیابی،هویت

دهدصورت میخودسفرطولدرمعنوي- مذهبیاقداماتیمعنوي،منافعبه
)2011نورمن، (

جستجوگرشطبیعتبامتناسبراآدمیواستآدمیوجودجوهرةمعنویت
توان نوعی عبارتی معنویت را میکند، بهمیزندگیدرمعناجستجويبهترغیب

صورت ذهنی موجب ایجاد آگاهی در ضمایر ابزار آگاهی بخشی دانست که به
.شودافراد می

گئورگی، (
ویلسون و زهرا، 

2013(
آنچه.کردتلقیمعنويتوانمیرارفتاريیاتفکرهراستمعتقد) 2000(هیل
هربنابرایناست؛معنویتالینفکجزءتعالیحسکهاستایناستاهمیتحائز
معنويتوانمیرابشودآدمیدرمقدسومتعالیحسگیريشکلبهمنجرآنچه

شودفرددرمتعالیحسایجادموجبباغبانیفعلاگربراي نمونه. کردقلمداد
.دانستمعنويايتجربهفردآنبرايراباغبانیتوانمی

هیل و همکاران، (
2000(

نیازهايازانسانکهجاییدارداشارهمازلونیازهايهرممرتبهباالترینبهمعنویت
رسد و به نیاز میشکوفاییخودوروحتعالیبهوکندمیعبورماديوفیزیکی

.دهداش که جستجوي معناست، پاسخ میاصلی زندگی
. است» ارتباط متقابل«ي توصیف معنویت باشیم، آن کلمه دنبال یک کلمه برااگر به

.رسداي از درك ارتباط متقابل خود با فراطبیعت میجایی که انسان به درجه

میتروف و (
)1999دنتون، 

اي از معنویات در ذات گردشگري مشهود است، و درك معنویت به تجربه زنجیره
دشگري معنوي نوع به خصوصی از گر. گردشگر بستگی دارد، نه انگیزه نخستین او

گردشگري نیست، بلکه نشانگر معنویتی است که گردشگر در جهت دستیابی به 
در گردشگري معنوي، . استورهاي غیرمادي در حین سفر در آن غوطهارزش

.گردشگر در جستجوي آرامش ذهنی و میزانی از رضایت غیرمادي است

وارگیس آنتونی (
و وارگیس 

)2012پرابها،

گردشگرزیراشود،میشناختهسفرهايانگیزانندهترینمهمازیکیمعنویتامروزه
ذهنیاتبازیابیومعنويرضایتخویش،خویشتنجستجويدرامروزآگاه

سفربهجسمیوروحیسالمتکسبویابیهویتهدفباواستخویش
.پردازدمی

)2011آمبروز، (
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ی براي برقراري بیشتر ارتباط با دیگران و طبیعت هوش معنوي پیوسته به ترغیب آدم
)2011گولدنر، (.پردازد تا سؤاالت غایی ضمیر او به پاسخ برسندمی

گردشگري معنوي مرزهاي باریکی با گردشگري زیارتی و گردشگري مذهبی 
دارد و  به گردشگري اشاره دارد که با هدف کسب تجربه غیرمادي و بدون اجبار 

توان هرگونه گردشگري که منجر به گردشگري معنوي را می.گیردصورت می
ازجمله سفرهاي مذهبی و غیرمذهبی، . شود، دانستهاي مقدس میایجاد ارزش

است ... سفر به طبیعت و

فاروق حق و (
لوئنس نیوبی، 

2009(

معنويخودخوديبهدهد،میسوقمعناجستجويبهراگردشگرازآنجاکهسفر
برقراريدنبالبهواستگشتهترباتجربهوترآگاهنیزمدرنگردشگر. شودمیتلقی

.استخودزندگیغیرماديابعادارتقايوطبیعتباارتباط
میالن آمبروز، (

2011(
اند زیرا تجربیاتی غیرتجاري هستند که تجربیات معنوي با انواع دیگر تجربه متفاوت

ات نشانگر این حقیقت است که مؤلفه تحقیق. گیري نیستندکنترل و اندازهقابل
نفس داردتجربیات معنوي سفر رابطه مستقیمی با ارتقاي عزت

میالن آمبروز، (
2011(

از روي تجربیات معنوي اکتسابی به افرادطی آنکهاستسیالمعنویت مسیري
ها دنبال یافتن پاسخ براي چراییآدمی به. پردازدمیهاي زندگی خودتفسیر چرایی

رود و مقصد غایی کجاست، پی بردن به اینکه از کجا آمده است، به کجا میو
دنبال تجربیات جدید، تعامل با افراد جدید و برقراري کند و بهقراري میهمواره بی

بخشی به زندگی خود استارتباط با محیط جهت معنا

)1991کولز، (

معنویت که امري امروزي داري سنتی شامل عناصر فردي و نهادي است؛ اما در دین
اي فردي است که به تعالی شخصی، جستجوگري معنا و دستیابی به است، پدیده

تأکید معنویت بیشتر روي تجارب شخصی متعالی . پردازدبرتري در هوشیاري می
.مثبت است

اسپیدکا و (
) 1996مکینتاش 
قربانی، (به نقل از 

1383(
)1991وائوقان، (.اي فاعلی از امري مقدسجربهپاسخ انسان به مهر و محبت خداوندي و ت

ساز ورود عقالنیت و معنویت حاصل مصالحۀ دین و مدرنیسم است که زمینه
گرایی به مفاهیم قدسی شده که از ذاتی و عرضی بودن دین به سمت شخصی تجربه

اي بودن، گوهرشناختی بودن و فردي شدن گرایش پیداکرده است و از روي تجربه
.شدت فردي و شخصی استاي بهت، پدیدهو فردی

)1383قربانی، (

شمولی، باور به هاي تعالی معنوي شامل  حس پیوند با جامعه بشري، جهانمؤلفه
آمده دستماهیت توأم با وحدت زندگی، اجابت دعا، دستیابی به شادي و شعف به

امور بر اساس از رویارویی با واقعیت متعالی، تحمل تناقضات، اندیشیدن در مورد 
هم این و هم آن نه این یا آن،  توانایی پذیرش دیگران به همان شکلی که هستند و 

هاي ها و نیازهاي آنها، حس شگفتی و سپاس براي مشخصهتوجه به حساسیت
همتا و مشترك با دیگران در زندگیبی

)1999پیدمون،(

امرهریاودعانماز،قالبدراوبهخالصانهتوجهمعبود،بامتقابلارتباطمعنايبهمعنویت
گرددمیروحانیبعددرآدمیدوبارهتولدبهمنجرکهشودمیشناختهدیگرمعنوي

ري محمد(
)1325شهري، 



1395پاییز، 35شماره دهم،یازسال ، يگردشگرمدیریتفصلنامه مطالعات116

در ارزیابی تأثیر معنویت بر کیفیت زندگی ، سفر نیز همچون یکی از راهکارهاي 
.شوددیده می» سالمت روانی«شده در مؤلفه تعبیه

نیکاسته،پیر(
)1391منش

عموديبعددارد،افقیوعموديبعددوکهاستروحانیحالتیمعنویتمعتقدند
ومحیطباآدمیارتباطاتکنندةمنعکسافقیبعدومعبودشباانسانارتباطنشانگر

عرفانیودرونیکامالًصورتبهآدمیاتصالبعددوهردراست،دیگرهايانسان
که تجربه هر فرد باتجربه دیگري متفاوت استطوريبهگیرد،میصورت

واحدیان(
رحیمیعظیمی،

1392(

.ترین ویژگی معنویت چندبعدي بودن آن استمهم
یزدانی،(

آبادي و نجف
)1389سلیمی

یکی از آثار مهم معنویت ایجاد . هاي اخالقی جزو الینفک معنویت استارزش
هاي اخالقی استارزش

رپروگلنادي،(
1390(

درمعناداريشده،توجهآنبهاسالمارزشینظامدرکهعواملیتریناصلیاز
.است اجتماعیوفرديزندگی

کاملی، خی(
اندیش و مرادي

1391(
دینیرویکردبیشترکهکندمیعرضهمعنویتمفهومازتعریفی،1)1958(کالرك

ویژگیترینمهمکند،میساساحراطبیعیماورايايپدیدهفرديوقتی«: دارد
اینبخواهدکههنگامیویژهبهدانستشخصیدرونیتجربۀتوانرا میاوکاراین

هویداماوراءطبیعهبااشزندگیساختنهماهنگبرايفعاالنههايتالشباراتجربه
و مبتنی بر دیناست اسالمیمعنویت؛بنابراین»سازد

فرهنگی و(
)1385رستگار،

نگارندگان: ع منب

هاي مرتبطسمینارها و اجالس
ه شـده     ها و سمینارهاي بیندرکنفرانس المللی به موضوع معنویت در گردشـگري کمتـر توجـ

امـا در سـال   . بودن ایـن مفهـوم اسـت   ترین دالیل آن، تازه بودن و بنیادیناست شاید یکی از مهم
بـا همکـاري   2بـراي توسـعۀ پایـدار   گردشـگري معنـوي  «اي بـا عنـوان   المللیکنفرانس بین2013

UNWTOموضوعات محـوري ایـن کنفـرانس شـامل درك و حفاظـت از      . در ویتنام برگزار شد
معنوي و فرهنگی در گردشگري، تفسیر، توسعه، مدیریت و ارتقـاي  -ها و بسترهاي مذهبیارزش

، اقتصـادي و توانمندسـازي جوامـع میزبـان    -محصوالت گردشگري معنوي، گنجایش اجتمـاعی 
:آورده شده است2هاي متفاوت این کنفرانس در جدول شماره بخش. گردشگري معنوي بود

1. The Psychology of Religion (1985)
2. International Conference on Spiritual Tourism for Sustainable Development -Ninh
Binh
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هاي کنفرانس ویتنامبخش) : 2(جدول 

توضیحاتهابخش
از گردشگري مذهبی تا غیرمذهبی و دورة جدید معانی پویاي گردشگري معنوي

گراییمعنویت
زي تعامالت انسانی از طریق سفرهاي معنويساقويپذیرتبادالت فرهنگی و گردشگري مسئولیت

توسعۀ گنجایش و مدیریت پاسخگوپایداري مقاصد گردشگري معنوي
محصوالت گردشگري معنوي و مسیرهاي 

فرهنگی
تطابق بین تقاضاي بالقوه با موجود در مقاصد 

گردشگري
نگارندگان: منبع

مـورد  3مـورد موضـوعات بازاریـابی،    4بین ده مقالۀ برجسـتۀ منتشرشـده در ایـن کنفـرانس،     
. ریزي و توسعه پایدار، دو مورد اخالقیات، یک مورد صلح و یک مورد رسانه بـوده اسـت  برنامه

بخشـی،  نگاه به معنویت در گردشگري در این کنفرانس بیشتر از جنس مـادي، متـدهاي آرامـش   
در این کنفـرانس کـه ارتقـاي گردشـگري     . و کدهاي اخالقی استاندارد استمذاهب شرق آسیا 

شـده در  هـاي مفهـومی و معنـایی تعریـف    اسـت، جنبـه  کـرده معنوي مقصـد ویتنـام را دنبـال مـی    
اما در چهار کنفرانس دیگـر در کاسـتاریکا بـا عنـاوین مـذهب و      . مطالعات معنویت مشاهده نشد

برگـزار شـد، محورهـاي اصـول     2011،2012،2013،2014هـاي  که در سـال 1معنویت در جامعه
. هـاي مـذهبی و تـدابیر سیاسـی مـذهب موردتوجـه قرارگرفـت       مذهبی، جوامع مـذهبی، تفـاوت  

و در دانشگاه کالیفرنیا برگزار شـد کـه بـا    2015ها در سال پنجمین کنفرانس از این سلسله برنامه
به موضـوع معنویـت صـرفاً از جهـت     نگاه به مقاالت موجود در این پنج برنامه مشخص است که

مذهبی توجه شدهو به معنویت در معناي عام  کمتر توجه شده است 

پیشینۀ تحقیق
پیشنۀ داخلی

شناسـی، پزشـکی و فلسـفه، بـه     هـاي گونـاگون همچـون روان   دهد رشتهمطالعات موجود نشان می
بررسـی متـون مربوطـه بـه معنویـت، از      اي تحلیلی با قربانی در مطالعه. اندسازي معنویت پرداختهمفهوم

در . داري دانست کـه جنبـۀ تجربـی و شخصـی دارد    خورده با دینشناسی این مفهوم را گرهزاویۀ روان
دهندة وجودي عمل، یک عامل شخصیتی، یک نـوع هـوش و نـوعی    مثابۀ نظماین پژوهش معنویت به

جــاودانگی و ناپاینــدگی، در ایــن پــژوهش چهــار عامــل اساســی متعــارض  . انگیــزش شناســایی شــد
آور بودن آن در دنیا، لذت طلبـی و پـاك نشـدن    ناپذیري آن، جاودانگی و کسالتجاودانگی و امکان

1. International Conference on Religion and Spirituality in Society
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عباسـی  ). 1386قربـانی،  (گیري معنویت اثرگذارند رنج در این دنیا، عنوان شد که این عوامل در شکل
ســازي آن معنــوي بــه مفهــوماي اســنادي بــا هــدف تعریــف جــامع از ســالمت و همکــاران در مطالعــه

که معنویت حالتی از بودن است، سالمت معنوي حـالتی از داشـتن را   نتایج نشان داد درحالی. پرداختند
سالمت معنوي بر مبناي فرایندي از کنش متقابل انسان در جهان هستی و یـک قـدرت   . کندتداعی می

اي که توسـط عظیمـی و   در مطالعه). 1391عباسی و همکاران، (پذیر استبرتر و حاکم قدسی تعریف
در ایـن  . رحیمی صورت گرفت، مفهوم معنویـت از طریـق تحلیـل محتـواي قـراردادي تبیـین گردیـد       

هـاي متصـل بـه آن، موضـوع     بودن حیطـه بودن این مفهوم در کنار نامشخصمطالعه تأکید گردید مبهم
). 1391عظیمی و رحیمی، (سازي معنویت را پیچیده کرده استمفهوم

پیشینۀ خارجی
سـازي کمـی روي موضـوع معنویـت و گردشـگري      توجـه اینکـه مطالعـات مفهـوم    نکتۀ قابل

1براي نمونه مطالعۀ ویلسون، مکینستوش و زهرا کـه  روش پدیدارشـناختی  . صورت نگرفته است

شده بود، این مفهوم را یک بستر مناسب براي چگـونگی درك و جسـتجوي مفهـوم    کارگرفتهبه
ایـن مطالعـه   . گی، جستجوي معنا، تجربۀ تعالی و اتصال به معانی باالتر معرفی نمودو اهداف زند

اي مناسـب بـراي   هاي خود را در زمینۀ سفر و گردشگري انجام داده بـود و سـفر را زمینـه   بررسی
نقطـۀ ضـعف ایـن    ). 2013ویلسون، مکینسـتون و زهـرا ،   (دستیابی به تجربیات معنوي عنوان نمود

ادن تعــاریف موجــود در مــورد معنویــت و گردشــگري و تأکیــد صــرف بــر  نــدمطالعــه پوشــش
رسد بررسی و بازشناسی مفهـوم معنویـت در گردشـگري،    به نظر می. شده بودهاي انجاممصاحبه

کـه یـک   این مهم درحـالی . طرح و بررسی استعنوان یک شکاف مهم در مطالعات اخیر قابلبه
.اي داردعات توسعهنیاز نظري است، قابلیت کاربردي در مطال

روش تحقیق
اي با استفاده از مطالعـات  این تحقیق کیفی با استفاده از روش گرانند تئوري یا نظریۀ زمینه

ازآنجاکـه ریشـۀ فلسـفی    .هاي ذهنی صورت گرفته استهاي باز و تحلیلاي، مصاحبهکتابخانه
اولیـۀ مشخصـی   این روش بـه تعامـل نمـادین و پراگماتیسـم مـرتبط اسـت و محقـق بـا هـدف         

هـا و مکتوبـات   کنـد، از ابتـداي کـار تعـداد مصـاحبه     گیري مـی صورت نظري اقدام به نمونهبه
گونه از تحقیـق، رسـیدن بـه اشـباع     هدف این). 1390- 385: 1391ابوالمعالی،(نامشخص است

گونـه از تحقیـق   ایـن .شـده اسـت  نظري یا اضافه نشـدن مفهـومی جدیـد بـه مفـاهیم گـردآوري      

1. PHENOMENOLOGICAL
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هـاي واقعـی اسـتفاده و    جـاي طـرح فرضـیه و آزمـون آن از داده    هاي کمـی بـه  شبرخالف رو
شناسی رابطۀ پژوهشگر بنابراین از زاویه شناخت). 56: 1392فرد،دانایی(نماید سازي میمفهوم

شناسی جهـان  گرایی از نوع ذهنی است و همچنین از دیدگاه هستیو آزمودنی برعکس اثبات
ــه ــازه بـ ــوان سـ ــب ازعنـ ــتاي مرکـ ــل واقعیـ ــۀ قابـ ــاي چندگانـ ــده  هـ ــیر دیـ ــی و تفسـ بررسـ
مرور به کننده بهعنوان عنصر تفسیرگر و تعیینبنابراین محقق به). 1393:90فرد،دانایی(شودمی

در ایـن  . کند تا بـه اشـباع نظـري برسـد    شده و موردنیاز مسئله تحقیق مراجعه میمنابع شناسایی
هـا زیـر   کانات پاالیش و ارتبـاط دهـی بـین مفهـوم    تحقیق کدگذاري باز، محوري و انتخابی ام

بـا توجـه بـه پراکنـدگی تعـاریف موجـود       ). 1392دهقان و همکاران،(سازدمفهوم را فراهم می
هـاي  در این بخش کلیـدواژه . 1حول موضوع تحقیق، ابتدا کلیۀ تعاریف موجود گردآوري شد

بودنـد کـه توسـط محققـان     کـاربرده شـده   جاي یکـدیگر بـه  معنویت، حالل، مذهبی و دینی به
لذا واحد تحلیل محتوا بین یک جمله تا یک پاراگراف قرار داده شـد  . موردتوجه قرار گرفت

ابتـدا کلمـات   . گرفتنـد اي موردتوجه قـرار صورت مجزا و مقایسهشده بهآوريهاي جمعو متن
ناسـایی  کاربرده شده است، شاي که براي تعریف معنویت در گردشگري بهتکراري و برجسته

استفاده شد که شامل مقایسـه مـداوم   » انجام مقایسه«در کنار این اقدام از ابزارهاي تحلیلی . شد
با توجه به اینکه مستندات بـه دو بخـش فارسـی و انگلیسـی     ). 93: همان(و مقایسۀ نظري است 

. نگـر در ایـن دو گـروه متفـاوت نیـز صـورت گرفـت       ها بـا دیـد کـل   تقسیم شدند، این مقایسه
شــده از دهــی نقــاط مــبهم یــا پنهــان حاصــل براین بــراي تکمیــل مــدل مفهــومی و پوشــش بنــا

هـا، نقـش   ایـن مصـاحبه  . ها، به مصاحبه با خبرگان پرداخته شداي و مقایسههاي واژهبنديدسته
عهده داشت و بارها باعـث بازگشـت بـه    بازآفرینی و رفع ابهام از مطالعات صورت گرفته را بر

. اي گردیدمطالعات کتابخانه
هـاي ذهنـی   شـده و تحلیـل  هـاي انجـام  بنابراین در انتها با استفاده از منابع علمی و مصـاحبه 

اینکه مفهـوم  . ها آشکارشدنگارندگان، مفهوم معنویت در گردشگري به تفکیک ابعاد و مؤلفه
هایی دارد سؤال اصلی تحقیق اسـت  ها و زیر مؤلفهمعنویت در گردشگري چیست و چه مؤلفه

هـاي  جـاي توجـه دارد کـه مصـاحبه    . ه با توجه بـه مراحـل ذکرشـده بـه آن پاسـخ داده شـد      ک
خـو، اعـوانی، منصـوري و افتخـاري صـورت      تخصصی تکمیلی با دکتر همایون، ایمانی خوش

المللـی گردشـگري و   شـده در کنفـرانس بـین   نامه،کلیۀ مقـاالت ارائـه  مقاله و  پایان41گرفت،
ــین  ــرانس ب ــران و کنف ــت ته ــام،    معنوی ــدار ویتن ــراي توســعه پای ــوي ب ــی گردشــگري معن الملل

.موردمطالعه و تحلیل قرار گرفت
.عنوان واحد تحلیل و تفسیر متنی استفاده گ استشده است که بهارائه1خالصۀ این تعاریف در جدول .1
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تجزیه و تحلیل
شدهنقدي به مطالعات انجام

نقدي که بر مطالعات موجود حول معنویت و گردشگري وجود دارد بیشتر بـه غالـب شـدن    
چیزي کـه گردشـگري   . هاي رایج گردشگري استهاي مادي و صوري برگرفته از پارادایمنگاه

نگـاهی  . نگري را از آن گرفته اسـت را تبدیل به ابزار کسب سود کرده و امکان واکاوي و ژرف
هـایی از آرامـش و آسـایش    که در آن معنا و جستجوگري معنـی صـرفاً بـه جسـتجوگري بخـش     

. عنـوان نتـایج معنویـت نیـز پـذیرفت     تـوان بـه  هرچند این عوامل را می. شده استجسمی خالصه
انـد و  عنوان متغیري مستقل یا میـانجی موردتوجـه قـرار داده   سویی تمام مطالعات، معنویت را بهاز

. انـد عنوان یک هدف و نتیجۀ مطلوب در نظـر نگرفتـه  کدام از مقاالت موضوع معنویت را بههیچ
کـه خـود   شـده اسـت درحـالی   عنوان ابزاري براي رسیدن به یک تغییر  استفادههمواره معنویت به

بـراي مثـال،   . عنوان یک نتیجـه بررسـی شـوند   تواند بهنویت که منشأ تحوالت عدیده است میمع
تواند منجر به ایجاد معنویت شود یا تـأثیرات  اقداماتی که در یک سفر گردشگري غیرمذهبی می

توانـد دسـتیابی   ها که  به درك معنوي سفر تأثیرگذار است، مـی هاي گردشی و تور گردانبرنامه
رسد باوجود وجود تعاریف متعدد حـول  به نظر می. یت را یک هدف نهایی در نظر بگیردبه معنو

هـا  گزین و صرفاً مادي یا صرفاً مذهبی باعث شده که مطالعات رشتهسازي جهتمعنویت، مفهوم
موضـوعی کـه عمـالً ارائـۀ     . هاي متفاوتی داشته باشـد گیريهاي مختلف اجتماعی، جهتو گروه

. بندي نتایج مطالعات موجود را به کار سخت و غیرممکنی تبدیل نموده استفراتحلیل یا جمع

بحث و بررسی و پیشنهاد چهارچوب مفهومی
گرفته و جامعه بشري درمقام گردشـگري بـه رسـمیت    هاي اخیر پااي که در دههگردشگري

ت به دنبـال  گردشگري که ازنظر ماهی. شناخته است، بیشتر متأثر از الگوي گردشگري انبوه است
بنـابراین دیـدن گردشـگري بـا ایـن سـبک بـا نگـاه معنـوي و          . کسب درآمد و سود مادي اسـت 

چیـزي کـه   . اي نیسـت اي آن به معنا، کار سـاده خاطر عدم تعلق ریشهعنوان پیامدهاي معنوي بهبه
هاي پیشین به استناد تاریخ با هدفی دیگر یعنی حرکـت بـراي دیـدن وقـایع، حقـایق،      در مسافرت

هرچنـد از نظـر   . گرفتـه ها، پندها و درنهایت تحـول و گسـترش بیـنش همـراه صـورت مـی      عبرت
.هاي معنوي خاص خود را داشته باشدتواند زمینهنگارندگان، هر نوع از گردشگري می

بیشـتر، مـردم، گونـۀ    . تفاوت بسیاري بین گردشگري معنوي و گردشگري و معنویت وجـود دارد 
ایـن مهـم حتـی در مسـتندات علمـی      . انـد ن گردشگري معنوي شناختهخاصی از گردشگري را همچو

هـاي گردشـگري از نگـاهی وسـیع،     اما ازآنجاکـه تمـامی گونـه   . دانشگاهی داخلی نیز مشاهده گردید
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هـاي  دهنـده، ارزش عنـوان یـک مؤلفـۀ غیرمـادي ولـی معنـی      اي از فرهنگ هستند و فرهنـگ بـه  گونه
توان همۀ انواع گردشگري را داراي بعـدي غیرمـادي یـا    کند، میاي به ابعاد مختلف سفر وارد میویژه

بنــابراین عمــالً موضــوع گردشــگري و معنویــت، بــه ایــن مهــم اشــاره دارد کــه بــین  . معنــوي دانســت
ظـاهر فیزیکـی   اي وجـود دارد کـه بـه   دهنـده هـاي ارتبـاط  اي از گردشگري با معنویت، مؤلفـه هرگونه

؛بنابراین اینکه گردشگري به چـه جهـت   .ی معنوي خواهد دادنگرانگردشگري، باطن مفهومی و ژرف
گیرد مهم اسـت امـا بـیش از آن رسـیدن بـه معنـی امکـان تعریـف معنویـت در          جغرافیایی صورت می

اي گونــهچنانچــه در صــورت تحقــق، حتــی گردشــگري انبــوه را بــه. کنــدگردشــگري را فــراهم مــی
.دارخواهد کردمعنویت

آنچه در وجود انسان به درك معنا ختم شـود حـس یـا عناصـر چندگانـۀ      معنا با روح ارتباط دارد،
عنوان ابزاري براي تجربه کردن است اما نیازمنـد اضـافه شـدن عناصـر و     حس در اینجا به. حسی نیست

بنـدي جزئیـات، بسـتر رسـیدن بـه سـیرت       تفسیرشدن است، تا به معنا برسد؛بنابراین معنی در کنار جمع
هاي ظاهري و خارجی به بـاطنی بـا اسـتفاده از تفکـر و     یعنی حرکت از مؤلفه. زدساباطنی را فراهم می

، امري  کلی است که بـر پایـۀ روح   »معنی«بنابراین . سازي شهودبرداري یا فعالاي از موارد بهرهدر پاره
ح آنجاکه ترکیبی از عناصر ظاهري و باطنی با اسـتفاده از تبـادالت بـین عقـل و رو    . قابل دریافت است

هـاي مختلـف   کـه گونـه  ازآنجـا . سـازد هـاي عمقـی یـک پدیـده را نمایـان مـی      شود و جنبـه درك می
صـورت بالفعـل بـا تحرکـات ظـاهري  همـراه       گیرد، بـه گردشگري با حرکت و جابجایی صورت می

اما براي دستیابی به معنا و معنویت بالقوه در آن، یا عزم جدي گردشگر براي تعقل، یـا بسـترهاي   . است
بسترهایی کـه از اطالعـات عـددي، تـاریخی، داسـتانی و      . گذار براي انتقال مفاهیم ژرف الزم استاثر

. صرفاً ظاهري عبور کرده باشد و به فلسفه یا دالیل ارتباط دهنده بین این اطالعات بپردازد
هـا و  هاي دینی رایج در مقاصد مختلـف گردشـگري باعـث شـده کنفـرانس     از سویی نگرش

محـور  اي یا معنویت دیـن المللی برگزارشده در این حیطه، با نگاه معنویت منطقههاي بینهمایش
به موضوع گردشـگري و معنویـت   المللی نزدیکهاي بینبراي نمونه در کنفرانس. تحریف شود

طلبـی، متـدهاي آرامـش روح و روان    که در ویتنام صورت گرفـت، تعـاریف معنویـت بـه لـذت     
در بیشـتر مقـاالت   .  مذاهب مطلوب این مناطق تقلیل یافـت حاضر در مقاصد گردشگري و حتی

پذیري مقاصد گردشگري و سود اقتصادي  مد نظـر   منتشرشده در این کنفرانس ، توجه به رقابت
رسـد  امـا بـه نظـر مـی    . اش توجـه داشـت  بود و کمتر به فرد گردشگر و آثار معنویت در زنـدگی 

سـازي صـحیح آن، همـۀ ایـن     با تعریف و مفهـوم اي است که بتوانگونهگستردگی این مفهوم به
هـاي مـادي و   بـودن یـا لـذت   جـاي مـذهبی  ها را در دل آن جاي داد و از تعبیر معنویت بـه روایت

ــوگیري کــرد  ــوي جل ــر مصــاحبه  .معن ــروري ب ــابراین پــس از م ــات هــاي انجــام؛بن شــده و مطالع
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.نشان داد4شماره صورت جدولتوان مفهوم معنویت در گردشگري را بهشده میگردآوري

سازي معنویت در گردشگريمفهوم)  4(جدول 

نگارندگان: منبع

هازیر مؤلفههامؤلفهابعادمفهوم
معنویت در گردشگري

رسیدن به تعالی
روح

نفسعزت
خودشناسی

شکوفاییخود
مثبتافکار

جسمی
آرامش

سالمت روحی و جسمی
امنیت

کیفیت تجربه

رسیدن به معنا

آموزش و پندآموزي
تیابی به آگاهیدس

هادرك تفاوت
تغییر نگرش

هاي مقدسدرك ارزش

یابیهویتتعقل و کاوشگري
درك فرهنگی

ك متقابل
رسیدن به در

فراطبیعی

هاحقیقت پدیده
فلسفه خلقت و حوادث
دین و اعتقادات دینی

مذهب
زیارت و برقراري ارتباط فراحسی

هماهنگی و نظمطبیعی
وحدت با طبیعت

اجتماعی

ارتباطات متقابل
سبک زندگی
کیفیت زندگی

فرهنگی
هاي اخالقیارزش

ارتباط مؤثربین فردي
مفاهیم جدید



123تبیین مفهوم معنویت در گردشگري با استفاده از تحلیل محتوا

لذا معنویت در گردشگري مفهومی است چندبعدي کـه از راه دسـتیابی یـا رسـیدن بـه معنـا،       
صـورت  توانـد بـه  دن به تعالی مـی رسی. آمده از سفر قابل تبیین استدستتعالی و درك متقابل به

معنـا از  . شـود هاي مذهبی و دینـی خالصـه نمـی   آید و ناگزیر به جنبهدستروحانی و جسمانی به
دسـت آمـده از برخـورد گردشـگران بـا سیسـتم گردشـگري بـه       دستطریق تعقل و پندآموزي به

هـاي  هـا و جاذبـه  تهاي مقـدس، هویـ  ها، ارزشها، نگرشدر این سیستم، افراد، فرهنگ. آیدمی
ــد شــد    ــا و ادراك خواهن ــن ســطح از معن ــه ای ــل دســتیابی ب کــه در ازآنجــایی. گردشــگري عام

گردشگري تقابل چندگانه بین گردشـگر بـا طبیعـت، اجتمـاع، فـرد و زوایـاي فراطبیعـی برقـرار         
تأمـل قابلیـت ایجـاد معنویـت را     است، درك صحیح مضامین خاص، ناب و حتی عادي؛ اما قابل

هـاي طبیعـی، الگوهـا و سـبک     جایی که حقایق، دین و مذهب، نظم و هماهنگی. سازدمیفراهم 
عنـوان  هاي اخالقی، برقراري ارتباطات مؤثر و درك مفاهیم جدید، بـه زندگی، فرهنگ و ارزش

.هاي رسیدن به درك متقابل مفروض استزیر مؤلفه
ه تعـالی، رسـیدن بـه معنـا و     هاي معنوي دسـتیابی بـ  رسد هرگونه گردشگري قابلیتبه نظر می

جـایی کـه گردشـگري    . اما این مهم نیازمند بررسـی و تحلیـل اسـت   . باشددرك متقابل را داشته
هــاي فرهنگــی را بیشــتر فــراهم میراثــی امکــان دســتیابی بــه آگــاهی و پنــدگیري و درك ارزش 

واســطۀ بــروزســازد، گردشــگري ورزشــی زمینــۀ ســالمت جســم و خودشــکوفایی فــرد را بــهمــی
سازد؛بنابراین معنویت در گردشگري، شامل تمام ابعاد پنهان و آشکاري استعدادهایش فراهم می

حتی احساس رضایت . صورت درونی و بیرونی بر جاي خواهد مانداست که در فرد گردشگر به
آیـد را، مـی تـوان بخشـی از     مـی و لذتی که با ادراك و تدبر در یک سفر گردشگري بـه دسـت  

.آمده از گردشگري نام نهاددستمعنویت به

نتیجه گیري
این تحقیـق  . گردشگري همچون یک حرکت فیزیکی در جغرافیا  ابعاد ظاهري و باطنی دارد

دنبال بازآفرینی و عیان ازپیش گردشگران به ابعاد مختلف معنوي سفر، بهبا توجه به گرایش بیش
ــود  ــژوهش مشــخص  . ســازي مفهــوم معنویــت در گردشــگري ب ــد  در ایــن پ ــد کــه هرچن گردی

هاي رایج در گردشگري که به موضوع کسب و منفعت و سود اقتصـادي از گردشـگري   پاردایم
وگریخته در مطالعات مختلف بـه چشـم   صورت جستهتأکید بسیار دارد، اما موضوعات معنوي به

هرچند مطالعات داخلی موضوع معنویت را به موضـوعات دینـی و مطالعـات خـارجی     . خوردمی
هـاي برقـراري ارتبـاط بـا خـود و دنیـاي مـاورایی        هاي آرامش جسـم، روش ضوع  از جنبهاین مو

انکار و فراگیـر از  بخش غیرقابلمعناي دستیابی به مفاهیم و تعالی یکاند ، معنویت بهتوجه کرده
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حـال  دهد که مفهوم معنویـت تابـه  مطالعات موجود فارسی و انگلیسی نشان می. گردشگري است
غیر هدف در نظر گرفته نشـده اسـت و همـواره بـه آثـار مسـتقیم یـا میـانجی ایـن          همچون یک مت

. شده استمفهوم در سایر متغیرها توجه
مثابه ابعاد اصـلی مفهـوم   بنابراین رسیدن به تعالی، رسیدن به معنی و رسیدن به درك متقابل به

بسـتر و قابلیـت   عنـوان یـک   در اینجا سـفر و گردشـگري بـه   . معنویت در گردشگري شناخته شد
ها و حالت سکون خود سازد تا فرد گردشگر از عادتبراي جابجایی فرد این امکان را فراهم می

توانـد بـا دریافـت مفـاهیم و مضـامین جدیـد       تحـول مـی  . شود و مستعد تغییر و تحول شودخارج
ه سـطحی از  هـا و عناصـر طبیعـی یـا دسـتیابی بـ      آمده از تبادالت انسانی، برخورد با جاذبهدستبه

نگـري و  البته دریافت فقط شرط الزم براي تحول اسـت و ژرف . آیددستارتباطات فراطبیعت به
.تعقل، شرط کامل

. تر از مذهب و دیـن دانسـت  تر و جامعمراتب گستردهرسد مقولۀ معنویت را باید بهبه نظر می
ت طبیعـت، از تقابـل بـا    تواند از عظمدین بدون داشتن نیت مذهبی، میجایی که هر گردشگر بی

هاي مختلف یا حتی تعامل بـا افـراد متفـاوت بـه درك مفـاهیمی دسـت یابـد کـه باعـث          فرهنگ
این گردشگر در مراسم مذهبی و آیینی بـدون  حتی حضور ناخواستۀ. ارتقاي روحی و قلبی است

بـه گـرایش   این تحـول نـاگزیر   . اي از معنویت و تحول را ایجاد کندتواند زمینهقصد مذهبی، می
مذهبی وي منتهی نخواهد شد بلکه با عمیـق شـدن نگـاه نسـبت بـه جهـان هسـتی و درك فلسـفۀ         

پیشـنهاد  . هاي جاري در اجتماعـات مردمـی گونـۀ دیگـري از معنـا را خلـق خواهـد نمـود        ارزش
شود تحقیقات کیفی و کمی تکمیلی حول مدل مفهومی ذکرشده صورت گیرد و به تفکیک می

هاي برجستۀ معنوي گردشگري بازشناسی و بررسی گردد هدف مؤلفهگردشگري بر مبناي
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