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معنايابي و تفسير گردشگران از ي چگونگي به مطالعهكنش متقابل نمادين له با رويكرد اين مقا
بررسي نقش متقابل نمادين و  ،پردازد. هدف تحقيق حاضرميهاي گردشگري گردشـگري و مكان

هاي هنجاري است. پژوهش حاضر در تمامي معنايي ميان گردشگر و گردشگري در قالب الگوها و ارزش
عنوان راهنماي نظري بوده است. شناسي گافمن و بلومر بهسـي خود متـأثر از رويكـرد و روشمراحل برر

ي باستاني هگمتانه، هاي گردشگري معروف شهر همدان است: تپهميدان مطالعه، تعـدادي از مـكان
ردخاي كه البته آباد، غار عليصدر و زيارتگاه استر و مآرامگاه پورسينا، آرامگاه باباطاهر، گنجنامه، عباس

ها صرفاً جهت تعيين و  ها نيست و انتخاب و معرفي آنهدف محقق، بررسي و تأكيد بر اين مكان
گيري جا مطالعه بر روي گردشگر انجام شده است. نمونهكردن ميدان تحقيقي است كه در آنمشخص
(جنسيت و سن)، معروف بوده كه از ميان انواع آن محقق بر معيارهاي حداكثر تنوع » هدفمند«مطالعه 

ها، متمركز بوده است. جهت ترين اين مكانهاي ديدني از نگاه گردشگران و پرتجمعبودن مكان
ي عميق استفاده شده است. روش گردآوري اطالعات مورد نياز از روش مشاهدات ميداني و مصاحبه

ها نشأت ها از يافته ي آنمهمقوله كه ه 13ها، تحليل موضوعي است؛ بدين گونه كه تعداد تحليل يافته
اي ادبي، گريز از يكنواختي، فـردگرايي، ي در جستجوي اصالت، سوژهدربرگيرنده اند استخراج شد،گرفته
شنـاسي، ارزشـمندي آثار باسـتاني، تعامل فرهنگي، گرايي، زيباييگرايي، خداشـناسي، طبـيعتجمـع
  مطلوب است. هاي معماري، آب و هواياي مشهور، جاذبهسوژه
  .تحليل موضوعي معناسازي، معنايابي، شناسي، گردشگري،مردمكليدي:  گانواژ
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  مقدمه
گردشگري چه در لفظ و چه در عمل، چه در گذشته و چه در حال همواره موضوعي 

هاي گذران اوقات فراغت براي بسياري از انگيز بوده است. بدون شك يكي از بهترين راهوسوسه
ببينم آسمان «ست. گويي همواره با كنجكاوي براي يافتن پاسخ پرسش تكراري ما سفر كردن ا

گذاريم. بسياري هايي نو قدم در راه ميو درپي آن كسب تجربه» هر كجا آيا همين رنگ است؟
بلكه از نگاه بسياري از ما د نگيراز اين سفرها فقط براي رسيدن به مقصد خاصي صورت نمي

  نايي بسيار عميق دارد.خود رفتن و حركت كردن مع
كند و ديدن يد سفر نميهاي جديك گردشگر واقعي نيز فقط براي ديدن مناظر و يا مكان

ي جلوي صحنه و يا حتي بيشتر از آن برايش شود به اندازهاي كه با آن مواجه ميپشت صحنه
ردشگري سازد. گاهميت دارد و تازه كردن نگاهش معناي جديدي از گردشگري را براي او مي

خودي خود داراي نظم و ترتيب نيست و معاني ذاتاً در رفتار گردشگران وجود ندارند بلكه در به
  اين تجربه عنصري شناختي وجود دارد كه اين شناخت با تفاسير و معاني گردشگران از 

شود. بنابراين هر موقعيتي كه گردشگران ي گردشگري و اماكن گردشگري حاصل ميپديده
شود. در واقع گردشگري و ي آنان تعريف و از نو ساخته مي وسيله يابند بهدر آن ميخود را 

  ارتباط متقابل گردشگران با آن حاصل توقعات و هنجارهاي فرهنگي گردشگران است.
هاي دهد كه چگونه هريك از بازديدكنندگان، موقعيت و مكـانشناختي نشان مي نگاه مردم

اي از معاني و نمادها جاي ها را در رشتهگونه مكانرند و تفسير اينگيمتنوعي را زيـر نـظر مـي
   دهند كه يك مكان را هايي ارائه ميدهند. براي مثال گاهي راهنماي تورها خود گزارشمي
شناسان تا كنون مردم«گويد: مي 1كنند و يا مازلوصورت تاريخي و بين فرهنگي تفسير ميبه

ي جستجو در پي ي گردشگري معاصر بر پايهند كه قسمت عمدهاگردشگري چنين پذيرفـته
ي اصيل و جست و جو در پي خويشتن اصيل در پي بيگانه جستجو دگرخود شكل گرفته است.

كه نگاه گردشگر، دهدمباحث فوق نشان مي». ي تمام گردشگري استي انگيزهكه سازنده
ي گردشگر و مواجهه با مكان ربهي سطحي از تجدهندهكه به تنهايي نشانمفهومي است

گردشگري است. انگيزه و تجارب قبلي گردشگر، ماهيت مكان مورد مشاهده و حضور ديگران در 
كنار گردشگر (يا ميزان و چگونگي سهيم بودن ديگران در مشاهده) از عناصر كليدي اين 

ها و ها، ويژگيني نگاهآيند و تعامل اين عناصر با هم است كه گوناگونگاه به حساب مي يتجربه
شود اين است كه آورد. سؤالي كه در اينجا مطرح ميمعاني خاص منتسب به هر يك را پديد مي

  كند؟چه چيز گردشگري و مكان گردشگري، توجه گردشگران را به خود جلب مـي

                                           
1 Maslaw  
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هايي مثـل اقتـصاد، صورت ظاهري و از جنبهي گردشگري تاكنون بيشتر بهتوجه به پديده
  بـا  سـعه و تـغيـيرات اجتـمـاعـي مـورد بررسي قـرار گرفته است و افـراد مـرتبـطتو

ترين عناصري هستند كه گردشگران و مردم بومي) كه در واقع اصلي( يگردشـگريپـديـده
  اند.بايد مورد توجه و بررسي قرارگيرند مـورد غفـلت واقـع شده

هركس تجربه است، دليل اينكه نوعي به و ودهموضوعي انساني ب كه گردشگريجايياز آن
اي كه تجربه كرده است بيان كند. با دستيابي به از پديده را مشاهدات شخصي خودتواند مي

هاي ناشناخته در مورد مناظر متنوع در با دادهرويـي گام روياـاين اطالعات، فرد محقق هن
وضوع اين پژوهش معنايابي و . مدهدپذيري خويش را نشان ميتجارب گردشگري انعطاف

شده نقش متقابل نمادين و معناسازي متقابل گردشگر و گردشگري است كه در اين راستا سعي
چنين تفاسير گردشگران از اماكن گردشگري ي گردشگري و هممعنايي ميان گردشـگر و پديده

   اين تحقيق هاي هنجاري بررسي و شناسايي شود. اما هدف اصـليدر قالب الگـوها و ارزش
كه ي گردشگران در موضوع گردشگري است. ايندادن نقش و جايگاه برجستهچنين نشانهم

ها نسبت به  كدام انتظارات و توقعات با توجه به الگوها و هنجارهاي فرهنگي در ميان آن
      هاي مورد بحث كه يكي از مقوله» فراگرد اجتماعي شدن«گردشگري وجود دارد. در 

كنند اطالعات و ها نقشي فعال دارند و سعي ميپردازان كنش متقابل نمادين است، انساننظريه
ها را با نيازهايشان سازگار  آمده در اين فراگرد را شكل جديدي بخشند تا آندستهاي بهداده

كنند و بنابر ي گردشگري نقشي فعال ايفا ميگر در پديده عنوان كنشسازند. گردشگران نيز به
چه در اينجا دهند، دخيل هستند. آني گافمن، در تصويري كه از خود به ديگران ارائه ميهگفت

تواند نزد افراد مختلف تعابير و تفاسير مهم است تفسير كنش است، يعني عامل واحدي مي
هاي از پيش تعيين شده استوار باشد، مفيد متفاوتي داشته باشد، لذا استنباطي كه بر شاخص

شناسي گردشگري اعتقاد بر اين است كه اين مردم هستند كه در محور . در مردمنخواهد بود
گويد: ) در تعريف گردشگري مي1991( 1ضرورت تحليل و بررسي گردشگري قرار دارند. رايان

نيست كه مقصد » گردشگري«ي مكان سر و كار دارد. خود محصولِ اساساً گردشگري با تجربه«
اي از افتد، اهميت دارد: مجموعهات آن مكان و اتفاقاتي كه آنجا ميگردشگري است، بلكه تجربي

كند كه اشخاص ممكن ي مهم را مطرح ميفيليپ پيرس اين نكته». تعامالت دروني وبيروني
سفركردن، » فراگيري«كه گردشگران با را انتخاب كنند، در حالي» مراتبي از شغل سفر«است 
ي سفر در سطوح مختلف را در خود كنند و ظرفيت تجربهها را كسب مياي از انگيزهگستره

عنوان يك كنش از ). در اين پژوهش، گردشگري به73 - 76: 1385دهند (برنز، پرورش مي
ها  ي آنواسطههاي گردشگـري را بـهطريق تعابير و تفاسيري كه گردشگر از آن دارد و مكان

ي ي  ميدان مورد مطالعه و محدوده ارهشود. دربكند، بررسي ميمعنايابي و معناسازي مي
                                           

1 Rayan 
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ي تاريخي غني ، شهر همدان را كه داراي پيشينهذكر است كه محققجغرافيايي تحقيق الزم به
هاي توريستي و نظير است و نيز به لحاظ جاذبهبوده و از لحاظ قدمت آثار باستاني نيز بي

مناطق  نيتر مهمو يكي از  هاي گردشگري از جمله شهرهاي مستعد ايران وسعت و قابليت
  ي مورد مطالعه خود انتخاب كرده است.عنوان جامعهباشد، بهكشور مي

  
  چارچوب نظري

گيري باشد. جهتچهارچوب نظري مورد استفاده در اين مقاله، كنش متقابل نمادين مي
 شان با كنش و كنش متقابلهاي ذهني كنشگران و رابطهمتمايز اين نظريه به سوي ظرفيت

است. مبناي مطالعات تجربي در رويــكرد كنش متقابل نمادين معناي ذهني است كه افراد به 
  دهند.نسبت مي طشانيمحها و فعاليت

ها، ها به پديده هاي گوناگوني است كه افراد از طريق آنتأكيد اصلي در اين رويكرد روش
       ي فرض اساسي، قاعده بخشند. بر مبناي اينها معنا ميرويدادها، تجربيات و جز اين

كند كه ديدگاه فرد مورد بررسي از جهات گوناگون بازسازي شود و در شناختي ايجاب ميروش
ي خاصي از كم حوزهيا دست - هاي شخصي به منظور تشريح جهاني اول به شكل نظريهوهله
ي كه گردشگري ). گردشگران نيز بر مبناي معناي303: 1374ريتزر،( خودشانبراي  - هاپديده

كنند. در واقع معناي گردشگري از تعامل اجتماعي گردشگر با ديگر برايشان دارد با آن رفتار مي
ي تفاسير گردشگران  وسيله آيد و اين معاني بهوجود ميهاي گردشگري بهگردشگران و در مكان

، آن تفاسير كنندها ديدن مـي هاي گردشگري كه از آنشود و در مواجهه با مكاناصالح مي
هاي گوناگوني به تجربيات خود از گيرد. همچنين گردشگران با روشمورد استفاده قرار مي

  طور واقعي تعريفي خود را بهبخشند. هنگامي كه يك گردشگر، تجربهگردشگري معنا مي
     خودي يابد. محقق نيز بايد به جهان مورد مطالعهكند، گردشگري پيامدهاي واقعي ميمي

اش نگاه كند و بر مبناي اين فرض ي ديد افراد مورد مطالعهجا گردشگري) از زاويهدر اين(
هايي كه در شود. روشاساسي، ديدگاه گردشگران مورد بررسي از جهات گوناگون بازسازي مي

هاي نظري اين ديدگاه گيرد متكي بر جنبهقالب كنـش متـقابل نمادين مورد استـفاده قرار مي
جا كه زندگي اجتـماعي مركب از كنش و واكنش اعضاي جامعه است كه با يكديگر ز آناست، ا

طور مستقيم مشاهده و بررسي ارتباط نمادين دارند، الزم است محقق، تنها كنش متقابل را به
هايي نظير استفاده از پرسشنامه مورد انتقاد شديد قرار گرفته است، زيرا كند. بنـابراين روش

     شود.آورد، تدوين ميعمل مير اساس تعريفي كه شخص محقق از موقعيت بهپرسشنامه ب
نظران اين ديدگاه مانند بلومر قرار چنين روش تحليل متغيرها مورد انتقاد و اعتراض صاحبهم

نظر بلومر هاي انساني سازگار نيست. بهگرفته است. او معتقد است كه اين روش با ماهيت كنش
چنين بر طمينان اين است كه مستقيم وارد جهان تجربي شويم. بـلومر هـمتنها راه حصول ا
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عبارت ديگر ورزد. بهدالنه براي بررسي زندگي اجتماعي، اصرار مينـگري همكاربـرد روش درون
شان پردازان كنش متقابل در تحقيقاتشان بايد خودشان را جاي كنشگران مورد بررسينظريه

   هاي نرمها درك كنند. اين نگرش به ترجيح روش عيت را از ديدگاه آنبگذارند تا بتوانند موق
     نظر بلومر شود. بهي كنش متقابل نمادين منجر ميهاي سخت در نظريهجاي روشبه

ي شهودشان شان بايد از قوهشناسان براي فهميدن ديدگاه كنشگران مورد بررسيجامعه
 برندكار جا پيش بروند كه همان مقوالت كنشگران را بهاستفاده كنند و در اين راه حتي تا آن

گرايان ي كنش متقابلتوان گفت كه مضامين مهم در كار همه). مي305 و 304: 1374ريتزر، (
از: اهميت معنا، تعابير و تفاسير مختلف كنشگران، اعتبار و ارزش بخشيدن به معنا و  اند عبارت

شود كه لگوها. با توجه به مطالب بيان شده مشاهده ميهاي هنجاري و ااهميت دادن به ارزش
 مبتني اجتماعي شناسيبرروان گيرند،مي صورت رهيافت اين برمبناي كه هاييتحليل يعمده
 بين فراگردهاي و فردي هاييآگاه بر حاكم يمعان افراد، خودآگاهي قراردادن محور با بوده و
 چگونه كهاين .دهنديم قرار توجه مورد ارند،گذمي تأثير اعمال و افكار بر را كه فردي

 معاني آن چگونه كهاين و دهندمي توسعه را باگردشگري مرتبط هايو هويت معاني گردشگران
 مورد موضوعات جمله از تواندگذارد، ميمي تأثير باديگران رفتارهايشان روابط و بر هويت و

  متقابل نمادين باشد. كنش اصحاب يعالقه
تك مراحل تحقيق، پردازان اين مكتب كه در تكي نظريههاي انديشهن ويژگيتريمهم

 اند در جدول زير آورده شده است:روشنگر و راهنماي اين تحقيق بوده

  
  گذاران كنش متقابل نمادينهاي بنيانترين ويژگيمهم: 1 جدول

  هاي تحقيق حاضر منبع: يافته
  

ازد كه متأثر از كنش متقابل نمادين محقق سعي كرده است به درك مفاهيمي بپرد
ها درك شده  ي آن وسيله نحوي خاص بهچه قبالً بهي نزديكي از آن دارند و آنگردشگران تجربه

  رويدادها اهميت معنابخشي آنان به تجربيات و  تمركز بر ديدگاه افراد مورد بررسي

هاي گوناگون معنابخشي و تفسير تجربيات تأكيد بر روش  هاي هنجاري و الگوهااهميت دادن به ارزش
  افراد مورد بررسي

خود را جاي ديگري گذاشتن براي پي بردن به 
  معناي مورد نظر

معنا در اصل نه از ذهن بلكه از موقعيت  "يتوجه به نكته
  "خيزداجتماعي برمي

ر جامعه در ميان كنشگران و كنش جستجوي جوه
  ي مستقيم كنش متقابلتأكيد بر مشاهده  ها آن

عنوان فراگردهاي در نظر گرفتن كنشگر و جهان به
  تأكيد بر مطالعات خرد  پويا و نه ساختاري ايستا
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معناي ديگر هدف چگونگي معنايابي و تفسير گردشگران از گردشگري است را درك كند، به
با تكيه بر چارچوب نظري طور مستقيم و تنها از جانب خود، است نه بررسي گردشگري به

پردازان هاي مورد بحث نظريهطور خالصه در فراگرد اجتماعي شدن كه يكي از مقولههخاص. ب
  هاي كنند اطالعات و دادهها نقشي فعال دارند و سعي ميكنش متقابل نمادين است، انسان

ها را با نيازهايشان سازگار سازند.  آمده در اين فراگرد را شكل جديدي بخشند تا آندستبه
ي كنند و بنابر گفتهي گردشگري نقشي فعال ايفا ميعنوان كنشگر در پديدهز بهگردشگران ني

چه در اينجا مهم دهند، دخيل هستند. آنگافمن، در تصويري كه از خود به ديگران ارائه مي
تواند نزد افراد مختلف تعابير و تفاسير متفاوتي است تفسير كنش است، يعني عامل واحدي مي

شناسي گردشگري اعتقاد بر اين است كه اين مردم هستند كه در محور مردمداشته باشد. در 
ضرورت تحليل و بررسي گردشگري قرار دارند. گردشگران طي جريان بازديد، فضاي فرهنگي را 

ها  كنند و در جست وجوي خود به دنبال چيزهاي اصيل، اعتبار و ارزش خاصي به آناشغال مي
ها به خودي خود كنند. حتي اگر آن اماكن يا سايتيزها متمايز ميها را از ساير چ بخشيده و آن

  متمايز نباشند. شايان ذكر است كه اين مطالعه تحت تأثير نظريات بلومر و گافمن بوده است.
  

  روش تحقيق
هاي تحقيقي متنوعي دارد؛ رهيافت اين پژوهش مردم نگاري روش تحقيق كيفي رهيافت
شده  وصيـفي معاني و تفاسير گردشگران از گردشگري پرداختهاست. با اين روش به بررسي ت

كنند؟ هاي گردشگري و خود گردشگري را تفسير و معنا ميها چگونه مكان كه آناست؛ اين
 چگونه كهاين و دهندمي توسعه را گردشگري با مرتبط هايو هويت معاني گردشگران چگونه

عنوان گذارد؟ گردشگران بهمي تأثـير ديگـران با شانرفتـارهاي روابـط و بر هويـت و معانـي آن
ي گافمن، در تصويري كه كنند و بنابر گفتهي گردشگري نقشي فعال ايفا ميكنشگر در پديده

نگاري مردمبخش ميداني تحقيق نيز با تكيه بر دهند، دخيل هستند. از خود به ديگران ارائه مي
     ته است. روش مردم نگاري تالش دارد تا مورد نظر صورت پذيرف هاي گردشگريمكان

(فليك،  كند كها درهاي اجتماعي را از درون و از طريق مشاركت در جريان رويداديندافر
گونه كه درقسمت كليات و بخش روش تحقيق به آن اشاره شده در اين مانه). 26: 1388
 ميدانچه بيشتر بتوان بر هاي مختلفي بهره گرفت تا بدين ترتيب هر از شيوه توان يمروش 

هاي بيشتر و مفيدتري دست تري به آن داشت و به دادهمورد مطالعه متمركز شد، نگاه عميق
از:  اند عبارتهاي خاصي جهت گردآوري اطالعات است كه اين روش داراي تكنيك يافت.

يل دلي مشاركتي، مصاحبه، يادداشت برداري و بررسي اسناد و مدارك. مشاهده، مشاهده
ها و تحقيقات دانشجويي است كه نامهموجود در آن براي نگارش پايان  انتخاب اين روش قابليت

طور آورد تا با آسودگي خاطر يك جنبه از يك مسئله را بهفرصتي را براي پژوهشگر فراهم مي
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براي رسيدن به اهداف مورد نظر پژوهش، با  ي زماني مطالعه كند.عميق در يك محدوده
توان به اين نكات پي ي گردشگري ميتفاسير و چگونگي معناسازي گردشگران از پديدهبررسي 

نگاري امكان مردم .دهندها چه خصوصيات و صفاتي را به اماكن گردشگري نسبت مي برد كه آن
  هاي مورد نياز در مراحل مختلف پژوهش فراهم گيري از روشبررسي اين موضوع را با بهره

  آورد.مي
كه ممكن چنين يك سري از برخوردهاي تصادفي است و در حاليداني، پروسه و همكار مي

ها اغلب به آرامي و  هاي آنهاي ميداني مكاشفه آميز و الهامي باشند، رابطهاست تجربه
صورت فرايندي ). در انجام اين مراحل به26: 1999، 1شُر( نديآسمت ما ميمتدولوژيكي به

در ابتداي امر، كار تحقيقي خود را با قدم زدن در كه محقق  عمل شده است؛ بدين صورت
ي ها، نحوه گردشگران، انواع آن ها، نگاهي به فضاهاي مختلف در آنهاي گردشگري و مكان

هاي گردشگري آغاز كرده ها براي ديدن فضاهاي موجود در مكان بندي آنبازديدشان و رتبه
هاي گردشگري و آمار تعداد مكاني  لي دربارهيافتن از اطالعات ك . سپس براي آگاهياست

هاي مكانمربوط به  ييها يكروكنقشه و بازديدكنندگان از اماكن تاريخي و فرهنگي همدان و 
البته در طي اين مدت براي آشنايي به سازمان ميراث فرهنگي مراجعه كرده است،  گردشگري

گردشگران و برخي از راهنمايان با  هاي مختلفهاي بدون ساختاري را در زمينهبيشتر مصاحبه
      ي كلي درباره يياز تهيه و تنظيم مطالب الزم و كسب آشنا پس. ه استصورت داد تور

وانجام  در واقع بخش اصلي تحقيق ميداني آغاز شد هاي گردشگري و گردشگرانمكان
  .گردشگران شروع شد مند باهايي ساختارمصاحبه

ها به توصيف عناصر انتخاب شده پرداخته شده و مفاهيم و هي بعد در بخش يافتدر مرحله
الي تعابير با اتكا به تفاسير و توضيحات گردشگران بيرون كشيده شده، سپس معاني از البه

ها انجام شده است. محقق ي تحليل دادهها استخراج شده و دست آخر مرحلهها و تممقوله
هاي خودي انجام داده و ي پيشين و ديدگاهرضيهي اين مراحل را بدون ابزار نظري و فهمه

توان با اين كار مردم نگاري ادعاي چنان كه بود، داشته است. نميسعي در درك ميدان، آن
هاي مورد بررسي را كرد؛ چرا كه اين كار صرفاً در حد وسط يا توصيف جامع و مطلق از پديده

  )1388قيد است. (فليك، ميانه است كه به زمان، مكان و شرايط خاص تحقيق م
ي هاي گردشگري معروف شهر همدان بوده است: تپهميدان مطالعه، تعدادي از مكان

آباد، غار عليصدر و زيارتگاه باستاني هگمتانه، آرامگاه پورسينا، آرامگاه باباطاهر، گنجنامه، عباس
و انتخاب و معرفي ها نيست استر و مردخاي كه البته هدف محقق، بررسي و تأكيد بر اين مكان

جا مطالعه بر روي كردن ميدان تحقيقي است كه در آنها صرفاً جهت تعيين و مشخص آن
  گردشگر انجام شده است.

                                           
1 Shore 
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مايه استفاده شده ها از روش تحليل موضوعي (تماتيك) يا تحليل درون براي تحليل داده
هاي كيفي به تحليل دادههاي  ترين و پركاربردترين روشاست. اين نوع تحليل يكي از متعارف

رود. در روش تماتيك كار ميهاي تحليلي هم به نگاري است كه در ساير رهيافتويژه در مردم
شده اي متنيهاي مشاهدهها و دادههاي متني، مصاحبههاي مورد تحليل شامل دادهداده

آن محقق از  هستند. اين تحليل عبارت است از تحليل متني بر اساس استقراي تحليلي كه در
شناسي و درك اي به يك سنخدادهاي و برون يابي درون دادهها و الگوبندي داده طريق طبقه

يابي و عبارت ديگر، تحليل تماتيك عبارت است از عمل مفهوميابد. بهتحليلي دست مي
: 1390محمدپور، ( گويند ها چه ميهاي محوري با هدف كشف اين مهم كه داده شناسايي تم

ها ي از دادهـهاست. زماني كه الگويي اول به دنبال الگويابي در داده). اين نوع تحليل در وهله66
هاي مورد آمد، بايد حمايت مفهومي يا موضوعي ازآن صورت گيرد. به عبارتي، تمتـدسبه

اوي ي تحليل موضوعي و با واك، با استفاده از شيوهدر پايانگيرند. ها نشأت ميبررسي از داده
ي اند كه همه بر پايهاي استخراج شده هاي عمده، مقولههامصاحبههومي ـتوايي و مفـمح

شده، يك الگوي ي استخراجها هستند. در نهايت با توجه به مقوله گردشگرانهاي ديدگاه
  است. موضوعي در قالب يك مدل صوري ترسيم و تفسير شده

  
 هاتحليل داده

هاي گردشگري، و تفاسير گردشگران از گردشگري و مكان در طي تحليل موضوعي تعاريف
از: در جستجوي اصالت، گريز از يكنواختي، تعامل  اند عبارتسيزده مقوله استخراج شده كه 

اي مشهور، آب و هواي مطبوع، شناسي، سوژهاي ادبي، خداشناسي، زيباييفرهنگي، سوژه
گرايي. در هر گرايي، فردگرايي و جمعتهاي معماري، طبيـعارزشمندي آثار باستاني، جاذبه

  بخش توضيحات و تفاسير مربوط به تعاريف گردشگران آورده شده است.
 در جستجوي اصالت - 

هاي ملي و بازيابي حس مكان وجود دارد. در فرهنگ ايراني، اشتياق بسياري به وابستگي
ق به مكان خاصي هاي عمومي گذشته و آرمان فرهنگ مشترك ملي بيش از عالقه و تعلارزش

توان در توجه مردم به تبار و تر مياهميت يافته است. آثار اين گرايش را در سطح وسيع
  شمار براي شناسايي و حفظ بناهاي تاريخي ديد.هاي بيي خود و تالشگذشته

ي مردم به حفظ ها به اين نتيجه رسيده است كه افزايش عالقهمحقق در بيشتر مصاحبه
ها ندارد بلكه نوعي هويت  مانندشان ارتباطي به مكان زندگي آني بيگذشته بناهاي قديمي و

دانند كه هستند مگر آنكه بتوانند اصل و منشأ شود. مردم نميملي باعث چنين احساسي مي
اي فاقد تشخص و برجستگي است مگر آنكه گذر زمان در خود را بيابند و ديگر اينكه هر منطقه

  بناهاي آن هويدا باشد.
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طـور كه ي، جستجو در پي اصـالت خويشتن است. همانگردشگر ها،با توجه به مصاحبه
بخشد. اگر آورد، طول تاريخ نيز به ملتي اعتبار مينامه براي شخص اعتبار ميطول شـجره

    عصران و همتايانش قرار دهيد، يكتايي خود را از دست شخصي را در ميان گروهي از هم
ي را در مقام آخرين عضو تبارش در نظر آوريد خود به خود منزلتي خاص دهد، حال اگر ومي
    گيرد بلكه چنين به نظر يابد. نه تنها دستاوردهاي پيشينيان به آخرين خلف تعلق ميمي
هايي اند كه در حال آمدن است. هر مكاني پژواكآور آن چيزيرسد كه گذشتگان صرفاً پياممي

ي مفتولي مدرني باشد يا بنايي سازيم، چه مجسمهلي هر آنچه ما ميتاريخي دارد. به بياني ك
 داردشك اشاراتي به گذشته هاي ماست و بيها و تجربههرمي شكل، ضرورتاً برخاسته از دانسته

  ).7، 1384توان،(
ها گردشگري را در قالب سنگ و  انگيز است، آنگذشته، در نظر اين گردشگران هيجان

كه حاصل آن احساس ثبات و اصالت است. مفهوم اصالت نه تنها بايد  بخشندمي خشت تجسم
هاي كالبدي ساختارهاي تاريخي حفظ شود بلكه از نظر اجتماعي نيز اهميت دارد. در جنبه

هاي شود اين است كه بايد به اشياي ميراث فرهنگي، مكانها حاصل ميبرداشتي كه از مصاحبه
ها به عنوان حامالن ارزش يا كالبدهايي كه انساناريخي بههاي تميراث فرهنگي و حتي محدوده

  دهند، بنگريم.هاي گوناگون و متفاوتي را نسبت ميها ارزش آن
ي ما طور كلي به باور اين دسته از گردشگران اصالت و هويت و ارزش ما در كنـار گذشتهبه

ار وجودي ما شكل گيرد. در بستر گذشته است كه شخصيت و ساختخود ميشـكل واقعي به
ها  ها. به اعتقاد آنها و قوتها يعني بريدن و زدودن ضعفگرفته است، لذا گسست از گذشته

اند، لذا بازگشت به گذشته و يادآوري آن ها قرار داشتهپدران، مادران و نياكان ما در گذشته
هايي اسطورهيت ايراني ريشه در هاي خود را فراموش نكنيم. هوشود گذشتهدوران موجب مي

محرك « .ها را خلق كردند و استمرار بخشيدند دارد كه از هزاران سال پيش نياكان ما آن
هاي تاريخي از هايي كه مبتني بر تجارب فرهنگي و بازماندهگردشگران هنگام ديدن جاذبه

  ).28: 1379شوتن، ( »گذشته هستند دو چيز است؛ جستجوي غم غربت و اصالت
   ميهني دارد و تجلي وطن ملي را  -ي مليوطن در بيشتر اعصار جنبهدر ميان ايرانيان 

     توان در شاهنامه يافت مخصوصاً هنگام تهاجم بيگانگان. بنابراين در نظر ايرانيان وطن مي
هايي با طور كه در مصاحبهمعناي وطن صرفاً ديني يا زادگاه و محل پرورش نيست. همانبه

اي از ايران ي قطعهمثابههاي گردشگري همدان را بهبود و مكانگردشگران همين امر محقق 
زد. اين جستجوي اصالت و فرهنگ و گرايي در كالمشان موج ميدوست داشتند و حس ملي

، محدود به شهر اند آني آثار و بناهاي تاريخي در پي تمدن تاريخي كه گردشگران با مشاهده
دن و فرهنگ اصيل ايراني دارد. گاه گردشگري در خاصي نيست، هر مكاني رد و نشاني از تم

ها داراي مرزهاي مشترك هستند. اين جستجوي اصالت، اندوه نوستالژيك و حسرت بر گذشته
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صورت زنده كردن سنن خود گرفته و گاهي بهممكن است شكلي جمعي به«نوع گردشگري، 
گذشته و بازيابي هويت  طلبي، خود را بروز دهد. احساس بازگشت بهبومي و نوعي حس هويت

شود كه يك گسست سياسي، اجتماعي، فكري و فرهنگي در قبلي، معموالً در مواقعي ايجاد مي
گرايي براي گذشته معموالً در شعار بازگشت به خويشتن بروز جامعه ايجاد شود. حس سنت

  ).43: 1389شريفيان، ( »كندمي
كنند ها ديدن مي هايي كه از آناني مككنند به پشت صحنهچنين سعي ميهمگردشگران 

   اند. ها همراه شدهها و صداقت و اعتبار تجربهها با صميميت رابطهوارد شوند زيرا اين ناحيه
اند كه اين هاي گردشگري طوري تنظيم شدهشود كه مكانطور برداشت ميچنين اينهم

مورد نظر ما نباشد قابل ي وجود بياورند كه يك پشت صحنه حتي اگر مسئلهاحساس را به
توان به آن وارد شد. برخي از گردشگران نيز با دقت بسيار زياد به آثار دسترسي است و مي

ذهنيات گردشگران توان گفت كردند. در توضيح اين موارد خاص ميتاريخي و باستاني توجه مي
هاي تاريخي است. در واقع هاي ناشي از واقعيتهاي تاريخي و دريافتدر واقع حاصل تجربه

  هاست.هاي دورآنهاي گردشگري در ارتباط نزديكي با گذشتهتفاسير گردشگران از مكان
 اي ادبيسوژه - 

   را انتخاب هاي گردشگري شان، مكانبرخي از گردشگران با توجه به عالقه و ذوق ادبي
ي مورد ي شاعر يا نويسندهكنند. اگر عالقه و ارادتشان را در نظر بگيريم براي زيارت مقبرهمي

ي سفرهايي جا را از نزديك ببينند. آمار ساليانهكنند تا آننظرشان مسافت طوالني را طي مي
كند. ا را تأييد ميشود، سخن مكه براي زيارت موالنا به قونيه و يا حافظ به شيراز انجام مي

اند كه براي عالقمندان به هاي گردشگري طوري طراحي شدهعالوه بر آن بسياري از اين مكان
ها هايي از آثار و اشعار اديبان در اين مكاني بيشتري داشته باشد. نگاشتن قسمتادبيات جاذبه

از گذشته  ذهنشانكه  هايي ادبيبراي گردشگران ارزش و اهميت بسزايي دارد و گاه با اندوخته
هاي باباطاهر كه در داخل بقعه به زيبايي حجاري كند. دوبيتيخاطر دارد، پيوند حاصل ميبه

اند. قبر عارف قزويني كه در جوار آرامگاه پورسينا واقع شده از كساني است اند از اين گونهشده
ي باباطاهر شهرت ندارد اندازه اي ادبي قرار گيرد. هرچند اين شاعر بهتواند در شمار سوژهكه مي

هايي كه از اما براي بسياري از گردشگراني كه با شعر و موسيقي آشنا بودهو از طريق تصنيف
بزرگان موسيقي چون استاد شجريان شنيده بودند، عالقمند به بازديد از قبر عارف بودند. در 

ه يك مرتبه بر سر مزار عطار، عالقه و ارادت داريم. هركسي ك شاعرانمانواقع ما ايرانيان به 
خيام، سعدي، حافظ، باباطاهر، سهراب، شاملو و مهدي اخوان ثالث و ديگران حاضر شده باشد، 

اند كه از شعر شاعرانشان  درستي اين سخن را درخواهد يافت. ايرانيان چنان با شعر آميخته
دانيم ). ما مي1388رآقايي، نو( كنند ي گوش مي آورند و ابيات را همچون قوانين آويزه  مثال مي

چنين است كه هاي دور بار بسياري را بر دوش كشـيده است و اينكه ادبيات ايران در سال
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ايرانيان، اديبان و شاعران خود را دوست دارند. شايد بسياري از كساني كه در شمار گردشگران 
د نظر نباشند، اما اين گيرند مأنوس و مسلط به آثار شاعران و نويسندگان مورادبي قرار مي

شاعران و نويسندگان با غور در ژرفاي فرهنگ و زبان و ادب ملي مردم مورد توجه اين افراد قرار 
تواند معطوف به غير از شعر و ادبيات ميگيرند. بنابراين توجه و عالقه گردشگران ادبي بهمي

  گ يك ملت نيز هستند.فرهنگ نيز باشد چرا كه شاعران و نويسندگان پاسدار هويت و فرهن
 گريز از يكنواختي - 

گردشگر غالباً در پي آزادي و رها شدن از قيود زندگي روزمره است و بنابراين در همان ابتدا 
تواند از مرزهايي كه وجود او را در بر گرفته است، عبور كند كه چگونه ميبه اين نكته فكر مي

شناختي و اجتماعي را نيز شامل مرزهاي روانكند. اين مرزها فقط از نوع اقتصادي نيست، بلكه 
شود. بدين منظور گردشگر ضروري است كه بداند معني مكانمندي، بودن در يك مكان، مي

بخش است؟ آنچه ي گردشگري چه چيزي لذتمشاهده و مصرف مكان چيست؟ و در تجربه
اختي و نيز اي شنكند، پديدهگردشگر از مواجهه با مكان مرتبط با گردشگري حاصل مي

شود. بر اساس نظر بيشتر گردشگران، بودن در واقعيتي است كه به وجهي اجتماعي ساخته مي
  ها  هاي گردشگري فرصت آرامش و قطع ارتباط موقت از زندگي روزمره و كار را به آنمكان
ها  شود كه از ديد آنها و تفاسير گردشگران چنين برداشت ميدهد. با توجه به مصاحبهمي

         شود و البته اين رهايي گاهي گردشگري موجب رهايي از زندگي روزمره و معمولي مي
ي يابي و تغيير روحيهچنين موجب خويشتن(نه هميشه) شامل آزادي از قيود اجتماعي و هم

شود. روزمرگي حاصل بسامد تكرارها در گذر زمان است. برخي از گردشگران، فرد مي
كنند زا معنا ميهاي تكراري و تنشز يكنواختي زندگي، خالصي از محيطگردشگري را رهايي ا

هاي خوش، هر چند زودگذر، به او كه پناهگاهي امن براي فكر نكردن به زمان گذرنده و لحظــه
  دهد.مي

 خداشناسي - 

  فرد طبيعي در كنار آثار تاريخي، فرهنگي و باستاني هاي منحصر بهها و جاذبهزيبايي
هاي باستاني ديدني، گردشگراني را كه به قصد گردشگري تاريخي و آشنايي با سايت هايمكان

شوند، تحت هاي آفرينش خداوند به غار عليـصدر و گنجنامه وارد ميو لذت بردن از شگفتي
كه سفر كنيم و بياموزيم و از گذشتگان خود درس عبرت ها اين باور آن به دهد.تأثير قرار مي

كند. به تر ميترديد ما را به خداوند نزديك، بي1كردنداز ما چگونه زندگي ميبگيريم كه پيش 
اعتقاد برخي از گردشگران در بسياري از سفرها، حتي سفرهاي غير مذهبي، گردشگري در اين 

جايي كه قبالً ديده نشده باشد به ارتقاي وضعيت ها و ديدن مناظر استثنايي شبيه بهمكان

                                           
  سوره مباركه انعام 11اشاره به آيه  1
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افزايد. با توجه به كند، به اين دليل كه گردشگري به شناخت انسان ميمعنوي انسان كمك مي
شكند و بيش از هر زماني هاي زندگي عادي و جاري را ميها به اعتقاد آنان سفر، قالبمصاحبه

  ها بايد در  چنين به باور آنآورد و همشرايط تفكر و عبادت واقعي را براي ما فراهم مي
دقايقي را براي تعمق، تدبر و شناخت خويشتن و محيط اطرافمان صرف مان لحظات يا سفرهاي

  كنيم.
 گراييجمع - 

هاي گردشگري و پر از هاي جمعي و يا بازديد از مكانگرايي و عالقه به انجام گردشجمع
شود. اين دسته از گردشگران اعتقاد دارند دليل بازديدكننده نيز در بين گردشگران ديده مي

پردازند، آشنايي هاي گردشگري ميات فراغت خود را به گردش و بازديد از مكاناصلي اينكه اوق
هاي گردشگري خلوت و كم بيننده با گردشگران ديگر و افراد جديد است در واقع از مكان

ها گردشگري فقط با هيجان و شلوغي و آشنايي با افراد جديد معنا  كنند. به باور آنبازديد نمي
  دارد.

كند طعم واقعي يك هاي انجام شده سفرهاي دسته جمعي به افراد كمك ميبهبنا بر مصاح
هاي جمعي تفريح شاد و هيجاني را بچشند و تجربه كنند. اولين مورد مفيدي كه در مسافرت

وجود دارد، پيدايش و افزايش صميميت ميان افراد و كم شدن فشارهاي روحي است. بر اساس 
هاي چندتايي  درگروه گردشگري ميدان مطالعه، گردشگرانهاي مشاهدات نگارنده در مكان
از بروشورها و راهنماها  ،بينندآثار را مي، رسندهايي از راه مي پرجنب و جوش با دوربين

؛ همين است گردشگرروند. بارزترين ويژگي كنند و مياظهار نظر مي، گيرندي مياتاطالع
 د تا چيزي دريافت كند.بينآيد و ميمي هاي گردشگريمكانبه  گردشگر

 هاي معماريجاذبه - 

توان در اند، اين رابطه را ميامروزه معماري و گردشگري بيش از پيش با هم ارتباط يافته
هيچ وجه موفقيت برخي از آثار معماري در جذب گردشگران مشاهده كرد. البته اين ارتباط به

هاي معروف و خود از ساختمان جديد نيست و همه ساله گردشگران زيادي در جريان سفرهاي
  كنند.بناهاي تاريخي و باستاني ديدن مي

ها يكي از عوامل جذب گردشگر در  ي ساخت و معماري آنهاي تاريخي، شيوهاصوالً مكان
ها بوده،  آيند، چرا كه معماري هر قوم و ملتي برگرفته از محيط جغرافيايي آنشمار ميدنيا به

كند، به ي نگرش مردم به زندگي را در خود منعكس ميو شيوه فرهنگ و آداب و سنن جامعه
اسالمي آرامگاه پورسينا،  - هاي ايرانيباور گردشگران مورد مطالعه در اين تحقيق معماري

اسالمي است كه  - باباطاهر، گنبد علويان، هگمتانه و غيره نمادي از پيوند فرهنگ و تمدن ايراني
آور و روح زيباشناسي نياكان ما را به نمايش درآورده فتبه بهترين شكل بلوغ و خالقيت شگ

  است.
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  نظر تعدادي از گردشگران اين معماري زيبا و جالب حتي در خود شهر همدان و به
ها حتي به جزئيات بناها مثل رنگ ديوارها و سقف توجه دارند.  شود. آنهاي آن ديده ميخيابان

تواند بدين طريق باعث جذب گردشگران شود. وجود بنايي خاص در يك مكان گردشگري مي
هاي ها ميراث گذشتگان ما هستند و سرمايهبه اعتقاد اين دسته از گردشگران اين معماري

شويم آيند، به اين دليل است كه وقتي وارد بنايي تاريخي و باستاني ميحساب ميمعنوي ما به
كنيم و بعد از بيرون آمدن دن مـيجـا با دقت ديجا توقـف نموده و از آنمدتي را در آن

  كند.جا ما را همراهي ميي آنخاطره
  گراييفرد - 

شود. هاي اوقات فراغت افرد جامعه ديده ميتبلور فردگرايي در نحوه و شكل و صورت برنامه
  شود كه البته عالوه بر ي فرد مييابي و تغيير روحيهاين نوع گردشگري موجب خويشتن

اد به فاكتورهاي اجتماعي و اقتصادي نيز وابسته است. دنياي مدرن امروز ي شخصي افرزمينه
هاي مختلف قرار داده است. مواردي از مملو از مواردي است كه ما را همواره در معرض تنش

قبيل شغل، گسترش زندگي ماشيني، مشكالت زندگي شخصي و غيره. با اين تفاسير و با توجه 
ها خواهان رهايي از اين مشكالت در  بسياري از گردشگران، آنهاي انجام شده با به مصاحبه

محيطي آرام هستند كه با توجه به شرايط ذكر شده اين دسته از گردشگران، گردشگري 
  اند.انفرادي را انتخاب كرده

    تر از يك فضا و مكان خاص را به ديدار ازدرك عميق معموالًاين نوع از گردشگران 
جاي افزايش حجم تجربياتشان در يك سفر ها به دهند. در واقع آنيح ميهاي بيشتر ترجمكان

كاهند تا فرصت بيابند هايشان ميها از سرعت قدم دهند. آنبه كيفيت تجاربشان توجه نشان مي
  .هاي گردشگري ارتباط برقرار كنندبا مكان

 گراييطبيعت - 

د. هدف او پناه بردن به هاي طبيعي و محيطي تأكيد دارگرا بر جاذبهگردشگر طبيعت
نخورده هاي طبيعي است و محيط زيست را بكر و دستآغوش طبيعت زيبا و تحسين جاذبه

گراها در واقع چشم به آغاز طبيعت اوليه دارند، جايي دور از دنياي عقالني خواهد. طبيعتمي
  فناپذير.

آباد، ي مثل عباسهاي طبيعصورت بازديد از مكانگرا، گردشگري را بهگردشگران طبيعت
   كنند. اين گردشگران در كنار بازديد از ها معنايابي ميگنجنامه، غار عليصدر و نظير اين

هاي هاي گردشگري، بيشتر از مكاني مكانهاي تاريخي و باستاني و تفريحي، يعني همهمكان
ي وند و عالقهشها قائل ميكنند و اهميت بيشتري براي اين مكانگردشگري طبيعي بازديد مي

گرايي ها دارند. چنين گردشگراني نگاه خاصي به طبيعت دارند. احساس طبيعت بيشتري به آن
  قدر عميق است كه گويي دليل ديگري براي گردشگري وجود ندارد.ها آن آن
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 شناسيزيبايي - 

ي كوشد كه تجربهيابي به واقعيت يا تصوري در بازديد از هر مكان ميگردشگر در پي دست
يابي به واقعيت يا ي گردشگري حاصل دستگردشگري را براي خود شكل دهد. پس تجربه

تصوري است كه هر گردشگر قبل از بازديد از هر مكان در پيرامون آن در ذهن دارد. با توجه به 
اي زيباشناختي محسوب شود كه در عنوان مقولهتواند بهها گردشگري ميبرخي از مصاحبه

اي خاص از زمان و مكان است. اين تجربه بيشتر ترين معناي خود بيانگر تجربهمترين و عاكلي
شناختي در واقع داوري در مورد زيبايي، زشتي و  يابد. بعد زيباشناختي تبلور مي در بحث زيبا
تواند در هاي طبيعي، فرهنگي، هنري و تاريخي است. هرچند اين داوري ميوااليي پديده

ا شكل گيرد. اما در گردشگري اين مقوله اهميت بيشتري براي برخي از ي مزندگي هر روزه
زيبا و دلربا) و ( تيجذابها گواه بر اين موضوع است كه صرف گردشگران دارد. مصاحبه

بخش) زيبايي نيست چون فاقد عنصر باور و احساس داشتني و فرحدوست( بودنخوشايند 
ها برخي مواقع موضوع شوندهبرخي از مصاحبه پرشكوهي است كه بيانگر آن است. به اعتقاد

كه ابتدا آن را غير عادي يا حتـي زيبايي نه تنها غير منتظره بلكه شگفت هم هست، چنان
كردند كه ارزش ديدن  اي تلقي مي  عنوان مثال برخي از دور هگمتانه راخرابهبينيم. بهزشـت مي

  ه خود به وجد آمدند و حس شگفتي داشتند.ندارد اما پس از ورود و بازديد از آنجا به گفت
  آب و هواي مطبوع - 

مطالعات انجام شده گوياي اين مطلب است كه عوامل و شرايط محيط طبيعي از جمله آب 
اي در و هواي مطلوب، نمادهاي طبيعي، زيبايي آبشارها و پوشش گياهي، سهم برجسته

نظر گردشگران در دارد. به ي گردشگران وسيله چگونگي توصيف و معنايابي گردشگري به
رسد، اين است كه چنين اولين چيزي كه به ذهن ميهايي ايـنها و محيـطبرخورد بـا مـكان

ها لذت برد و ديگران را در اين امر سهيم كرد. در بهار و تابستان توان از اين زيباييچگونه مي
هاي طبيعي و ديدني استفاده از آب و هواي مطبوع پاك و خنك منطقه و تماشاي مناظر

ها در توصيف و  ي برخي از گردشگران است و آن وسيله ترين معيار گردشگري بهتاريخي مهم
ها همدان با  اند. به اعتقاد آنتعريف گردشگري از ديد خود ابتدا به اين مسئله اشاره كرده

هاي تواند جزء يكي از مكاننامه و عباس آباد ميداشتن محيط طبيعي و سرسبز گنج
  گردشگري مناسبي باشد كه داراي اين ويژگي است.

 اي مشهورسوژه - 

هاي ي خود را مديون بناهاي يادبود شخصيتتمامي شهرهاي مهم معموًال شهرت و آوازه
هاي ديدني معروف هستند. همدان نيز از جمله شهرهايي است كه گردشگران بزرگ يا مكان
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اند و جا آمدهگري همدان و يا خود شهر به اينهاي گردشدليل معروف بودن مكانبسياري به
هايي مانند غار عليصدر، گنجنامه، هگمتانه و پورسينا عنوان دليل انتخاب خود را بازديد از مكان

هاي معروف و ي اين مكانها آشنا شوند و علت جاذبه اند از نزديك با آنكه خواستهكنند. اينمي
ها را ارزيابي كنند كه آيا اين مشهور و نامي بودن موجه  آنمشهور را خودشان درك نمايند و يا 

هاي معروف در است يا نه؟ بر طبق نظر اين دسته از گردشگران آرامگاه بزرگان و شخصيت
ويژه برج يادبود آرامگاه پورسينا كه با معماري هاي گردشگري بااهميت است، بهتعريف مكان

هاي گردشگري را جايي ها مكان شده است. آنجذاب و متناسب با شخصيت علمي او ساخته 
ي پرافتخار و غناي فرهنگ و تمدن خود پي ها به گذشته دانند كه گردشگر با بازديد از آنمي

ي ادبي شامل آرامگاه پورسينا، گيرد؛ حوزههاي متفاوتي را در بر ميببرد. اين فرهنگ غني حوزه
جا مانده از تمدن كهن مانند خي شامل آثار بهباباطاهر، عارف قزويني و مفتون همداني، تاري

ي مقبوليت در نزد مردم هايي كه از درجههگمتانه و گنبد علويان، مذهبي مانند زيارتگاه
هاي گردشگري معروف مانند غار چنين مكانبرخوردار باشند نظير استر و مردخاي و هم

هاي طبيعي و با جذابيت ي محيط طبيعيآباد در حوزهي عباسعليصدر، گنجنامه و تپه
  كنند.انگيز خود توجه بيشـتر گردشـگران را جلـب ميشگفـت

 تعامل فرهنگي - 

ي عنوان يك پديدههاي ارتباط بين فرهنگي است و در واقع بهگردشگري يكي از شيوه
شود كه گردشگران، با فرهنگ مقصد گردشگري خود بيشتر آشنا شوند. اين فرهنگي موجب مي

  شگران در پي آشنايي با فرهنگ مناطق مختلف خواهان جستجو و كاوش درنوع از گرد
ها هستند. براي مثال  هاي مختلف فرهنگي جوامع انساني مقصد گردشگري و درك آنقسمت
توانند براي گردشگران هاي گردشگري كه داراي بناهاي مذهبي اديان مختلف هستند ميمكان
جا مانده از پيشينيان عنوان ميراث مادي و معنوي بهبه ها هاي فرهنگي محسوب شوند. آنجاذبه

زيستي مسالمت آميز ها، خالقيت و همهاي مستمر، مهارتما مطرح هستند و حاصل تالش
فرهنگي محل سكونتشان  - پيروان اديان مختلف در كنار يكديگر بوده كه از شرايط اجتماعي

ها و ديگر مواردي كه نمادهاي ميراث نتأثير پذيرفته است. نوع زندگي، آداب و رسوم، آيي
ي گردشگران بازديدكننده از دهد، مورد عالقهفرهنگي را در روابط اجتماعي جوامع نشان مي

ها بر جاي نمانده است اما  هاي گردشگري مانند هگمتانه است. هر چند آثار زيادي از آنمكان
پروتستان و ارتدوكس در اين  عنوان مثال همزيستي دو كليساي ارامنه متعلق به مذهببه

ها در  ها، آني تاريخي جذابيت خاصي براي برخي از گردشگران دارد. بر اساس مصاحبهمجموعه
هاي تاريخي، ها، مكانهاي فرهنگي مانند موزههاي گردشگري از جاذبهطول بازديد از مكان

مسجد جامع و كليساها  اماكن مذهبي مربوط به اديان مختلف در همدان مانند استر و مردخاي،
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ي فرهنگ وسيلهكنند. در واقع اين گردشگران، خود و روش گردشگري خود را بهديدن مي
 ها را به ديدن يك مكان خاص ديدني ترغيب كند. تواند آنكنند، چرا كه فرهنگ ميمعرفي مي

 چه اين دسته از گردشگران درها اين است كه آني جالب توجه در اين مصاحبهنكته
اي كيفي ناشي از تعامل كنند، در واقع تجربههاي گردشگري كسب ميبازديدهاي خود از مكان

هاي گردشگري مانند يابيم كه گاه مكانها و محيط مورد بازديدشان است و درمي ميان آن
عنوان جا بيشتر كليساهاي واقع در هگمتانه منظور است) خود بهدر اين( مختلفاماكن مذهبي 

هاي روند و در واقع گردشگران آشنايي با فرهنگشمار ميي در تعريف گردشگري بهعنصر اصل
كنند. چنين ها را در تفاسير خود از گردشگري عنوان مي ديگر و برقراري روابط دوستانه با آن

هاي ديگر غير از فرهنگ خود ي فرهنگتعاملي به درك بهتر و روشن شدن نكات ابهام درباره
عنوان ابزار صلح و گفتگوي مد. شايد از همين روست كه امروزه از گردشگري بهانجاگردشگر مي

ها در  ي اين دسته از گردشگران، آنطور كلي به گفتهآيد. بهها سخن به ميان ميتمدن
ها و اماكن مذهبي اديان گوناگون ها، نمايشگاههاي فرهنگي مانند بازديد موزهجستجوي تجربه

  اند.اي تعطيالت آمدههستند در حالي كه بر
 ارزشمندي آثار باستاني - 

بشر  يتاريخ نانوشته. تاريخي اين سرزمين كهن است ييكي از افتخارات ايرانيان، پيشينه
آثار حافظ يادگاران نسل گذشته و در حقيقت فرزندان  اين .الي آثار باستاني نهفته استدر البه

زمان باقي مانده و  يي بي جان كه در گسترهافقط توده اثرباستانييك هنر و تاريخ هستند. 
گر انديشه، هنر، تر اين است كه نشاناحياناً زيبايي آن لذت بخش باشدنيست، بلكه موضوع مهم

آثار باستاني ( يخيتار. بناها و آثار علم و در يك كالم تمدن و فرهنگ سازندگان آن است دين،
     يآثار باستاني غير منقول) آيينه( وزهمچنين اشياي به نمايش درآمده در منقول) و هم

ها را  نمايي از فرهنگ، هنر، آداب و رسوم، باورها و اعتقادات گذشتگان و نياكان ماست و آنتمام
شمار آورد. هر شيئ و اثر زبان حالي دارد توان بهتنها پل ارتباطي بين گذشته، حال و آينـده مي

توان زبان حال اين آثار را دريافت و از . با تعمق و تفكر ميكنداش ارتباط برقرار ميو با بيننده
فرهنگي  ياشيابه نحوي داراي پشتوانهاز اين  هركدامهاي مختلف، آن را بررسي نمود. ديدگاه

بشري را مجسم  يهايي از تاريخ تمدن و انديشه عنوان ميراث فرهنگي، گوشههستند و به
زشي ويژه برخوردار استو هر بيننده با توجه به آگاهي و شيئ به خودي خود از ار هركنند.  مي
و  كند اي شئ موردنظر را بررسي مي نگردو به گونه اي خاص به آن مي صي كه دارد از زاويهصتخ

       هاي ). گردشگران در مصاحبه115: 1365بيهقي، ( آورد دست ميبه ايهاي تازهآگاهي
  ند.اخوبي به اين نكته اشاره كردهخود به

توان دريافت كه ديدن هاي گردشگران اين نكـته را به وضوح ميبا دقت در رفتار و واكنش
ها را به تاريخ و فرهنگ  بناهاي تاريخي و اشياي موزه) حس كنجكاوي و دقت آن( يباستـانآثار 
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 زند. برخي ازها موج مي انگيزد و گاهي حتي شگفتي در نگاه آنو آداب و رسوم آن دوره بر مي
ي اين آثار هستند و حتي  وسيله اي بين گذشته و حال بهدنبال كشف رابطهگردشگران گويي به

ي پردازند. دقت در ترجمهي اشياي دوران باستان و زمان حال ميها به مقايسه برخي از آن
ها، سنگ قبرها و  ي آنهاي گنجنامه، انواع ظروف و زيورآالت كشف شده و موارد استفادهكتيبه

  هاست. مندي اين آثار در ذهن آنره حاكي از ارزشغي
  

  گيري نتيجه
هاي متفاوتي دارند و هر برداشت مفهوم گردشگري از گونه كه مشاهده شد گردشگرانهمان

ند. در مدل زير ابعاد متنوع تفاسير و معناسازي كننگاه مي آنذهن خود به  ياز دريچه كدام
نقش «شگري در قالب يك مدل موضوعي با عنوان هاي گردگردشگران از گردشگري و مكان

  ترسيم شده است.» متقابل نمادين و معنايي ميان گردشگر و گردشگري
  

  الگوي موضوعي نقش متقابل نمادين و معنايي ميان گردشگر و گردشگري :1 شكل
  

 
  ي تحقيق حاضرها افتهمنبع: ي
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ي ي روزمرهمتفاوت از تجربهي گردشگر بسيار گرفته از تجربهطبق اين مدل تفاسير شكل
هاي متفاوت، فرد است. نگاه گردشگر به گردشگري متأثر از شرايط اجتماعي و فرهنگي مكان

) نيز به اين نكته 1979( كوهنهاي گردشگري، تاريخ، ميراث گذشتگان و غيره است. نشانه
هاي متفاوت و يزهتوان به انگكند كه تنوع پديدارشناسي در تجارب گردشگران را مياشاره مي
دليل شرايط فردي و فرهنگي متفاوت است. ها بهها نسبت داد كه اين تنوع و تفاوت متنوع آن

هاي متنوع جاي هاي گردشگري نيز متفاوت است و در مقولهاين نگاه، متفاوت و بنابراين كنش
ت مشابه بگردند، ي گردشگران به دنبال تجربياهر حال نبايد انتظار داشت كه همه گيرند. بهمي

). تمايز گردشگران در اين 26: 2009، اشتيگلشنر( »مردم مختلف، تمايالت متفاوت دارند«
ها و معاني مورد نظر افراد مبتني است و بر اساس تحليل معاني متفاوتي تحقيق بيشتر بر تجربه

ي نيز از هاي متفاوتكه فرهنگ، زندگي اجتماعي و محيط طبيعي براي گردشگران دارد، تجربه
گردشگري دارند. با توجه به مدل الگوي موضوعي گاهي گردشگران در جستجوي تمدد اعصاب 
و گريز از يكنواختي و روزمرگي و كسب آرامش در طبيعت و در مقابل، گاهي در تالش براي 
تحول در شرايط زندگي و كسب معنا هستند. جستجوي معنا در شرايطي خارج از وضع موجود 

هاي ها و مكانهاي تازه است. گويي هر يك از گردشگران موقعيتب تجربهو در شكل كس
اي از معاني و نمادها جاي ها را در رشتهگونه مكانگيرند و تفسير اينمتنوعي را در نظر مي

دهند. هر چند گردشگري راهي براي گذران اوقات فراغت است اما تفاسير گردشگران از مي
اند دنبال معاني و مفاهيـميها به فريح و سرگرمي نيست بلكه آنگردشگري محدود به اهداف ت

چنين شامل ها هم ي آنكه وراي ظواهر موجود در مناطق مورد بازديدشان باشد، بنابراين تجربه
اند. هاي گردشگري آموختهمندي است كه از گردشگري و در مكانهاي غير مادي ارزشمقوله

 ي سطحي از دهندهفاهيمي هستند كه به تنهايي نشانتفاسير و معناسازي گردشگران، م
هاي گردشگري هستند. انگيزه و تجارب قبلي ها و مواجهه با مكان ي گردشگري آنتجربه

گردشگر، ماهيت مكان مورد مشاهده و حضور ديگران در كنار گردشگر از عناصر كليدي اين 
ه گوناگوني تفاسير و معاني خاص آيند و تعامل اين عناصر با هم است كحساب ميتجربه به

آورد. با درنظر گرفتن نقش و جايگاه برجسته و قابل توجه منتسب به هر يك را پديد مي
      گردشگر در گردشگري بايد گفت كه نقش متقابل و نمادين ميان گردشگر و گردشگري 

به ديدگاه و صورت فرايندي پويا است و با توجه به مدل الگوي موضوعي بايد گفت بسته به
ها از گردشگري،  ها و هنجارهاي فرهنگي گردشگران، معاني و تفاسير آنهدف، الگوها، ارزش

متفاوت و داراي ابعاد متنوعي است و تفسير و معناسازي گردشگران به هيچ وجه قابل تقليل به 
  ها نيست.يكي از اين مقوله
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