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 مقدمه

که دانندمیباتجربهترازگردشگرسنتیگردشگررادردنیایمدرنامروز،فردیآگاهترو

ازعینیاتمیدنبالبرقراریارتباطباطبیعتوارتقاءابعادغیرمادیزندگیخودهب باشد،لذا

پدیدهمیفراتر درکمعنایحقیقی و کشفحقیقتزندگی بدنبال و روحیههارود ستو

سازد)کتیاچاسیوومیهنیفراهمماجراجویانهواکتشافیاوبستررابرایکسبتجربیاتذ

(.7،2003دیگران

؛ویلسونو2،7333انسانبهدنبالشناختودرجستجویکمالوتعالیخویشاست)پیدمونت

9دیگران مفاهیممعنویت2079، تعالیاز از و(. دیگران خودشو با جستجویارتباطانسان

 نیز و زمین، و طبیعت حیوانات، افراد، سایر شمارجمله به هستی خالق با رودمیارتباط

(.در9،7331؛زینبائرودیگران5،7333؛مراویگلیا4،7331؛دایسونودیگران7333)پیدمونت،

اینمیانسفریکیازاقداماتیاستکهافراددرجستجویکسبمعرفتوتجربهبرایارتباط

دهند)ویلسونودیگران،میانجامبازمین،طبیعت،خالقهستیویافتنمفهومومعنایزندگی

انسانمحوراصلیسفروگردشگریاستوگردشگریازحضوروحرکتانسان2079 .)

شکلگرفتهاست.درحقیقتاصلواقعیانسان،ی سیستمتفکرمنطقیوهماهنگوعملی

روح تکامل آن هدف که است معنویات میپیرامون را آن که معنوی»باشد مدرکه «قوه

(.بهعبارتدیگراصلوجودوماهیتبشر،بعدمعنویانسانجزءجدایی7911نامند)الهی،می

وکشفآن،بهمفهومیافتنحقیقتوجودی1باشد،ازاینرومعنویتمیناپذیروجودانسان

تعبیر 3گردد)باممیانسان روگنبوک7314، و م اینتایر 3؛ ،7333 مراویگلیا، مینر7333؛ -؛

(ومعنابخشیوشیوهشناختهستی2079،ویلسونودیگران،77،2002؛تانیی70،2009ویلیامز
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است)داوسون شده بیان انسان معنوی بعد ماهیتاصلی عنوان 7به دیگران7331، و چان ،2؛

نیازهای2009 از کمال و تعالی معناست، جستجوی در جوانبمختلفزندگی در انسان .)

وانسان راهیبرایارضایانسانیشمردهشده درزندگیمعناگراییوجستجویمعنویترا

نیازهایغیرمادیخودبرگزیدهاست.بیش سفرازجملهاقداماتیاستکهباتاکیدبرفلسفه

بهسویمعناسوق انسانرا توجهبهمیاصلیآن، با عناصرمعناگراییدروجودانسان، دهد.

نگرد،لذامیانگفتهرانسانیراجهانراازدیدهخودتومیتفاوتهایفردیمتفاوتبودهو

اینتحقیقضمنبررسی اینرودر از است. رویکردهایگوناگونیبهمعناگراییارائهشده

خبرگاندربخش بهشیوهمصاحبهبا اسالمیوگردشگریبهمعناگرایی، دیدگاههایغربی،

 دوم بخش در و آمده بدست معناگرایی عناصر ادراکاول، با عناصر این میان ارتباط

 گردشگرانخارجیبازارتهرانموردبررسیقرارگرفتهاست.



 پیشینه ادبیات تحقیق

معنویتازجملهموضوعاتیاستکهدرمطالعاتداخلیدرحوزهفلسفه،دینوروانشناسی

بررسیپژوهش است. حاکیازهاتحقیقاتیپیرامونآنصورتگرفته اینیصورتگرفته

با مطلباستکهموضوعمعناگراییدرمطالعاتداخلیازعمقوژرفبیشتریدرمقایسه

باشد.اکثرمطالعاتداخلیمعنویتراباتاکیدومحوریتدینمیمطالعاتخارجیبرخوردار

بیانکردهاند.درمطالعاتگردشگری،معنویتدرقالبگونهگردشگریمعنویدرمطالعات

باخارجیارائ بهطیفوسیعیازگردشگرانداردکه گردشگریمعنویاشاره است. هشده

تعلقاتمذهبیگوناگونعالقهمندبهبازدیدازاماکنمذهبیهستند.

(بامطرحکردناهمیتمعنویتدرزندگیانسان،سالمتمعنویراازحوزه7931امیدواری)

 است. قرارداده  ابعاد اساس بر سالمتی ،هادهه طول درروانشناسیوپزشکیموردمطالعه

بهدلیلعدمتوافقکهبر.بود شده تحلیل اجتماعی سالمت و روانی سالمت سالمتجسمی،

ومفاهیمکلیمطرحدراین دراینپژوهشچالشها سرموضوعسالمتمعنویوجوددارد،
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برمنبعزالل مبتنی علمی متقن پژوهشهای انجام مسأله، نفس به توجه حوزهتحلیلشدهوبا

گردد.میمعنویت،ازجملهاقداماتیاستکهبرایرفعابهامپیشنهاد

یوحیانیهایسالمتمعنویراازمنظرآموزهها(درپژوهشیشاخص7937مرزبندوزکویی)

دراینپژوهشباوجودرویکردهایمختلفیکهپیرامونسالمت اند. موردبررسیقرارداده

یوحیانی،محوریتتوجهبهخدامهمترینرکنهاشدهاست،ازدیدگاهآموزهمعنویمطرح

تضمینسالمتمعنویدرنظرگرفتهشدهاست.

برنظریهتحلیلوجودیفرانکلانجام تمرکز مهمترینتحقیقاتپیرامونعناصرمعناگراییبا

حسنیبافرانیوآذربایجانی) اند. ویژگی7930شده ها( ازیانسانسالمرا درجستجویمعنا

و دیگریجهانگیری تحقیق در اند. کرده بررسی فرانکل فطرت7937شمی)هامنظر نظریه )

دینیرامبتنیبرجستجویمعناومعناگراییازدیدگاهفرانکلتحلیلوارزیابینمودهاند.

 

 روش تحقیق 

توصیفی شیوه به کیفی پژوهش دادهمیتحلیلی-این بهاباشد. تحقیق مطالعاتی روش ه

برایتحلیل روشتحلیلمحتوا از و آوریشده بخشجمع دو در مصاحبه ایو کتابخانه

یمتنیاستهایکالسی دادههابهکارگرفتهشدهاست.تحلیلمحتوایکیازروشهاداده

یمصاحبهایکاربرددارد.ویژگیبرجستهروشتحلیلهاکهازمحصوالترسانهایتاداده

(.7،7934:941ییاستکهغالباازالگوهاینظریاخذشدهاند)فلی هاوااستفادهازمقولهمحت

مایرینگ توسط که کیفی محتوای تحلیل از تحقیق این است2004-2000)2در شده ارائه )

ییهایاآنبخشهااستفادهگردید.درنظرمایرینگاولینگامتعریفدادهاست،یعنیمصاحبه

پاس به سوالکه مربوطهاخ تحقیق گردآوریمیی وضعیت تحلیل دوم مرحله در شوند.

دادههاداده مرحلهسوم در اندو آمده وجود به بهشکلصوریتوصیفهاستکهچگونه

درمرحلهچهارمتحلیلمتنمی کم هاشوند. با وآنچهمحقققصددارد یانتخابشده

کند)منبعهمان(.میشخصبیرونبکشدرامهاتفسیرازدلداده
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تحقیقحاضردردوبخشمیدانیبهشیوهمصاحبهانجامگرفتهاست.جامعهآماریگردشگران

 ماه دی در تصادفی شیوه به آماری نمونه که هستند تهران بازار میان7935خارجی از

جاییکهگردشگرانخارجیدرمحلبازارتهرانانتخابگردید.پایاییورواییتحقیقازآن

نوعکیفی اولبامیاز پایاییتحقیق، در  است. رویکردفولی بررسیشده مطابقبا باشد،

گزاره تعیینهری از دومهاتاکیدبر تفسیرمحقق، دیگریمرتبطبا و مطالعه مورد فرد به

مجددکنترلوارزیابیهاروشکاردرمیدانمصاحبهصورتگرفتهوپسازجمعآوریداده

شدهوسوم،فرآیندتحقیقبهمنزلهی کلباجزئیاتهرچهتمامترثبتشدهاست.روایی

مستقلازمدعیاتهستندودستیابیبهواقعیتتجربیامکانهاتحقیقنیزازآنجاییکهپدیده

پذیراست،بابررسینظرخبرگانوتاییدآنهاصورتپذیرفتهاست.

عمیق ادکتابخانهای،عناصرمعناگراییمشخصوطیمصاحبهدربخشاولپسازمطالعهاسن

داده گرفت، انجام خبرگان با عناصرهاکه تحلیلمحتوایکیفیمایرینگتحلیلو شیوه به

معناگراییاستخراجگردید.دربخشدوم،ارتباطمیانعناصرمعناگراییمستخرجازمصاحبه

انسانوشناختجهان،طیمصاحبهمیدانیباخبرگان،شاملسهعنصرشناختخدا،شناخت

یبدستآمدههاادراکگردشگرانخارجیبازارتهرانموردبررسیقرارگرفت.سپسداده

بهشیوهتحلیلمحتوایکیفیمایرینگبررسیونتایجمطالعهارائهگردید.

 ادبیات نظری تحقیق 

 

 "معنویت"

در اروپایی یهازبان در ابتدا واژه این میرسد نظر به شکل به مسیحی مفهومی بستر و

spiritualityاین رفته کار به  از واژه باشد. التین spiritusکلمه ریشه از نفس معنی

spirareمی نفس با دمیدن معنی به درکشیدن التینهاترجمه آید. جدید عهد ی

spiritualisیا القدسروح نفوذ یا امر تحت اشزندگی استکه کسی معنوی، شخص یا 

 (7939خداست.)وولف،

است. تعاریف از وسیعی طیف امروزه شده ارائه رابطه عالی از معنویت  تا انسانی ترین

 حس که شخصی ورفتارهای نظرات تا انسان، متعالی بعد تا وجودی، معنای ی  جستجوی
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معنویتمیبیان را خود از فراتر چیزی یا متعالی بعد ی  به تعلق مفهوم به بیانشدهکند،

 مذهبی باورهای از فراتر که دانندمیکیفیتروانی نوعی را (.معنویت7933:79است)دماری،

 به احترام و الهی هیبت درک مثل احساساتی و کندمیانگیزه ایجاد انسان در و دارد قرار

(.7939:705آورد)عابدیجعفریورستگار،میبوجود شخص در را خلقت

 و مرتبط هم یبههاتوانایی از ای مجموعه حد در را معنویت ای عده ر،معاص رویکردهای در

 به که دانندمیرویکردی و جریان را معنویت هم گروهی اند. کرده تلقی هوش نوعی یا

 معقول، گفتنمعنایی نظر در بدون وحیانی، آموزه در لیکن شود.میمنتهی باطنی رضایت

 انسان باشد. دیگرینمی چیز خداوند جز عناییم چنین گفت؛ سخنی معنویت از تواننمی

آنها متقابل ورابطه خلقت و انسان خدا، به نسبت ویژه تعقل یا اندیشه از برخوردار معنوی،

یافتهاست)مرزبندوزکویی، دست باطنی حقیقت به و دریده را ظواهر پرده که تعقلی باشد.می

تفوقوبرتریبهاین7هدف و معنا رایب تالش شامل معنویت ابعاد معتقدند برخی.(7937 ،

اتصال است، ساده مادی وجود از فراتر بودن انسان که طبیعت(،2مفهوم به اتصال )ازجمله

 معنویت اساس و اصل(.»9،2007باشد)مولرورومنسمیارزشهامانندعشق،دلسوزیوعدالت

 پیوند الهی حقیقت به روند از را انسان استکه درونی ساحت این است. آن درونیبودن به

 عمودی بعد کنند.میذکر افقی و عمودی بعد دو معنویت برای (.گروهی7935:249نصر،«)میزند

 اتصالما کننده منعکس هم افقی بعد است. نهایت بی ی قدرت یا خدا با ارتباط کننده منعکس

 یکپارچه برای ما اییتوان از است کهعبارت است، ما درونی اتصال هم و طبیعت و دیگران به

(.7931مختلف)امیدواری، هایانتخاب برای ما توانایی و مختلفوجودمان ابعاد کردن

 

 "معناگرایی"

معناگراییومعنویتازجملهواژگانواصطالحاتیهستندکهدرباورمتعارفدارایمعنایی

ناستنگرشیمعنویبهباشند.بهطورکلیهرکسیکهبهدنبالمعناییبرایجهامیمترادف

اش مادی آنچه ورای بعدی دارای را جهان و دارد تلقیمیعالم بنابراینمیخوانند، کند.

                                                                                                                                                                                 

1- Meaning and Purpose 

2- Connectedness 

3 -Mueller and Rummans 
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توانگفتمرادازمعنویتچیزیاستکهدستکمباماورایطبیعتوخدانسبتیداشتهمی

فراتررفتناززندگیمادیوارتباطباسرچشمهو درفرهنگدینیمعنویت، معناباشد. مبدا

(.مفهوممعناگراییدربرابر7937است،راهیافتنبهباطنوحقیقتعالماست)آتشینصفت،

گراییهویت طبیعیتاکیدمیماده مشاهده و ماده مادیگراییبر مفهوم حالیکه در یابد،

ارزش ایناساسمعناگراییشاملتاکیدبرهنجارها، بر قواعهادارد، ساختارهایذهنی، دو،

یهاباوجوداینکهدربسیاریازگرایشها(.انسان7933باشد)ابراهیمیوزمانیان،میتصورات

دری ویژگیمشترک اما هماختالفنظردارند، باشندوآنهمکمالطلبی،میجزئیبا

حسحقیقتجویی،علمخواهی،زیباییطلبیو..است.هرانسانیطالبکمالاست،چراکه

کند)مسعودیفطرتا یافتنآناشتباه ممکناستدر نسانیمنبعسرچشمهکماالتاستاما

(.7937شمی،هاو

 به را باطنی ورضایت آرامش معنوی، تعالی تواندمیمعنایی، چه با پیداکردن نسبت که این در

 یامر زندگی معنای است براین اعتقاد که چرا ندارد. وجود واحدی نگاه باشد، داشته دنبال

است شخصی خود انسانی هر روی بدین عام. نه،  زندگی معنای یافتن دنبال به باید

 دریافته، را زندگی معنی و است هدفمند زندگی در معنوی (.فرد7937باشد)مرزبندوزکویی،

-7937:40باشد)شهیدیودیگران، نداشته اعتقاد خداوند وجود به فرد که درمواردی حتی

شناخت. توان نمی او اصیل فطرت یا بعدغیرمادی بدون را انسان که است این مهم (.نکته47

 همه نه شوند،میمحسوب انسان اصیل بعد از جزیی فرآیندهایروانی و رفتارها ،هاپدیده

 حقیقت در.(7937انسان)مرزبندوزکویی، معناگراییوجوددارد. رویکردهایگوناگونیبه

پیر نظریات مهمترین جمله از وذیل اسالم دین غربی، اندیشه رویکرد سه معناگرایی امون

مطالعاتگردشگریبیانشدهاند:

 

 معناگرایی در اندیشه غربی

ازجملهبزرگترینفیلسوفانقرنبیستم،دغدغهانسانومقوالتیکهدرادبیات7یدگرهامارتین

معنایزندگیباهمهمعنایزندگینقشاولیهدارندراموردبررسیقراردادهاست.جستجوی

                                                                                                                                                                                 

1- Martin Heidegger 
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شود.انسان،خداوجهانمییدگرمحسوبهایفکریهاابعادومشخصاتشازمهمتریندغدغه

(.7939روند)قربانی،میسهمحوراصلیاندیشهمعنایزندگیدرنظرویبهشمار

بیان«عشقزمینیومعنادرزندگیودین»فیلسوفامریکاییبامطرحکردن7جوزفرونزو

کندفهمدینیمارابهفهمیهماهنگویکپارچهازعشقالهیومعنایزندگیبشرخواهدمی

شود،امامعنایمیمعنادارهارساند.ازنقطهنظررونزو،زندگیماازطریقارتباطباسایرانسان

ییابدکهباامریبیرونازماودارایارزشنامحدودپیوندینهایمیغاییدرصورتیتحقق

دهد.چرامیوجودداشتهباشدوزندگیدینیامکانتحققچنینامریراپیشرویانسانقرار

منعکس را متعال ماهیتامر بنیادیواقعیتو دینیساختار دیدگاه اتخاذ بهمیکه و سازد

(.7933زندگیارزشغاییعرضهخواهدشد)کارگریسیسی،

وبنیانگذار بیستم قرن وجودگرای روانشناس و روانپزش  شناس، عصب فرانکل امیل ویکتور

 را واقعی سالمت توانندمیزندگی در داشتنمعنا با هاعقیدهداردانسان«تحلیلوجودی»نظریه

 چون وجودی، فیلسوفان از متأثر وی.قرارگیرند شرایط دشوارترین در اگر حتی کنند، تجربه

 روح انسان، شخصیت محوراصلی که باوراست این بر ...و یدگرهاشوپنهاور، یرکگارد، کی

ای همچون روان و تن و اوست احاطه آن الیه  ساحت این اساسی عناصر اند. کرده را

هستند. سعادت و سالمت سوی به انسان لیت،راهنمای مسئو و معنویت آزادی، یعنی روحانی،

اصیل شش از روحانی، متعالی نیازهای بیان در فرانکل از نیاز ،اندیشه پویایی جملهانسان

چارچوب و کندمییاد عاطفی دوستی گروه و دین ابدیت، خویشتن، تعالی معناجویی،

ای بر تالش در که بهنجاری فراسوی شخصیتی نهد.میبنیان آن پایه بر را سالم شخصیت

از را استفاده حداکثر خویش، وجودی استعدادهای تحقق و کمال پیشرفته سطح به حصول

خود)آزادی،مسئولیتومعنویت(ببرد.فرانکلانساندرجستجویمعنارا ماهیتی یاهویژگی

کندکهدرزندگیصرفادرجستجویلذاتمیومعناگرارادرقالبدیدگاهانسانسالممطرح

 آذربایجانی، نظریة7930مادیوظاهرینیست)حسنیبافرانیو  همان فرانکل معناگرایی (.

لحاظ که گونه پدیدارشناسی در ریشه لسفیف به و  روان لحاظ به دارد، اگزیستانسیالیسم

                                                                                                                                                                                 

1- Joseph Runzo 
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 و تام تعهدی در ریشه معنوی لحاظ وبه فردی شناسی روان و درروانکاوی ریشه نیز شناختی

یمعناگراییانساندردیدگاهفرانکلعبارتنداز:هامؤلفه و هادارد.شاخصه انسان وجود به تمام

 معناداریزن به اینحقیقتاستکهاعتقاد به فرانکلاعتقاد رکناساسینظریة دگی:

هرموقعیتاززندگیفرصتیطالیی  انتزاعیاست. زندگیدارایمعناییحقیقیونه

ایبهدستشمیاستکهبهانسانامکاندستوپنجهنرمکردنمی گره دهدتادهد.

ایزندگیاوچیست،بلکهبایدشانسگشودنآنراداشتهباشد.فردنبایدبپرسدکهمعن

بداندکهخوداودربرابراینپرسشقرارگرفتهاست.

 بهتالشدرپییافتن معناجوییانسان:دردرونهرانسانینیروییوجودداردکهاورا

ایمیمعنایزندگیسوق بر جهتیافتنی معنا در فرانکلاینتالشانسان دهد.

یهاداند،نهی توجیهثانویبرایسائقمیدرزندگیاوزندگیخودرانیروییاصیل

داندومیغریزیاش.البتهفرانکلمعنایخاصزندگیهرفردرامنحصربهخودشخص

تواندبهآنمعنافعلیتبخشدوتنهابادستیابیمیمعتقداستتنهاخوداوستکهبایدو

هعبارتدیگریکیازاصولیترینبهی معناستکهمعناجوییاوارضاخواهدشد.ب

اصلیوهدفاززندگیگریزازدردورنجو انگیزه اساسلوگوتراپیایناستکه

 لذتبردننیست،بلکهمعناجوییزندگیاست.

 و روانکاوانه درک برخالف معناجویی: به معطوف ارادۀ ظهور در انسان آزادی

یبیرونیکهدراختیارهاوانگیزههازمحرکلهایاهارفتارگرایانهازانسانکهاورادر

فرو نیست، شناسیوجودگراییفرانکلمیفرد روان تریناصلدر مهم وقوف»برند؛

خوداست.درسایهاینهشیاریبهخودواقعی)آنچههست(وفاصله«انسانبهخویشتن

دارددرمیایکهباخودحقیقی)آنچهبایدو  تالش گیختیی خودبران تواندباشد(

 هاییروش انتخاب با تا کندمی حقیقی»به خود  اینیعنی و شود تر نزدی  خود«

 اگزیستانسیالیسم روانشناسی و انسان یهامهمتریندغدغه از که زندگی به معنابخشیدن

 جست یابد؛میارتباط وجو جست به انسان نیازمداوم به معنا به معطوف ارادۀ است.

 به بخشدومیمفهوم و معنا ما هستی به که برایمعنایی بلکه ن،خویشت برای نه وجویی

 کند،می پیدا خود وجودی یهاساحت به عمیقتری و بیشتر وقوف آدمی میزانکه هر
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اندازه به افزایش مفید و مناسب راهکارهای گزینش در او اختیار دامنة نیز همان

یدگاهفرانکل،عناصرمعناگرایی(.درمجموعمطابقباد7937شمی،هایابد)مسعودیومی

 رادراندیشهغربیبهصورتزیربیانکرد:




 7937شمی،هامنبع:مسعودیو   

 معناگرایی در اندیشه اسالم

 کهفطرت اوست هستى هٴنحو انسانیو هویت از منبعث معناجویى ازدیدگاهاسالمگرایش

است)جوادیآملی، آفریده متعال خداوند که است تکوینى عالم از بخشى نیز و شده نامیده

7913 معنا54: باشد: شامل کم دست که دارد اشاره موقعیتی به (.  که ظاهر یکی دوالیه

از مقصود و است معنادار رفتار از سخن اجتماعی علوم در باطن. دیگری و است حکایتگر

 که ای گونه زند،بهمیسر فاعل از خاص، هدفی و مقصود به رسیدن برای که است یعمل آن

(.7937شود)مرزبندوزکوی،میتلقی احمقانه و معنا بی عملی نباشد کار در هدفی چنین اگر

 .کندمى متمایز کرده، خلق سایرمخلوقات از را وی که است نهفته انسان در ویژگى چند

 ساحت دیگر سوی از و جسمانى و مادی ساحت سو ی  از یعنى7انانس در ساحت دو وجود
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 شود،مینامیده روح قرآنى، فرهنگ نگاه از و است، االهى و عنصریملکوتى که غیرمادی،

 بار به ذاتى کرامت وی برای انسان، در االهى روح وجود دهد؛ تشکیلمى را انسان خمیرمایه

 داشتن از منظور .است شده آفریده غایتمند موجودی انسان دیگر، سوی از.است آورده

 از7دارد. مشخص هدفى جهان، و انسان آفرینش وحیانى، عرصهتعالیم در استکه آن غایت،

 است مقدّم اش زندگى معنای کشف برای وی شوق و برایانسان معناجویى خصلت آنجاکه

 را شودخود مى باعث انسان برای مؤمنانه گیری اینجهت جامعه، با وی تخالط و تعامل بر

)طاهریکلکشوندیو2یابد مى هم مسئول مختاریافت، را خود چون و بیابد مختار موجودی

(.7934الهبداشتی،

دردوعامل7934طاهریکلکشوندیوالهبداشتی) فرآیندمعناجوییازدیدگاهاسالمرا )

بمینبیدرونی)عقل(ونبیبیرونی)پیامبرانالهی(بیان هطوریکهاستوانهحیاتانسانراکنند.

درنتیجهمعناجوییانساندرمحیط دانستهوپیامبرانالهیرا عقلانسانیدرجهتیافتنمعنا

دانند.میاجتماعیالزم

 شده معرفی کماالت همه و وجود سرچشمه و مثابهمنبع به متعال خداوند قرآنی ادبیات در

هدف به شدن نزدی  و است  دلیل، همین به است؛ شده شمرده انسان ینشآفر اصلی او،

باالترین نیز انسانی کمال عالیترین و انسانی سلوک و فعالیت، تالش، ازحرکت، غایی هدف

 است شمردهشده انسان وجود انجام قله خداوند چون .اوست به قرب مراتب در ممکن نقطه

)مرزبندو9گردیممیباز او ویس به و خداییم از ما اوست؛ هم نیز او آغاز نقطه طورکه همان

 دراسالم7937زکوی، مبانیبعدمعنویومعناگراییرا تواندرسهبعدکلیزیرطبقهمی(.

بندینمود:

یشناختتجربی،برهانی،روشوحیانیهادراندیشهقرآنیدرکنارروششناخت شناسی: 

که است حقایقی به دستیابی یوحیان روش از برایشناختحقایقعالمهستیوجوددارد.مراد

 غیب باجهان خاص ای گونه به تاریخ طول در الهی پیامبران .باشد آمده فراهم وحی راه از

 یافته دست معارفی و بهآگاهی الهی فرشتگان یا خداوند از مستقیم ای شیوه به و گشته مرتبط
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(.از7992:559599ی،راشناخت)طباطبای آنها معمول روش با بتوان رسد نمی نظر به که اند

 ای اول،الیه .است شده تشکیل فراگیر الیه دو کلییا نگاهقرآنواقعیتهستیازدوبخش

بگشاید؛دوم، آن راز از بوده شناخت متعارف منابع و هاروش بر باتکیه تواندمیآدمی که

دست به تنها آن از رازگشایی و است بیرون آدمی عهده از آن در معرفتی کهنفوذ ای الیه

 وغیرمادی مادی بعد دو از مرکب هم قرآنی تلقی در انسان صورت همین به .است خداوند

 توانازمیبعدظهرییامادیانسانرا،ظهری و است بطنی را او قرآن، همانند انسان،7است.

 رام عالم به مربوط که روح، یا بعدباطنی شناخت در لیکن شناخت، معمول یهاروش طریق

روح نیازهای و ابعاد همه شناخت برای رو این از2دادهشدهاست، او به قلیلی دانش است،

 .(7937مراجعهکرد)مرزبندوزکویی، وحی به بایستمی

 به جهان دارد، حاکمیت هدفداری و عقالنیت شعور نوعی هستی، نظام درجهان شناسی: 

که چرا کند، پیدا جهت زندگیاش تا خواندمیخدا سوی به را وی انسان، شمولسرشت

 آفرینش9مشغولند. حق تسبیح به و دارند الحقی لدی جهت خلقت، عالم موجودات همه

این انسان آفرینش میان این در4 است، نگرفته صورت بیهوده و لغو زمینبه و آسمان  در

 به شما نکهوای ایم آفریده بیهوده را شما که پنداشتید آیا :است معنادار هم هستی مجموعه

 5شوید. نمی بازگردانیده ما سوی

انساندارایدوساحتوجودیجسموروحاست.انسان شناسی:  وحی، نگاه  جوهر9از

 ناحیه از بودن مطلق کمال وجوی درجست و طلبی علم.دهدمیتشکیل روح را او وجودی

است بودن فطری بر دلیلی انسان،  داشتهن علم بدان وی خود که هرچند خداگرایی

 باشد)همان(.
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حاصل تامل قابل نکته دو قرآنی، آموزه و معاصر رویکردهای یمعنویتهاشاخص مقایسه از

نخستمی سخنی معنویت از نمیتوان معقول، معنایی بدون وحیانی آموزه در اینکه شود:

معنایی معنای .گفت تلفیقی پاسخ انسان بنیادین سؤاالت به که است معقول، نگاه با بهدهد.

تواناینعناصررابهصورتکلیدرنمودارذیلبیانکرد:میعناصرمعناگراییدراسالم،

7937منبع:اقتباسازمرزبندوزکویی،          

 معناگرایی در مطالعات گردشگری

مویدهمیننکته فلسفهشکلگیریگردشگرینیز رفتنبنیانو انسان، سفر فلسفه استکه

(.از7937باشد،بهگونهایکهاندیشهبهحرکتدرآید)همایون،میهمراهبااندیشهونگرش

آوردیامیاینروارزشگردشگریرانمیتوانصرفابراساسلذتیکهبرایفردبهارمغان

قضاوتکرد)آپادورای آن از اقتصادیحاصل 7منافع ک2002، چرا و(، رابینسون گفته به ه

با2004)2فیپس وی روابطچندگانه و خود از شناختانسان گردشگرینقشاساسیدر )

.(7934:23جهانمادیوغیرمادیدارد)ایمانیخوشخوودیگران،

انگلیسینشان فارسیو بهحالبهعنوانی میمطالعاتموجود دهدکهمفهوممعنویتتا

تهنشدهاستوهموارهآثارمستقیمیامیانجیمعنویتدرسایرمتغیرهامتغیرهدفدرنظرگرف

                                                                                                                                                                                 

1- Appadurai 
2- Robinson and Phipps 
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رسدبامیزاناهمیتیکهاینمفهومداردوتاثیراتیکهمیموردتوجهقرارگرفتهاست.بهنظر

مختلفزندگیانسانی ابعاد تالشبرایمیدر مطلوبو متغیر عنوان به تعریفآن گذارد،

وهاسایرمولفهدستیابیبهآنازطریق معنا رسیدنبهتعالی، لذا ی اقدامقابلقبولاست. ،

زیر به توجه با شد. معنویتدرگردشگریشناخته اصلیمفهوم ابعاد عنوان درکمتقابلبه

مفهومیهامولفه اینمدل در یمییتعریفشده زاویه از گردشگریرا از گونه هر توان

بیبهدرکومعناواثرپذیریازدرکمتقابلموردبازشناسیتاثیراتآنبرتعالیروح،دستیا

بنابراین داد. درمیقرار دانستکه درونی و ذاتی عنصری را گردشگری معنویتدر توان

سطوحمختلففیزیکیتاروحانیتوسطگردشگرقابلدریافتوتفسیراست.گردشگریدر

سازدومیدرک،معناوتعالیروحرافراهمگرددکهزمینهیدستیابیبهمیاینجاوسیلهای

گردشگربهعنواندریافتکنندهبهواسطهیآمادگیشرایطدریافتوتفسیر،بهسطحیاز

آننائلخواهدشد.

بایستیبهمراتبگستردهتروجامعترازمذهبدانست.میبهنظر رسدمقولهیمعنویترا

م نیت داشتن بدون گردشگر هر که بامیذهبی،جایی تقابل از طبیعت، عظمت از تواند

باعثهافرهنگ که درکمفاهیمیدستیابد متفاوتبه افراد با تعامل حتی یمختلفیا

تواندالزامابهگرایشمذهبیویمنتهینشودامامیارتقایروحیوقلبیویشود.اینتحول

س به رسیدن و هستی جهان به نسبت وی نگاه شدن عمیق خودشکوفاییباعث از طحی

(.7934گردد)ایمانیخوشخوودیگران،



 ها زیر مولفه ها مولفه ابعاد مفهوم

ی
ت در گردشگر

معنوی
 

رسیدنبهتعالی
 روحی

عزتنفس

خودشناسی

خودشکوفایی

افکارمثبت

یاخالقیهاارزش

جسمی

آرامش

سالمتجسموروان

امنیت
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معنویتدرگردشگری

 7934منبع:اقتباسازایمانیخوشخوودیگران،



مفهوممعنویتدرگردشگریاشارهبهتوجهبهمضامینمعنویدرگردشگریداردکهغالبابه

گردشگری محدودگونه مذهبی و تحقیقاتصورتگرفتهمیمعنوی به توجه با لذا شود.

مطالعاتصورتمی معنویتو مفهوم از برگرفته را گردشگری در معناگرایی عناصر توان

پذیرفتهبهصورتزیرارائهنمود:

کیفیتتجربه

رسیدنبهمعنا


پندآوزیآموزشو

خودشناسی

هادرکتفاوت

تغییرنگرش

یمقدسهادرکارزش

تعقلوکاوشگری
هویتیابی

درکفرهنگی

کمتقابل
رسیدنبهدر



فراطبیعی

هاحقیقتپدیده

فلسفهخلقتوحوادث

دینواعتقاداتدینی

زیارتوبرقراریارتباطفراحسی

طبیعی
هماهنگیونظم

احترامبهطبیعت

جتماعیا

ارتباطاتمتقابل

سب زندگی

کیفیتزندگی

فرهنگی



بینفردی
ارتباطموثر

مفاهیمغیرمشترک
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عناصرمعناگراییدرگردشگری     

 7934نبع:اقتباسازایمانیخوشخوودیگران،م



 "ادراک گردشگر"

،ازموضوعاتبحثبرانگیزذهنبشراستکهازدیرباز7مسئلهدرکانسان،بهعبارتیادراک

ازسویفالسفهمطرحشدهاستکهادراکات موردمطالعهقرارگرفتهواینپرسشهمواره

پدیدار چگونه مورد7930شوند)ایروانی،میانسان روانشناسان و فالسفه سوی ادراکاز .)

مطالعهوبررسیقرارگرفتهاست،ازدیدگاهفلسفهادراکهمانشناختاستکهباعلمیکی

تخیلواحساسدرآنمطرح تعقل، ومباحثیازجمله میدانستهشده (.7934گردد)ملکی،

موضوعاتروانشناسیشناختیاست اصلیادراکهمچنینیکیاز محور آنجاییکه از و

تشکیل انسان را گردشگرمیگردشگری رفتار مطالعه لذا فرآیندمیضرورت2دهد، یابد.

یشناختی،درک،حافظه،تفکر،تصور،یادگیریومفاهیمروانشناسیهاشاملفعالیت9ادراک

متفاوتی استو دیدگاه با را دنیا فرد هر آنجاییکه گریمیاز و 4نبرگبیند)بارون ،7330:

بلکه779 نیست، خود زندگی بر انفعالی گری نظاره صرفا ادراک، طریق شخصاز لذا ،)

                                                                                                                                                                                 

1- Perception 

2- Tourism Behavior 

3- Perception Process 

4- Baron and Greenberg 



 059… اصرمعناگراییوادراکگردشگرازسفربررسیارتباطمیانعن
 

بازیگریاستکهفعاالنهتصویریاجلوهایازدنیایپیرامونخودراازطریقفراگردپیچیدهو

براساسآنایفاینقشمیپویایذهنی و درحقیقتادراکهرموجودیبهمیسازد کند.

ا وجودیاوست)رضاییان، سعه در.(7930:95ندازه بلکه مقطعینیست، ادراکی رخداد

گیرد.ادراکگردشگربهصورتفرآیندمیی فرآیندوبهصورتمستمروپیدرپیشکل

صورت تجربه به ذهن حوزه از و درون، به بیرونی محیط از گردشگر اطالعات انتقال

محامدمی و 7پذیرد)ناظم اتفاق(2079، بیرونی و درونی جهان مواجهه ادراکدر افتد.می.

محرک عملهااهدافو سیگنال همانند محیطی احساسمیی که ابتدامیکنند در شوند،

سیگنال دریافتهاادراککننده روانیذهنمییمحیطیرا بخشمعناییو سپسبه کند،

راییکهازقهامنتقلشدهوادراککنندهبراساستجربه بلداشتهاست،درذهنخودآنها

(.9،7332؛مر2،7330کند)تریسمنوگلیدمیمعنا

 ی تحقیق ها یافته

 عناصر معناگرایی -بخش اول

در بهویژه معناگراییازموضوعاتیاستکه همانگونهکهدربخشادبیاتنظریبیانشد،

توانبهمیروفترینمطالعاتخارجیمطالعاتدینیوفلسفهموردمطالعهقرارگرفتهاست.ازمع

دیدگاهفرانکلاشارهکردکهبابررسینظریهتحلیلوجودی،موضوعمعنارادرزندگیانسان

موردمطالعهقراردادهاست.دراندیشهاسالمینیزبحثمعناگراییدراصولعقایددینی،قرآن

درارتباطباجهانوخداشناسیانجاموروایاتائمهمعصومینباتاکیدبرمعناداربودنزندگی

شدهاست.درگردشگری،مفهوممعنویتدرمطالعاتیکهتاکنونانجامشدهاند،موردتحلیل

یمعنویتارائهشدهاست.هاوبررسیقرارگرفتهوابعادومولفه

شهاسالمیوبابررسیوتلفیقعناصرمعناگراییدراندیشهغربیمبتنیبردیدگاهفرانکل،اندی

روش به خبرگان، با مصاحبه پساز گردشگری در معناگرایی عناصر گردشگری، مفاهیم

تحلیلمحتوایکیفیبهصورتذیلبدستآمد:

                                                                                                                                                                                 

1- Nazem and Mohamed 

2- Triesman and Gelade 

3- Marr 
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عناصرمعناگرایی                     
یحاصلازمصاحبهخبرگانهایافتهمنبع:

 

 ارتباط میان عناصر معناگرایی و ادراک گردشگران خارجی از بازار تهران-بخش دوم

سه به پایان مطالعاتگردشگریدر اسالمیو تلفیقدیدگاههایغربی، معناگراییبا عناصر

 ایبا مصاحبه در و منتجشد شناختجهان و شناختانسان شناختخدا، ازعنصر نفر ده

 بازدیدداشتهاندصورت7935گردشگرانخارجیکهازبازارتهراندرهفتهپایانیدیماه

ارتباطمیانسهعنصروادراکگردشگراندربازدیدازسایتتاریخیبازارتهران پذیرفت،

موردمطالعهوبررسیقرارگرفت.

واسپانیابهتهرانسفرکردهبودهاند،گردشگرانخارجیکهازکشورهایچین،استرالیا،ایتالیا

یتاریخی،فرهنگیومذهبیایراناظهارهاانگیزهاصلیخودراازسفربهایرانبازدیدازسایت

ی سایت در حضور معنویتاز به توجه گرفت، انجام آنها با ایکه مصاحبه در داشتند.

وجهانباادراکآنانازبازارتهرانتاریخیوارتباطسهعنصرمعناگراییشناختخدا،انسان

دلیل به تهران بازار ی سایتتاریخیهمچون شوندگان، مصاحبه نظر نقطه از شد. سوال

دهدوخودمیپیشینهتاریخیکهداردناخودآگاهانسانرابهگذشتهوانسانهایگذشتهسوق

به است. خود درون و خود پیشین دوران به انسان توجه از ونمودی سب معماری ویژه

سایتمشاهدههاجاذبه این در هنریکه برمیی را انسانی هنری ذوق کهمیشود انگیزاند

تواندبرایهرفردیجذابباشد.می

معناگرایی عناصر ارتباطمیان پاسخبه شناختجهان-در و شناختانسان و-شناختخدا،

فره مصاحبهشوندگانبیشتربهآشناییبا ایرانکهدارایادراک، بهویژه نگسایرکشورها،
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باشد،گونهایازشناختمیتمدنتاریخیوفرهنگیغنیاستوازایننظردرجهانشهره

توانددرنهایتانسانرابهشناختخدابرساند.میجهانبیانکردندکهدرکنارشناختانسان

ب ایتالیاییکهفرهنگایرانیرا ایتالیاازنقطهنظرگردشگر با دانست،میسیارجذابومشابه

بازدیدازجاذبهتاریخیوفرهنگیراعاملیبرایشناختبیشترفرهنگمردمانونیزآشناییبا

شودانسانبهتفکرواداشتهشودومتفکرانهدراینمیکندکهاوالسببمیهنرهایانسانیبیان

عدادانسانیبودهوازدرونذائقهانسانیبرگرفتهموضوعتاملکندکهاینهنرهابرآمدهازاست

شدهاست،وایننشانازقدرتیدرونیداردوثانیاهمگیانسانرابهسویخالقونیرویبرتر

نماید.مینزدی ونزدیکتر

یتاریخیآنچنانجذابیتیدارندکهخودعاملیبرایهاازنقطهنظرگردشگراسپانیایی،جاذبه

متوجهکششوجذ بیآنکهخودآنها بگردشگرهستندوگویینیروییازدرونانسانی،

گردد.ازدیدگاهویمیباشند،آنهارابهسویایناماکنسوقدادهوسببتفکربیشترانسان

بهوضوحتعریفکرد، درکانسانبسیاردرونیرخدادهوعاملیاستکهنمیتوانآنرا

در را تغییراتی قطعا پاسخولی مجموع نمود. خواهد ایجاد انسان گردشگرانهاشناخت ی

توانبهصورتخالصهدرجدولزیرارائهنمود:میخارجیرا
توجهبهمعنویتدربازار

تهران

ارتباطمیانشناختخدا،انسانوجهانباادراکدربازارتهران

 بستگی وجودمعنویت

فرد هر نگاه نوع به

دارد.

 عمیق باید بافرد و ا

مورد را سایت تامل

 توجهقراردهد.

 بهمعماریاثرتاریخی

 توجهکند.

 وپیشینهتاریخبه

انسانهایی و آدمیان

کهدرطولتاریخدر

 بهبازدیدازتاریخوهاتفاوتمیانفرهنگ ازعواملیاستکهفردرا

کند.میفرهنگمردممناطقمختلفدرجهانجذب

 جاذبه از تهران شناختهابازار انگیزه با گردشگر یتاریخیاستکه

پیشینه و بازدیدفرهنگ آن از ومیتاریخی جهان شناخت و کند

که است معنوی و درونی ی انگیزه خود فرهنگملل، با آشنایی

 برد.میباالهاشناختانسانودرکانسانراازسایرفرهنگ

 انگیزهدرونیدرهرفردوجوددارد،انگیزهتفکر،شناختن،کنجکاوی

یهاخودداردبهبازدیدازجاذبهکههرانسانیباتوجهبهشناختیکهاز

تفکرمیتاریخی سطح میزان به استکه درونی عاملی خود و رود،

 انسانبستگیدارد.

 نماید.باسفرمیشناختجهانوانسان،فردرابهشناختخالقنزدیکتر
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تاریخی سایت آن

نشان توجه اند، بوده

 دهد.

 و تصاویر جذابیت

جا به تاریخی آثار

 مانده

 به کاوشگرانه نگاه

 سایتداشتهباشد.

 معنوی به نیازتوجه ت

بهتمرکزوتاملدارد

تنها صورت در که

پذیر امکان بودن

 خواهدبود.

 

بهی سایتتاریخیودیدنمعماریوهنرمردمانقدیم،فردبهذوق

رسدکهازسوینیرویبرترمیرونوجودانسانهنریواستعدادیدرد

 بداندادهشدهاستواینخودناشیازشناختخداست.

 صورت به را گردشگر جهان، و انسان شناخت گفت توان می

 رساند.میناخودآگاهوغیرمستقیمبهشناختخدا

 پیشینه و هنر معماری، به سایتتاریخی در انسان تامل میزان چه هر

وزندگیمردمانآنمنطقهبیشترباشد،شناختویبیشترشدهفرهنگ

ازی نیرویدرونیناشی اینها برایفردجذابیتمیوهمه که شود

 رود.میداشتهودلانگیزاستوخودعاملیمعنویبهشمار

 زندگی آن در که انسانهایی و ومیجهان بزرگی نهایت در کنند،

کوچ ا بسیار دارد، که انرژیوسعتی این همه گویی درهاستو

انسان نیروییکهدرهمه جهانشمولاست، انسانها وجودهادرونهمه

 دارد.

 که است ای العاده خارق انرژی دارای تهران بازار تاریخی سایت

کند،بهویژهفرهنگمردمانیکهمیناخودآگاهانسانرابهخودجذب

یانوجوددارد،گوییانسانهارادرآنهستند،تعاملانسانیکهمیانآدم

نزدیکتر هم انرژیمیبه استاز نیرویی خود این و یدرونهاکند.

 انسانیکهبرایگردشگرجذابیتدارد.

 انرژی تاریخی سایت جاذبههادر دیدههاو مادی غیر کهمیی شود

بر برتر نیرویی ستودن و خواندن نماز حالت به را انسان گویی

 انگیزاند.می

 یتحقیقمصاحبهباگردشگرانخارجیدربازارتهرانهایافته





پاسخگردشگرانخارجیبهسوالدربارهمفهوممعنویتوارتباطسهعنصرشناختخدا،

شناختانسانوشناختجهانباادراکآنانازبازارتهراندرجدولباالنشاندادهشدهاست.

جموعپاسخمصاحبهشوندگانبهشیوهتحلیلمحتوا،مهاپسازتحلیلوکدگذاریمصاحبه

درجدولذیلارائهشدهاست:
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 مفهوم سازی ارتباط میان عناصر معناگرایی و ادراک گردشگر از سفر 

 شناخت جهان و

ادراک  

 گردشگر

 تفاوتمیانفرهنگ درونیوهاوجود انگیزه جهانو یمناطقمختلفدر

اریخیمعنویشناختفرهنگوپیشینهت

 هاکوچ بودنجهانوانرژیجهانشمولمعنویدروجودانسان 

 انرژیخارقالعادهوکششیدرسایتتاریخیبازارتهران 

 هادرسایتتاریخیبازارتهرانونزدیکترنمودنفرهنگهاتعاملمیانانسان

 بهیکدیگر

شناخت انسان و 

 ادراک گردشگر

 کاویفردباتوجهبهمیزانشناختفردیانگیزهدرونیتفکر،شناختوکنج

وسطحتفکر

 فرهنگو پیشینه و هنر معماری، به تاریخی سایت در انسان تامل میزان

 زندگیمردمانآنمنطقهبرگرفتهازی نیرووانگیزهدرونیمعنوی

شناخت خدا و 

 ادراک گردشگر

 یتتاریخییمعنویکششپذیربهسویستودننیرویبرتردرساهاانرژی

 شناختجهانوانسانازخویش،عاملنزدیکترنمودنفردبهشناختخدا 

 انسانی وجود استعداد هنریو سایتتاریخیگویایذوق هنر معماریو

 برگرفتهازنیرویبرتر)خدا(



یحاصلازمصاحبهباگردشگرانخارجیبازارتهرانهاجمعبندییافته

 بندی  جمع

درفلسفه،جامعهشناسی،روانشناسی،دین،وهمچنینگردشگریحاکیازایننتایجمطالعات

باشندومی،امادری ویژگیمشترکهاباوجودداشتنانواعتفاوتهامطلباستکهانسان

آنهمکمالطلبی،حسحقیقتجویی،علمخواهی،زیباییطلبیو..است.هرانسانیطالب

کهفطرتانس انیمنبعسرچشمهکماالتاستاماممکناستدریافتنآنکمالاست،چرا

کند)مسعودیو هااشتباه مویدهمین7937شمی، فلسفهشکلگیریگردشگرینیز بنیانو .)

باشد،بهگونهایکهاندیشهمینکتهاستکهفلسفهسفرانسان،رفتنهمراهبااندیشهونگرش

 اینرو7937بهحرکتدرآید)همایون، از اساس(. بر نمیتوانصرفا ارزشگردشگریرا

آوردیامنافعاقتصادیحاصلازآنقضاوتکرد)آپادورای،میلذتیکهبرایفردبهارمغان
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ویبا2002 روابطچندگانه و شناختانسانازخود گردشگرینقشاساسیدر که چرا ،)

.(7934:23جهانمادیوغیرمادیدارد)ایمانیخوشخوودیگران،

معنویتدرگردشگریرابایدعنصریذاتیودرونیدانستکهدرسطوحمختلففیزیکیتا

گرددمیروحانیتوسطگردشگرقابلدریافتوتفسیراست.گردشگریدراینجاوسیلهای

سازدوگردشگربهعنواندریافتمیکهزمینهیدستیابیبهدرک،معناوتعالیروحرافراهم

طهیآمادگیشرایطدریافتوتفسیر،بهسطحیازآننائلخواهدشد.کنندهبهواس




توجهبهمفهوممعنویتدربازارتهرانازدیدگاهگردشگرانخارجی

یتحقیقهامنبع:یافته



معناگرایییابهعبارتیجستجویمعنا،ازجملهمضامینفطریاستکهدرذاتودرونانسانی

دیدگاههایب نظراتو تلفیق با است. شده بیان انسان طلبی کمال تعالیو به نیاز به توجه ا

شناختخدا، عنصر سه مطالعاتگردشگریپیرامونمعناگرایی، و اسالم اندیشمندانغربی،

شناختانسانوشناختجهان،بهعنوانعناصرمعناگراییدرگردشگریازطریقمصاحبهبا

ند.ارتباطمیاناینسهعنصروادراکگردشگرانخارجیدربازارتهران،نخبگانمشخصشد

بهعنوانی سایتتاریخیتحلیلوبررسیشد.نتایجمصاحبهحاکیازاینمطلباستکه
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نیز تهران قدیمی بازار همچون ی سایتتاریخی، دریافتومیحتیدر معنویترا توان

راکرامشاهدهکرد.ارتباطمیانعناصرمعناگراییواد


ارتباطمیانعناصرمعناگرایی)شناختخدا،شناختانسان،شناختجهان(باادراکگردشگرانخارجیبازار

 تهران

یتحقیقهامنبع:یافته
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 گیرینتیجه

یفطریانساناستکهدرزندگیازطرقهاتعالی،شناختهستیوکمالجوییازویژگی

معناگراییانساندرزندگیدرراستایگوناگوندرجهتتامیناین برداشتهاست. نیازگام

برگرفتهازاینموضوعکهانساندارایدوبعدمادیومعنوی تامیننیازتعالیانسانیاست،

همین به است. تلقیشده بعدمعنویویاصلیترینبخشوجودیانسان اینکه کما است،

تواندعاملمهمیدرتامینایننیازمیحرکتبودهوسببباتوجهبهفلسفهسفرکهمبتنیبر

انسانیباشد،معناگراییوارتباطآنباادراکگردشگردراینپژوهشموردبررسیومطالعه

یغربی،اسالمیوگردشگریتحتارزیابیوهاقرارگرفت.عناصرمعناگراییباتلفیقاندیشه

انخارجیکهازبازارتهرانبازدیدکردهاند،تحلیلخبرگانمنتجودرمیانگروهگردشگر

ازآنجاییکهمعناجوییبهعنوانی فطرتانسانیدرهمه موردمطالعهوبررسیقرارگرفت.

اماکنهاانسان همه در معنا جستجوی که داشت فرضوجود این لذا است، شده نهادینه

مبتنیبری نیازدرونیوگردشگریدردرونگردشگروجودداردوبهعبارتیگردشگر

سفر خدامیی عاملانگیزشفطریبه انسانو شناختجهان، عنصر معناگراییسه رود.

بر در زندگیانسانیرا درونیمیتمامیابعاد تامیننیاز مسیر انساندر آنجاییکه از گیرد.

بر داردمیخویشگام ادراکویوجود ارتباطمیانمعناگراییو لذا اینارتباطازدارد، ،

دریچهشناختجهان،انسانوخداموردبررسیقرارگرفت.ازدیدگردشگرانخارجیمورد

کنددرشناختویبسیارمیمطالعه،انگیزهدرونیکهگردشگررابهسویی سایتجذب

حائزاهمیتاست،همچنینهرفردباتوجهبهمیزانتفکرواندیشهایکهدارددری سایت

،هاتواندتفاوتفرهنگمیکند.هرچهمیزانتاملویبیشترباشدبهترمیشودوتاملمیعمیق

یمردمانآنمنطقه،همدرزمانفعلیوهمقدیم،سب هنرومعماریبکارگرفتههاویژگی

ازنقطهنظرگردشگرانهاشدهدرسایتتاریخی،وسایرمولفه بهتردرککند. یظاهریرا

تواندهماننیرویمعنویباشدکهویرابهبازدیدازبازارتهرانمیدرونیدرهرانسانینیروی

کشاندهاستوهمهاینهاباهممنجربهشناختودرکنیرویبرتریدرخلقایناستعدادهاو

 ذوقهنریخواهدشدکههمانشناختخداست.
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خارجهانتایجیافته گردشگران با مصاحبه اینمطلبیتحقیقاز حاکیاز ایننوشتار یدر

استکهدررایجترینگونهگردشگری،گردشگریتاریخی،معنویتوجودداردوازسوی

ادراک انسانیاستکهمیگردشگر درونیشاکله معنویتی عاملذاتیو که چرا شود.

تواندمیهدارد،توانآنراازانسانجدانمود.والبتهگردشگرباقدرتتفکروتعمقیکنمی

ایننیرورابشناسدوبهآنتوجهنشاندهد.حتیاگربدانبیاهمیتباشد،انرژیوجذابیتی

کهدرسایتوجودداردبرادراکویتاثیرخواهدگذاشتواحساسیازی انرژیمثبتو

ب همراستا طبقپیشفرضاینپژوهش، اینکه آخر نکته آنسایتخواهدداشت. اخوباز

منتجخواهدشد؛آفریدگاریکهتمامیهااندیشهاسالمی،تمامیاینشناخت بهشناختخدا

ازآفرینشویناشیشدهاست.هاایننیروهاوانرژی
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