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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 37، بهـار 1401

مقاله پژوهشی

دریافت: 1399/10/13  پذیرش: 1399/11/21
مصطفی محمودی1  

چکیده 

نیــت  بــه  کــه  اســت  گردشــگرانی  تجــارب  در  پدیدارشناســانه  تأملــی  جســتار،  ایــن  تــالش 
ــده اند.  ــوی وارد ش ــرم رض ــه ح ــی( ب ــگران فرهنگ ــد بازدید)گردش ــا قص ــی( ی ــگران مذهب زیارت)گردش
بررســی روایت هــای ایــن گردشــگران از زمــان حضــور در ایــن مــکان شــریف، بازخوردهــای بی واســطه ای 
را در اختیــار متولیــان امــور حــرم می گــذارد. در ایــن پژوهــش، نظــرات گردشــگران داخلــی و خارجــی 
جمــع آوری گردیــده اســت کــه در یــک دهــۀ گذشــته، تجربۀ حضــور خــود را در حــرم رضوی بــه زبان های 
ــتانبولی( در  ــی اس ــی و ترک ــی، عرب ــی، ژاپن ــی، چین ــپانیایی، روس ــی، اس ــی، آلمان غیرفارسی)انگلیس
ــه  ــد ک ــان می ده ــنی نش ــش به روش ــن پژوه ــج ای ــته اند. نتای ــتراک گذاش ــه اش ــر ب ــایت های معتب وب س
ــوع  ــه ای از ن ــم تجرب ــی( و ه ــناختی)ُبعد ذهن ــه ای زیبایی ش ــم تجرب ــوی ه ــرم رض ــور در ح ــۀ حض تجرب
احتیاجــات بازدیدکننــده مکان هــای فرهنگی)ُبعــد عینــی( اســت؛ زیــرا گردشــگران عــالوه بــر روایــت 
زیبایــی و شــکوه حــرم رضــوی بــه احتیاجــات خــود ماننــد دسترســی بــه صحــن اصلــی و وجــود راهنمــا 
ــای  ــزاری توره ــن، برگ ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــش، اس ــج پژوه ــه نتای ــه ب ــا توج ــد. ب ــاره کرده ان اش
ــام  ــت تم ــا رعای ــی ب ــن اصل ــلمان در صح ــگران غیرمس ــور گردش ــرای حض ــزی ب ــردی و برنامه ری حرم گ

آداب پیشــنهاد می شــود.

کلیدواژه ها: گردشگری،  پدیدارشناسی، روایت، حرم رضوی.
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بررسی روایت گردشگران از تجربۀ حضور در اماکن مقدس 

با رویکرد پدیدارشناسانه )مطالعۀ موردی: حرم رضوی(

محمودی، مصطفی )1401(. بررسی روایت گردشگران از تجربۀ حضور در اماکن 
مقدس با رویکرد پدیدارشناسانه )مطالعۀ موردی: حرم رضوی(. فصلنامه علمی 

فرهنگ رضوی. 10)1(. 29-9.
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مقدمه

ــای  ــی از جاذبه ه ــه بخش ــالمی ک ــی اس ــراث فرهنگ ــر می ــرآن ب ــای ق ــگرف آموزه ه ــرات ش تأثی
گردشــگری فرهنگــی اســت، بــر کســی پوشــیده نیســت. بناهــای مذهبــی و عام المنفعــه فراوانــی 
آرامگاه هــا، آب انبارهــا، کاروان ســراها  در دوران اســالمی ســاخته شــده اند کــه مســجدها، 
و... نمونه هــای کوچکــی از آن به شــمار می آینــد. تمامــی ایــن بناهــا و تزیین هــای آن تحــت 
نفــوذ فــراوان قــرآن و تعالیــم آن قــرار دارند)کیانــی، 10:1395(. تاریــخ نه چنــدان دور اروپــا 
ــافرت  ــه مس ــاره ب ــن ق ــن در ای ــراد متمک ــراف و اف ــی از اش ــروه خاص ــا گ ــه تنه ــد ک ــان می ده نش
ــدا  ــان ابت ــالمn از هم ــر اس ــه پیامب ــان،27:1391(، درحالی ک ــدی و رنجبری می پرداختند)زاه
مســلمانان را بــر اســاس دســتور خداونــد یکتــا، بــه انجــام مســافرت برای کســب دانش و گســترش 

ــی، 1386، ج2۷: 2۷(. ــویق می نمود)حرعامل ــن تش ــی در چی ــن حت دی

گردشــگری در اشــکال گوناگونــی ماننــد: گردشــگری طبیعــی، تاریخــی، ورزشــی، الکترونیکی، 
ــن و  ــوع دی ــکاران، 35:1396(. موض ــت)محمدی و هم ــده اس ــدار ش ــی پدی ــی و فرهنگ مذهب
مذهــب بــه انحــای گوناگــون بــا مســائل مرتبــط بــا گردشــگری فرهنگــی پیونــد خــورده اســت؛ 
امــا غالبــًا برجســته ترین جنبــۀ آن در قالــب زیــارت و دیــدار از اماکــن متبرکــه مطالعــه می شــود. 
ســفر بــه اماکــن مقــدس شــاید بــه دالیــل زیــادی، از اعتقــادات مذهبــی گرفتــه تــا رفع کنجــکاوی، 
انجــام بگیــرد. بــا ایــن توصیــف، در متــون تحقیقاتــی مربــوط به ایــن موضوع عمدتــًا انگیــزۀ زیارت 

برجســته شــده و مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت)همان(. 

 از منظــر جامعه شناســی، زیــارت کنشــی معطــوف بــه ارزش و آن دســت یافتــن بــه رســتگاری 
و تقــرب بــه خداونــد اســت)بهروان، 87:1380(. زیــارت تولــد آرزوهــا و اعتقــادات اســت؛ آرزوهــا 
راه حلــی از میــان انــواع راه حل هــای انســان بــرای حــل مشــکالت و اعتقــادات و عقیــده بــه قــدرت 
ماورایــی بــرای حــل و درمــان مشــکالت حل ناشــدنی و درمان ناپذیــر هســتند. کلیــد فهــم زیــارت، 
جــاری بــودن آن در میــان مــردم اســت. در واقــع، زیارت اساســًا امــری مذهبی اســت و در مطالعات 

.)Norman, 2004:10(مرتبــط بــا زائــران و زیــارت ایــن امــر به وضــوح دیــده می شــود

ــادی  ــای اعتق ــناخت ویژگی ه ــتردۀ آن در ش ــت گس ــان و اهمی ــارت امام ــت زی ــود اهمی ــا وج ب
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مذهــب تشــیع، تحقیقــات جامعه شــناختی و مردم شــناختی در ایــن زمینــه بســیار محــدود بــوده  
اســت. هــدف ایــن نوشــتار آن اســت کــه معانــی نهفتــه در تجربــۀ زیــارت و بازدیــد از اماکــن مقدس 
ــران و  ــای زائ ــارت( را در روایت ه ــدار زی ــن معنا)پدی ــی ای ــدن اجتماع ــوۀ ساخته ش ــکار و نح را آش
مهمانــان غیرمســلمان امــام رضــاg در حــرم رضــوی جســت وجو کنــد. ازایــن رو ســؤاالت پژوهش 

بــه ایــن شــرح اســت:

1. گردشگران مذهبی و فرهنگی چه توصیفی از حرم رضوی دارند)ُبعد ذهنی(؟

2. مهم تریــن بخــش تجربــۀ گردشــگران مذهبــی و فرهنگــی بــر اســاس روایت هــای آنــان 
ــی(؟ ــت)ُبعد عین چیس

مبانی نظری

از ســفرهای بســیار بافضیلــت، حضــور در جــوار قبــور پیامبــرانn، صالحــان و شــهدا و زیــارت 
آنــان اســت. زیــارت پدیــدۀ قابل مشــاهده  بــا ماهیتــی پیچیــده اســت کــه در همــۀ ادیــان بــه آن 
تأکیــد می شــود. افــراد صالــح در فرهنــگ اســالمی پــس از مــرگ نیــز میــان مــردم حضــور روحــی و 
معنــوی دارنــد و بــر اعمــال آنــان شــاهد و گــواه هســتند؛ زیــرا آنــان طبــق آیات قــرآن، حیاتــی خرم 
ــرزخ داشــته و از نعمت هــای الهــی برخوردارنــد: هرگــز گمــان مبــر کســانی کــه در راه خــدا  در ب
ــرای  ــوند و ب ــان روزی داده می ش ــزد پروردگارش ــد و ن ــه زنده ان ــد بلک ــده اند، مردگان ان ــته ش کش
نعمت هــای زیــادی کــه خداونــد از فضــل خــود بــه آنــان عطــا نمــوده، خشــنود هســتند)آل عمران، 
169(. همچنیــن بــر اســاس آیــۀ 21 ســورۀ کهــف، مــردم پــس از مــرگ اصحــاب کهــف، بــرای زنده 
نگه داشــتن یــاد آن هــا بر ســر ســاختن مســجد بــر مزارشــان یــا ایجــاد پرستشــگاهی در غار ایشــان 

بــه نــزاع پرداختنــد.  

تمــام امامــان شــیعه در زمــان حیــات به مســافرت مفید بســیار تأکیــد داشــتند و پس از شــهادت، 
مــزار آنــان بــه مکانــی زیارتــی تبدیــل می شــد. جامعــۀ اســالمی هم عصر آنــان از ســفر زیارتــی برای 
رشــد کمــاالت انســانی و غنــی ســاختن فرهنــگ جامعــه بهــره می بردنــد. به طــور مثــال، جاده هــا 
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از دوران امــام چهــارم تــا زمــان غیبــت امــام دوازدهــم همــواره شــاهد عبــور کاروان هــای زائــران بوده 
و ایــن اعتقــاد در میــان شــیعیان ریشــه داشــته کــه حــج بــا زیــارت امــام کامــل می گردد)قمــی، 

1338، ج2: 458(.

دربــارۀ اهمیــت مســافرت از دیــدگاه پیامبــرn هیــچ تردیــدی میــان مســلمانان شــیعه و ســنی 
وجــود نــدارد؛ امــا از جملــه مباحــث اختالف برانگیــز میــان مســلمانان حتــی جامعــۀ اهــل ســنت 
موضــوع ســفر بــرای زیــارت قبــور اســت. واقــدی مــورخ اهــل ســنت)207ق( می نویســد: »پیامبــر 
قبــور شــهدای جنــگ احــد را هــر ســال زیــارت می کردنــد، ابوبکــر هــم هــر ســال این گونــه عمــل 
ــد  ــا بع ــدی، 207ق، ج1: 313-314(؛ ام ــن می کردند«)واق ــم چنی ــان ه ــر و عثم ــرد. عم می ک
از قــرن هشــتم بــا فتــوای ابن تیمیــه ســفر زیارتــی حتــی زیــارت بــزرگان اســالم هــم حــرام اعــالم 
 nشد)ســبحانی، 66:1385(. ابن تیمیــه می گویــد: »بــار ســفر بســتن بــرای زیــارت قبــر پیامبــر

حــرام اســت« )الغامــدی العبدلــی، 1426ق: 9(.

همچنیــن عبداللــه بــن محمــد الدویــش و شــیخ عثیمیــن می گوینــد: »ســفر بــرای زیــارت قبــر 
پیامبــرn نامشــروع اســت«)الدویش، 1426ق: 16؛ العثیمیــن، 1424ق: 340(. در مقابــل، 
 nبرخــی از علمــای اهــل ســنت انجــام ســفر زیارتــی را بــا اســتناد بــه احادیــث و روایــات پیامبــر
مجــاز می داننــد. به طــور مثــال، حضــرت عمــر بــن خطــاب )خلیفــۀ دوم اهــل ســنت( از پیامبــر
n گــزارش می کنــد: »هرکــس قبــرم را زیــارت کنــد، شــفاعتم بــر او واجــب می گردد«)ممدوح، 
ــارۀ ایــن حدیــث می نویســد: »ایــن حکــم شــامل مــرد و  263:2008(. ابن حجــر هیتمــی درب
زن و از فاصلــۀ دور و نزدیــک هــر دو می شــود و بــا آن، بــه فضیلــت و اســتحباب مســافرت بــرای 
ــان: 52-51(.  ــد دارند«)هم ــداف و مقاص ــم اه ــایل، حک ــرا وس ــود؛ زی ــتدالل می ش ــارت اس زی
ــنت(  ــل س ــای اه ــن فقه ــد حنبل)مهم تری ــافعی و احم ــک و ش ــد: »مال ــره می گوی ــا ابن هبی ی
متفق القــول هســتند کــه زیــارت پیامبــرn مســتحب اســت«)عبدلی قیروانــی، 737ق، ج1: 

.)390
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پیشینۀ پژوهش

پژوهشــگران درونی  شــدن ارزش هــای دینــی و تقویــت و تثبیــت ایمــان و ایقــان مذهبــی دیــن داران 
)همیلتــون، 270:1387( و توجیــه و تحکیــم باورهــا و اعتقــادات دینی)مکــری زاده، 84:1389( را 
ــن آن را دارای  ــد و همچنی ــاهده نموده ان ــی مش ــی دین ــوان کنش ــارت به عن ــوع زی ــی موض در بررس
 )Krole & Sohechan, 1989:67( پیامدهای روان شــناختی مثبتی نظیــر افزایــش اعتمادبه نفــس

ــد. ــران )Pargament & et al, 1992:106( می دانن ــالمت روان زائ و س

علــی یوســفی و همــکاران)1391( در پژوهشــی بــا عنــوان: »پدیدارشناســی تجربــۀ زیــارت امــام 
رضــاg« بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه زیــارت همانــا دیــدار خودخواســتۀ اماکــن مقــدس بــوده 
و ابعــاد عینــی و ذهنــی دارد. ُبعــد عینــی زیــارت متضمــن نهادمنــدی و توجیه کنندگــی اســت. 
نهادمنــدی زیــارت حاصــل انجــام مکــرر عمــل زیــارت در چهارچــوب آداب و احــکام معین مذهبی 
ــه در  ــت ک ــی اس ــث و روایات ــۀ احادی ــامل مجموع ــًا ش ــارت عمدت ــی زی ــا توجیه کنندگ ــت؛ ام اس
فضیلــت و ثــواب زیــارت نقــل شــده و از طریــق فرایندهــای یادگیــری اجتماعــی نحــوه انجــام آن 
آموختــه می شــود. ُبعــد ذهنــی زیــارت متضمــن درونی ســازی معنــای زیــارت اســت کــه بــه آگاهی 
ــروده و  ــدری چ ــد. حی ــر او می انجام ــوع در براب ــونده و خض ــودن زیارت ش ــاده ب ــر از خارق الع زائ
ــه ایــن نتیجــه  همــکاران)1391( در بررســی نیازهــای فرهنگــی زائــران خارجــی حــرم رضــوی ب
رســیده اند کــه نیازهــای دانشــی در صــدر سلســله مراتب نیازهــای زائــران خارجــی قــرار داشــته و 
پــس  از آن نیازهــای پیامــدی در مرتبــه دوم قــرار دارد. ســه نیــاز عاطفــی، اعتقــادی و مناســکی در 

حــد بســیار پایینــی اســت.

طالبــی و بــراق علیپــور)1394( در مقالــۀ »گونه شناســی زیــارت و دیــن داری زائــران« بــه بررســی 
ــه  ــی ب ــام روش کیف ــا انج ــا ب ــد. آن ه ــی پرداخته ان ــران ایران ــط زائ ــتمg توس ــام هش ــارت ام زی
ایــن نتیجــه رســیدند کــه الگویــی از دیــن داری در دو دســتۀ کلــی و هفــت نــوع: 1. مکتبــی؛ 2. 
ســنتی؛ 3. روشــنفکرانه؛ 4. شبه روشــنفکرانه؛ 5. مناسکی؛ 6. مناســبتی؛ 7. نوظهور بازشناسی 
می شــوند. بــر اســاس ایــن سنخ شناســی، تفــاوت بینــش زائــران نســبت بــه دیــن، زیــارت، زیــارت 
ــی و  ــن نوده ــود. همچنی ــاهده می ش ــارت مش ــام زی ــاوت در انج ــای متف ــر بینش ه ــام و تأثی ام
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همــکاران)1394( در پژوهشــی مشــابه و بــا رویکــردی پدیدارشناســانه، زائــران حــرم رضــوی را بــه 
چهــار ســنخ کلــی خوش گــذران، در حــال گــذار، مناســك گرا و وجــودی تقســیم بندی کرده انــد. 
اکبــری)1397( پــس از مطالعــۀ میدانــی حــرم امــام رضــاg بــا رویکــرد انسان شناســانه، زائــران 
ســنتی، مــدرن و زائرگردشــگر ایــن مــکان را در ســنخ های آیین مــدار، دورادور، زنانــه، کالن شــهری 

و سیاســی دســته بندی کــرده اســت.

روش پژوهش

ــی  ــه در آن زندگ ــی ک ــه دنیای ــت ک ــن اس ــی ای ــی پدیدارشناس ــًا ضمن ــی و غالب ــرض اصل پیش ف
می کنیــم در آگاهــی مــا خلــق گردیده)کرایــب، 1395 :124( و معانــی ذهنــی مبنــای ویژگی هــای 
عینــی جامعــه هســتند)ریتزر، 330:1392(. پدیدارشناســی تجربــی اساســًا به دنبال این اســت که 
افــراد دنیــای فــردی و اجتماعــی خــود را چگونــه می ســازند )Smith J. & A. Osborn, 2007:53(؛ 
بنابرایــن تــا زمانــی کــه معنــا و ذهنیــت را اســاس واقعیــت دانســته و در پــی کشــف ذهنیــت و نحــوۀ 
تبدیــل آن بــه واقعیــت باشــیم، پدیدارشناســی هــم به مثابــه نظریــه و هــم به مثابــه روش می توانــد بــه 
خدمــت گرفتــه شــود)محمدپور، 399:1398(. یکــی از مفروضات و اصول پدیدارشناســی، داشــتن 
تجربــه اســت؛ بــه ایــن منظــور کــه بــرای کســب معنــا و تصویــری واقعــی از پدیــده مــورد بررســی، 
تجربــه زیســته فــرد در آن زمینــه مــد نظــر قــرار می گیــرد کــه در نوشــتار حاضــر ایــن تجربــه، تجربــۀ 
حضــور در حــرم رضــوی اســت. پدیدارشناســی تجربی زیــارت در این نوشــتار با تأکیــد بــر آرای برگر و 
الکمــن)1397( به عنــوان طــرح نظــری مرجــع منظــور شــده اســت. بــر اســاس ایــن رویکــرد، زیارت 
دارای دو ُبعــد عینــی و ذهنــی اســت. در ُبعــد عینــی، زیــارت از طریــق فرایندهــای واقعــی، معنــای 
اجتماعــی خــود را بــاز می یابــد و در ُبعــد ذهنــی تمرکــز بــر درونی ســازی معنــا و حــس زیــارت اســت.

ــع آوری  ــرای جم ــتند. ب ــی هس ــی و فرهنگ ــگران مذهب ــش، گردش ــن پژوه ــاری ای ــه آم جامع
داده هــای پژوهــش از الگــوی پذیــرش اطالعــات ســوزان و ســیگل 1)2003( اســتفاده شد)شــکل 
ــال  ــد از س ــه بع ــدند ک ــاب ش ــرادی انتخ ــای اف ــۀ اول، روایت ه ــه در مرحل ــورت ک ــن ص ــه ای 1(. ب

1. Sussman & Siegal
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2010 تــا 2020 میــالدی بــه مشــهد مقــدس ســفر کــرده و تجربــۀ حضــور خــود را در حــرم رضــوی 
در فضــای برخــط بــا ســایر کاربــران بــه اشــتراک گذاشــته اند. تمامــی روایت هــا از منابــع معتبــر 
جمــع آوری شــده اند. ایــن دیدگاه هــا توســط ایرانیــان و گردشــگران سرتاســر جهــان بــه زبان هــای 
غیرفارسی)انگلیســی، آلمانــی، اســپانیایی، روســی، چینــی، ژاپنــی، عربــی و ترکــی اســتانبولی( 
تایــپ شــده بودنــد. جمــالت غیرانگلیســی نیــز پــس از ترجمــه بــه زبــان انگلیســی و ویراســتاری 
ادبــی و گرامــری آمــاده بررســی و مطالعــه شــد. در مرحلــۀ آخــر و بعــد از جســت وجوهای 
انجام شــده، 435 نفر/دیــدگاه کــه ارزش مطالعــه داشــتند بــرای بررســی نهایــی پذیــرش شــدند.

شکل 1. الگوی پذیرش اطالعات

Sussman & Siegal, 2003:52 :منبع

بــرای پیش پــردازش و عادی ســازی روایت هــا در ایــن پژوهــش مراحــل ذیــل انجــام گرفتــه  
است)شــکل 2(:

• حــذف ایســت واژه هــا: در متــون انگلیســی کلمــات پرتکــراری چــون حــروف تعریــف )TH( و 
حــروف ربــط ارزش معنایــی ندارنــد کــه در ایــن مرحلــه ایــن کلمــات حــذف می شــوند؛

• پاک ســازی متــن: در ایــن مرحلــه کاراکترهایــی چــون برچســب ها، html، @، ویرگــول، 
عالمــت ســؤال، نقطه ویرگــول و کلیــه کاراکترهــای نامطلــوب حــذف می شــوند؛

• حذف فاصله و نیم فاصله های اضافه به کاررفته در متن؛

• حذف پسوندهای »تر« )MORE( و »ترین« )MOST( پیش از واژه ها؛

• جایگذاری یک عالمت به جای چند عالمت تکراری.
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 شکل 2. فرایند پیش پردازش و نرمال سازی روایت ها

منبع: نویسنده

یافته های پژوهش

پــس از انجــام مراحــل اشاره شــده در بخــش روش شناســی پژوهــش، اطالعــات گردشــگران مورد 
مطالعــه بــه این شــرح اســت:

- جنسیت گردشگران

جنسیت افرادی که روایت آن ها استفاده شده است شامل 296 مرد و 138 زن بود.

شکل 3. جنسیت گردشگران 

منبع:نویسنده
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شــکل 3. نشــان می دهــد کــه آقایــان در بــه اشــتراک گذاری تجــارب خــود در اینترنــت از بانــوان 
فعال تــر هســتند.

- زمان حضور

شــکل 4. نشــان می دهــد کــه تعــداد گردشــگران بیــن ســال های 2015 تــا 2019 نســبت بــه 
ســایر ســال ها بیشــتر بــوده اســت. 

 شکل 4. زمان حضور گردشگران در حرم رضوی

منبع:نویسنده

تعداد گردشگران بعد از شیوع ویروس کورونا در سال 2019 کاهش چشمگیری داشته است.

- ملیت گردشگران

بــر اســاس شــکل 5. بیشــترین ملیــت گردشــگران مــورد مطالعــه مربــوط بــه کشــور ایــران و قــارۀ 
اروپــا بــوده اســت. متأســفانه در زمــان پژوهــش هیــچ گردشــگری از کشــورهای آمریــکای جنوبــی 

حضــور خــود را در حــرم رضــوی اعــالم نکــرده بــود.
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شکل 5. ملیت گردشگران

 

منبع: نویسنده 

- سؤال 1: گردشگران مذهبی و فرهنگی چه توصیفی از حرم رضوی دارند)ُبعد ذهنی(؟

بــه دلیــل کثرت جمــالت و کلمات بــرای یافتــن کلیدواژه هــای روایت هــا از روش ابرواژگان اســتفاده 
شــد. شــکل 6. نشــان می دهــد کــه گردشــگران مذهبــی و فرهنگــی در روایت هــای خــود بــه زیبایی، 

بهترین بــودن، خوب بــودن، شــکوه، عظمــت، عشــق، باارزش بــودن و صلــح اشــاره کرده انــد.

شکل 6. ابرواژگان روایت گردشگران )ُبعد ذهنی(

 منبع: نویسنده



19
بررسی روایت گردشگران از تجربۀ حضور در اماکن مقدس با رویکرد ...    )محمودی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 37، بهـار 1401

اکثــر گردشــگران خارجــی در روایت هــای خــود بــه زیبایــی و آرامش بخشــی حــرم بــرای تعمــق 
ــت.  ــت اس ــت وجوگران، معنوی ــرای جس ــکان ب ــک م ــی ی ــن ویژگ ــه مهم تری ــد ک ــاره می کنن اش
ــد:  ــت می کن ــه روای ــوی را این گون ــرم رض ــی ح ــس، زیبای ــگری از انگلی ــال، گردش ــور مث به ط
»شــما می توانیــد حــرم طالیــی را از دور ببینیــد. ایــن یــک صحنــه آرامش بخــش زیباســت. شــما 
همــراه هــزاران نفــر از مــردم نمــاز می خوانیــد، ممکــن اســت اشــتباه کنیــد کــه آن هــا در حــال 
زیــارت حــرم هســتند؛ امــا در واقــع آن هــا از خداونــد رحمــت می طلبنــد و از امــام می خواهنــد 
کــه از خــدا بخواهــد در روز قضــاوت )قیامــت( بــه آن هــا کمــک کنــد. شــما می توانیــد در 
نشســتن و تعمــق دربــارۀ معنــای زندگــی و معنــای خــوب بــودن انســان شــرکت کنیــد. مکانــی 
ــال  ــه س ــم ک ــی ه ــگر آمریکای ــل«. گردش ــی در عم ــالم واقع ــدن اس ــرای دی ــتنی ب دوست داش
2016 بــه مشــهد ســفر کــرده بــود بــا نامیدن ایــن مــکان به عنوان »قلــب روحانــی ایــران« توصیه 
خــود را بــرای کســب معنویــت بــه ایــن صــورت روایــت می کنــد: »ایــن مــکان بــرای ایرانیــان و 
شــیعیان نیــاز بــه توضیــح نــدارد. ایــن تجربــه ای روشــن اســت و حتــی اگــر مذهبــی هــم نباشــید 
می توانیــد شــگفت زده شــوید. همــه  چیــز دربــارۀ آرامــش، ســکوت و وقت داشــتن بــرای تمرکــز 
بــر معنویــت اســت؛ بنابرایــن، بهتریــن زمــان بــرای بازدیــد بعــد از نیمه شــب اســت کــه جمعیــت 
کمتــری وجــود دارد. بــرای مشــاهده یــک قطعــه تاریــخ هــم در کنــار مســجد گوهرشــاد توقــف 
کنیــد«. زائــری اصفهانــی جاذبه هــای گردشــگری شــهر خــود را بــا حــرم رضــوی این گونــه بیــان 
می  کنــد: »اگــر اصفهــان چنیــن مجموعــه زیبایــی را داشــت، میــدان نقــش جهــان عــزت خــود 

را از دســت مــی داد.«

ــر  ــه دیگ ــدان ب ــه معتق ــد ک ــگفت انگیزی دارن ــاص و ش ــفر( خ ــو )اتمس ــی ج ــای مذهب مکان ه
مذاهــب را هــم تحت تأثیــر قــرار می دهنــد؛ ویژگــی کــه در روایت هــای ایــن پژوهــش نیــز مشــاهده 
ــن  ــا ای ــود ب ــی خ ــای دین ــا باوره ــکان را ب ــن م ــی ای ــگر نزدیک ــک گردش ــال، ی ــور مث ــد. به ط گردی
جمــالت روایــت می کنــد: »مــن بودایــی هســتم و یــک ســال پیــش وقتی بــه اینجــا آمدم احســاس 
ــا  ــاًل اینج ــاید قب ــرا، ش ــم چ ــت و نمی دان ــن می ریخ ــک هایم روی زمی ــردم و اش ــادی ک ــش زی آرام
بــوده ام بــا یکــی از عشــق های خــودم یعنــی امــام رضــاg )اشــاره بــه نظریۀ تناســخ(.« یــک خانم 
ژاپنــی نیــز بیــان نمــوده اســت: »اگرچــه مســلمان نیســتم؛ امــا در حــرم بســیار احســاس قداســت 
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کــردم و تحت تأثیــر قــرار گرفتــم. فضــای روز و شــب کامــاًل متفــاوت اســت. روشــنایی گنبد در شــب 
زیبــا و تماشــایش توصیــه می شــود.«

هنگامی کــه انتظــارات گردشــگران محقــق می شــود آن هــا رضایــت پیــدا می کننــد. گردشــگران 
میــزان رضایــت خــود را بــا توصیــف حــس خــود از یــک مقصــد یــا مــکان ابــراز می دارنــد. زائــران 
و گردشــگران حــرم رضــوی نیــز احساســات خــود را در قالــب اصطالحاتــی بیــان نموده انــد کــه 

برخــی آن هــا بــه ایــن شــرح اســت:

1. شــگفت انگیز)Impressive(؛ تومــاس از اتریــش: »امســال افتخــار بازدیــد از ایــن مــکان را 
پیــدا کــردم. تجربــه ای کــه بــه دســت  آوردم شــگفت انگیز بود. متأســفانه وقــت زیادی نداشــتیم 
و بایــد صبــح روز بعــد آنجــا را تــرک می کردیــم؛ امــا از آنجــا کــه مــن فرصتــی بــرای بازدیــد از 
ایــن مــکان بــا شــرکای محلــی داشــتم، ایــن یــک تجربــه فراموش ناشــدنی بــرای مــن شــد.« 
ویلبــرت از آلمــان: »مــا بــرای نمــاز جمعــه در حــرم بودیــم. مــا احتمــااًل تنهــا غیرمســلمانان 
ــران، شــگفت انگیز و خــاص  ــاد زائ ــه دلیــل تعــداد زی ــر بودیــم. فضــا ب در میــان 400 هــزار زائ
بــود. امکانــات بســیار عظیــم و مدرنــی وجــود داشــت. همــه  امکانــات بســیار جدیــد و متناســب 
ــا مــا عکــس بگیرنــد. مــا  ــان بودنــد و می خواســتند ب ــا تــوده مــردم بــود. مــردم بســیار مهرب ب
روابــط بســیار دلپذیــر و جالبــی بــا زائــران برقــرار کردیــم. قطعــًا تحســین برانگیز بــود.« ِبــرت از 
هلنــد: »حــرم مطهــر بســیار شــگفت انگیز اســت. اگــر فرصتــی بــرای حضــور در ایــن مــکان، 
ــهر  ــن ش ــه ای ــی ب ــن مذهب ــک جش ــزاری ی ــرای برگ ــی ب ــون ایران ــک میلی ــًا ی ــه تقریب زمانی ک
می آینــد، داشــتید، ایــن بازدیــد بــه خاطرســپردنی خواهــد شــد.« خانــم ســی آر از دانمــارک: 
»بــه مــن اجــازه داده شــد تــا بــا نامــزدم وارد حــرم شــوم. ایرانی هــا بــه مــا نزدیــک می شــدند و 
بــا مــا گــپ می زدنــد و حتــی وقتــی فهمیدنــد مــا مســلمان نیســتیم بســیار کنجــکاو و دوســتانه 
رفتــار می کردنــد. ایــن مــکان بســیار شــگفت انگیز اســت مخصوصــًا اینکــه مــن دوســت 
ــام  ــا انج ــود را در آنج ــره خ ــای روزم ــه کاره ــردم چگون ــه م ــم ک ــینم و ببین ــط بنش ــتم فق داش

ــد.« ــاز می آین ــرای نم ــا ب ــد ی می دهن

2. متفــاوت )Different(؛ زیمــوف از هلنــد: »مشــهد کمــی بــا جاذبه هــای دیگــر ایــران فاصلــه 
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دارد؛ امــا اگــر در آن منطقــه بودیــد، آنجــا را بایــد ببینیــد. ایــن مســجد عظیــم و موزه هایــش عالــی 
هســتند، تنهــا بــرای گــردش در محوطــه و درک فضــا. شــما فکــر می کنیــد در جهــان متفاوتــی 
هســتید«. مصطفــی از ایــران: »وقتــی بــه داخــل حــرم برویــد حــس متفاوتــی خواهیــد داشــت، 
ــرد.«  ــد ک ــوش نخواهی ــز آن را فرام ــد هرگ ــان کنی ــر آن را امتح ــان. اگ ــن جه ــر از ای ــزی فرات چی
ــرژی خاصــی  ــا نکنیــد اماکــن مذهبــی ان ــاور کنیــد ی ــه ای متفــاوت، ب ارجمنــد از ترکیــه: »تجرب
دارنــد. ایــن مکانــی اســت کــه همــه ایرانیــان و معتقــدان به آنجــا ســرازیر می شــوند. مــردم یکدیگر 
را لــه می کننــد تــا یــک بــار ضریــح امــام را لمــس نمایند. اگــر مســیرتان اشــتباهی به مشــهد افتاد، 
قطعــًا بــه حــرم برویــد.« یوکــی از ژاپــن: »دنیــای دیگــری اســت. وقتــی زمــان نمــاز می رویــد جالب 

اســت کــه هــزاران یــا ده هــا هــزار نفــر در یــک راســتا نمــاز می خواننــد.«

3. فراموش ناشــدنی )Unforgettable(؛ ریتــا از لبنــان: »جایــی شــگفت انگیز سرشــار از آرامــش 
و زیبایــی. اگــر احیانــًا بــه مشــهد رفتید، حــرم را از دســت ندهیــد. مکانــی فراموش ناشــدنی.« لویزا 
از اســپانیا: »تجربــه ای فراموش ناشــدنی. زیبایــی و زندگــی شــبانه را در آنجــا نباید از دســت داد. ما 
گوشــی ها و وســایل الکترونیــک خــود را بــرای انجــام بازدیــد شــبانه رهــا کردیــم. بــا توجــه بــه مقدار 
راهرو هــای موجــود، احتمــااًل گــم  شــوید. تمــام پوشــش های ایــوان زیبــا هســتند. شــما بایــد بــه 

آنجــا بــا چشــمان »مردم نگارانــه« بنگریــد.«

4. غیرعــادی )Extraordinary(؛ کــری از اســترالیا: »مــا چهــار بــار طــی چنــد روز و در 
ســاعت های متفــاوت شــبانه روز بــه بازدیــد حــرم رفتیــم و از عظمــت و زیبایــی غیرعــادی آنجــا و 
فضــای ایجادشــده توســط مؤمنــان و زائــران حیــرت زده شــدیم. آنجــا مقدس ترین مــکان در جهان 

اســالم پــس از مکــه اســت.«

ــران  ــکان در ای ــن م ــا مقدس تری ــن: »آنج ــه از بحری ــدن )Love(؛ فاطم ــق ش ــق و عاش 5. عش
ــا  ــت و صف ــاس امنی ــا احس ــش. آنج ــگفت انگیز و آرامش بخ ــه ش ــدس بلک ــا مق ــت؛ نه تنه اس
ــا امانــت گرفتــن قــرآن  ــرای یــک روز حــس آرامــش معنــوی ب می کنیــد. مکانــی خارق العــاده ب
کریــم و خوانــدن دعــا. عاشــقت هســتم مشــهد.« ســعید از عربســتان ســعودی: »اوایــل صبــح 
ــراف  ــاران اط ــای ب ــد. قطره ه ــع نمی ش ــرد و قط ــودش را می ک ــاران کار خ ــد. ب ــاران می باری ب
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حــرم مثــل بلــور بودنــد. زائــران همچنــان بــه لــذت بــردن از لحظــات معنــوی و دوست داشــتنی 
خــود در چنیــن مــکان مقدســی ادامــه می دادنــد.« صفــورا از آلمــان: »هیــچ جــای دیگــری در 
جهــان ماننــد آنجــا وجــود نــدارد. پــر از عشــق و انــرژی. هــر بــار کــه بــه آنجــا مــی روم، زندگــی 
جدیــد و پرامیــدی را آغــاز می کنــم.« زازو از فرانســه: »شــهری در میــان یــک شــهر، شــاید 
آنجــا گــم شــوید امــا عشــق امــام شــما را در بــر خواهــد گرفــت. آن مــکان بســیار آرامش بخــش 
اســت.« مصطفــی محمــد از پاکســتان: »بــه لطــف خــدا مجــدد بــه مشــهد ســفر کــردم. تقریبــًا 
ــما  ــه ش ــش ب ــس آرام ــت و ح ــی اس ــرم عال ــتم. ح ــت داش ــا اقام ــورا آنج ــام عاش ــاه در ای ــک م ی
ــز اســت. هــر روز شــاهد معجــزات هســتیم؛ به راســتی کــه  ــًا حیرت انگی دســت می دهــد، واقع
آنجــا »ســرزمین معجــزات« اســت. مــن عاشــق ایــن مــکان هســتم و اگــر امــام بپذیــرد می توانــم 
بــرای همیشــه در آنجــا بمانــم و مــن واقعــًا دعــا می کنــم کــه ایــن کار را بکنــد. آنجــا قطعــه ای 
ــا آرام  ــد ی ــد اســتراحت کنی ــران: »وقتــی می خواهی از بهشــت روی زمیــن اســت.« ســعید از ای
باشــید. وقتــی شــاد یــا غمگیــن هســتید، وقتــی تنهــا هســتید یــا نیســتید، در هــر لحظــه ای، 
ایــن بهتریــن مــکان در جهــان اســت. صاحبخانــه آنجــا بســیار مهربــان اســت، شــما را می پذیــرد 
بــه تمــام حرف هایتــان گــوش می دهــد. مــن عاشــق اینجــا هســتم، مخصوصــًا در نیمــه شــب، 

ــه خــدا نزدیــک هســتید. التمــاس دعــا.« ــی ب زمانی کــه فکــر می کنیــد خیل

ــت)ُبعد  ــان چیس ــای آن ــاس روایت ه ــر اس ــگران ب ــه گردش ــش تجرب ــن بخ ــؤال 2: مهم تری - س
عینــی(؟

بــه علــت زیــاد بــودن کلمــات بــرای یافتــن کلیدواژه هــای روایت هــا از روش ابــرواژگان اســتفاده 
ــه  ــود ب ــای خ ــی در روایت ه ــی و فرهنگ ــگران مذهب ــه گردش ــد ک ــان می ده ــکل 7. نش ــد. ش ش
راهنمایــان، معمــاری، عظمــت و شــکوه، مــوزه، چــادر، خداونــد، دوربیــن، مکان هــای قابــل ورود 

ــد. ــاره کرده ان و ... اش
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شکل 7. ابرواژگان روایت گردشگران )ُبعد عینی(

منبع: نویسنده

وجــود راهنمایــان مســلط بــه زبان هــای خارجــی در بســیاری از روایت هــای گردشــگران خارجــی 
ایــن پژوهــش اشــاره شــده اســت. گردشــگرانی کــه از کشــورها و فرهنگ هــای متفــاوت بــه مقصــدی 
دیگــر ســفر می کننــد، احتیــاج بــه افــرادی دارنــد کــه بتواننــد ویژگی هــای یــک مــکان ماننــد: آداب 
و تاریخچــه را بــه آنــان توضیــح بدهنــد. مــوردی کــه وجــودش بــر افزایــش رضایــت بازدیدکننــدگان 
ــت  ــی اهمی ــگر سوئیس ــال، گردش ــور مث ــت. به ط ــذار اس ــیار اثرگ ــران بس ــه دیگ ــد ب ــه بازدی و توصی
راهنمایــان حــرم را در شــناخت بهتــر مــکان در ســال 2018 این گونــه روایــت می کنــد: »ایــن مــکان 
حــدود یــک کیلومتــر مربــع و بســیار زیبا اســت. بــا  وجود ایــن، آنچه بیشــتر مــن را تحت تأثیر قــرار داد 
ایــن بــود کــه حــدود 30 هــزار نفــر داوطلبانــه در آنجــا خدمــت می کننــد. بســیاری از آن ها دانشــمند 
هســتند و انگیــزۀ اصلــی آن هــا بــدون هیــچ  نیــت اقتصــادی، ایــن اســت کــه بــه همــه دربــارۀ ایــن 
مــکان آگاهــی بدهنــد تــا بیشــتر گردشــگران داخلــی و خارجــی از اهمیت ایــن مکان مطلع شــوند. 
مــا یــک راهنمــای محلــی، یــک شــخص داوطلب)یــک مهنــدس( و یــک دوســتدار امــام داشــتیم که 
باحوصلــه بــه تمــام پرســش های مــا پاســخ می دادنــد. ایــن یــک تجربــۀ خارق العــاده بــود. مــا توصیه 

می کنیــم کــه گردشــگران خارجــی بیشــتری بــه ایــن مــکان بیاینــد.«
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چــادر و دوربیــن مــواردی هســتند کــه گردشــگران خانــم بســیار بــه آن اشــاره کرده انــد. به طــور 
مثــال، خانمــی اســپانیایی کــه در تابســتان 2015 بــه ایــران آمده بود، داســتان ســفرش به مشــهد 
را بــا جزئیــات کامــل این گونــه تعریــف می کنــد: »مشــهد از بقیــه شــهرهای ایــران بســیار فاصلــه 
دارد؛ امــا بایــد آن را دیــد. مــا در اتوبوســی بودیــم کــه 16 ســاعته از تهــران و بــا عبــور از صحــرا بــه 
مقصــد رســید. آن یــک اتوبــوس فوق العــاده راحــت بــود و هزینــه آن تقریبــًا 20 یــورو شــد. مشــهد 
مهم تریــن مــکان مقــدس در ایــران اســت. آنجــا زیباســت و مــردم آنجــا بســیار مهمان نواز هســتند. 
آن هــا یــک راهنمــای رایــگان در اختیــار مــا قــرار دادنــد کــه مــا را بــه اطــراف حــرم بــرد و همه چیــز 
را بــه زبــان انگلیســی فصیــح توضیــح داد. دوربیــن ممنــوع اســت؛ امــا بــه شــما اجــازه می دهنــد 
بــدون هیــچ مشــکلی بــا تلفن همــراه عکــس بگیریــد. تقریبــًا هیــچ گردشــگری خارجــی وجــود 
نداشــت. بســیار خــوب اســت کــه بتوانیــد همــه  چیــز را بــدون آلوده شــدن توســط افــراد بیگانــه بــا 
یــک فرهنــگ ببینیــد. اگــر مســلمان نباشــید )همان طــور کــه مــا بودیــم(، نمی توانیــد وارد مرقــد 
بشــوید؛ امــا از راهروهــا می توانیــد آن را تماشــا کنیــد. ضــروری اســت کــه زنان چــادر بپوشــند، اگر 

نداشــته باشــید کارکنــان آن را در ورودی هــا بــه شــما امانــت می دهنــد.«

معمــاری حــرم رضــوی و بخش هــای فرهنگــی گوناگــون آن گردشــگران بســیاری را بــرای 
ــرای  ــا ب ــد تنه ــارت ندارن ــت زی ــه نی ــگرانی ک ــت. گردش ــرده اس ــذب ک ــکان ج ــن م ــاهدۀ ای مش
مشــاهدۀ موزه هــا و بناهــای تاریخــی حــرم بــه آنجــا می آینــد. گردشــگر ترکیــه ای کــه کشــورش 
ــا ایــن عبارت هــا  جــزو 10 مقصــد اصلــی گردشــگری جهــان اســت، معمــاری حــرم رضــوی را ب
توصیــف می نمایــد: »فقــط نماهــای بیرونــی و معمــاری کافــی هســتند تــا بــه مشــهد بیاییــد و از 
حــرم امــام دیــدن کنیــد. مــوزۀ فــرش در داخــل و مــوزۀ مرکــزی زیبــا هســتند؛ امــا فضــای داخلــی 
آرامــگاه، بــا وجــود ســادگی، عالــی اســت. آکوســتیک عالــی، فضــای داخلــی، کنده کاری هــای 

کریســتال ســقف، ســرامیک. حتمــًا آنجــا را ببینیــد.« 

رفتــار دوســتانه و مهربانانــه خادمــان حــرم موضوعــی اســت کــه از چشــم گردشــگران پنهــان 
نمانــده بــود. گردشــگران خارجــی وقتــی ادب خدمتگــزاران امــام را از نزدیــک مشــاهده 
ــک  ــه ی ــه ای ک ــد؛ نکت ــی می برن ــان پ ــانه های کشورش ــت رس ــیاه نمایی و ضدی ــه س ــد ب می کنن
گردشــگر ایتالیــا آن را بی واســطه مشــاهده نمــود: »ایــن فقــط یــک مســجد زیبــا نیســت. بایــد 
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بگویــم کــه مهربانــی کارکنــان بــه یــک بازدیدکننــده خارجــی و غیرمســلمان مــن را تحــت تأثیــر 
قــرار داد. حتــی متصــدی دِر ورودی وقتــی فهمیــد کــه مــن ایتالیایــی هســتم، بــه مــن دو عــدد 
ــار  ــم رفت ــی ه ــر کویت ــم زائ ــد، داد«. خان ــران خوش آمدی ــه ای ــد ب ــر لبخن ــک تصوی ــات و ی آب نب
خادمــان را بــرای بازگشــت دوبــاره اش بــه آنجــا مهــم می دانــد: »تجربــه گذرانــدن مــاه رمضــان 
ــی و  ــای گروه ــام دعاه ــت، انج ــگفت انگیز اس ــرم ش ــدر در ح ــب های ق ــدن ش ــژه گذران و به وی
پذیرایــی. خادمــان عالــی بودنــد و بــه مــا آب می دادنــد و بــه مــا کمــک می کردنــد جایــی را در 
آن مــکان شــلوغ بــرای نشســتن و دعــا پیــدا کنیــم، ایــن کار را دوســت داشــتم و قطعــًا دوبــاره بــه 

آنجــا بازخواهــم گشــت.«

ــا دســته بندی روایت هــای در جــدول 1  ــران و گردشــگران حــرم رضــوی ب مهم تریــن اشــارات زائ
ارائــه شــده  اســت:

جدول 1. دسته بندی روایت های زائران و گردشگران
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نتیجه گیری 

گردشــگری مذهبــی و فرهنگــی دیــدار هدفمندانــه گردشــگران بــا افــراد و اماکــن مقــدس دیــن 
خــود یــا ســایر ادیــان اســت. ایــن واقعیت مذهبــی یــا فرهنگــی دارای وجــوه ذهنی و عینی اســت. 
نتایــج ایــن پژوهــش به روشــنی نشــان می دهــد کــه تجربــۀ حضــور در حــرم رضــوی هــم تجربــه ای 
ذهنــی و زیبایی شــناختی و هــم تجربــه ای عینــی از احتیاجــات بازدیــد مکانــی فرهنگی اســت که 

طــی فراینــد اجتماعــی معینــی ســاخته می شــود. 

ــد  ــن فراین ــدی ای ــا ح ــتار ت ــن نوش ــگران در ای ــی گردش ــارب ذهن ــانۀ تج واکاوی پدیدارشناس
اجتماعــی را آشــکار کــرد. در ایــن تجربــه احســاس جذبــه مشــتمل بــر معنویــت و آرامــش ناشــی 
ــه تقــدس و روحانیــت( میزبــان اســت کــه غالبــًا در  ــاور مهمــان بــه خارق العادگــی )عقیــده ب از ب
ــه اول  ــه در مرتب ــن یافت ــد. ای ــدا می کن ــان پی ــی جری ــکان مذهب ــکوه م ــی و ش ــوب زیبای چهارچ
مؤیــد دیدگاهــی اســت کــه حضــور در مــکان مذهبــی را مظهــر امــر متعالــی و آرمانــی می دانــد 
کــه گردشــگران آن را بــرای درمــان نیازهــای معنــوی انجــام می دهنــد و در مرتبــۀ دوم تأییدکننــده 

ــت. ــب اس ــی مذه ــی و کارکردگرای ــدگاه عاطفه گرای ــی از دی بخش

ــه خــود  ــد کــه امــروزه به میانجــی تعاملــی گردشــگران صــورت تحقــق  ب ــۀ عینــی بازدی تجرب
می گیــرد، به ناچــار تمــام الزامــات و اقتضائــات گردشــگری را بــا خــود حمــل می کنــد. 
گردشــگران خارجــی خصوصــًا جســتجوگران معنویــت هماننــد زائــران همــان دیــن نیســتند. 
اگرچــه در تمــام طــول ســفر انگیــزه و تمنــای تقــرب بــه معشــوقی معنــوی اصلی تریــن راهنمــا 
و مشــوق آن هاســت؛ امــا ناخــودآگاه و ناخواســته پــا در میدانــی گذاشــته اند کــه مؤلفه هــای 
ــان  ــش نش ــای پژوه ــی یافته ه ــدارد. بررس ــی ن ــاوت چندان ــگری تف ــواع گردش ــایر ان ــا س آن ب
ــت  ــی روای ــۀ عین ــد تجرب ــی در فراین ــگران خارج ــاق گردش ــر قریب به اتف ــه اکث ــکلی ک داد مش
می کننــد، ازدحــام جمعیــت در اطــراف ضریــح مطهــر یــا عــدم اجــازه ورود بــه صحــن اصلــی 
اســت. مــورد دیگــر تســلط یــا تســلط نداشــتن خادمــان بــه زبــان خارجــی اســت کــه از ســوی 
اکثــر گردشــگران خارجــی ابــراز شــده اســت؛ زیــرا گردشــگرانی کــه هــزاران کیلومتــر را بــرای 
ــه  ــه راهنمایانــی دارنــد کــه ب بازدیــد از یــک مــکان مذهبــی و مقــدس طــی می کننــد، نیــاز ب
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پرســش های آنــان جــواب درخــور بدهنــد. خوشــبختانه نیازهــای اکثــر ایــن گردشــگران 
ــود.  ــده ب ــع ش ــی رف به خوب

پیشنهادها

بــر اســاس روایت هــای گردشــگران مــورد بررســی در ایــن پژوهــش، پیشــنهادهای زیــر قابــل  ارائــه 
است:

• اســتفاده و نصــب فناوری هــای نویــن ماننــد کیوآرکــد در همــه جــای حــرم بــرای راهنمایــی و 
توضیــح اماکــن بــه زبان هــای گوناگــون بــدون نیــاز بــه حضــور نیــروی انســانی؛

• تعییــن ســاعت های مشــخص تــا راهنمایــان مســلط بــه زبان هــای گوناگــون فقــط در همــان 
زمــان در داخــل حــرم تــور برگــزار کننــد و اطالع رســانی آن بــه همــه گردشــگران؛

ــا توضیــح مــواردی کــه  ــه زبان هــای گوناگــون ب ــن کتابچه هــای آداب حضــور در حــرم ب • تدوی
اکثــر گردشــگران در ایــن پژوهــش بــه آن اشــاره کرده انــد، ماننــد دالیــل پوشــیدن چــادر و همــراه 

نداشــتن دوربیــن عکاســی؛

ــا توضیــح  ــرای حضــور گردشــگران غیرمســلمان در صحــن اصلــی ب • تعییــن ســاعتی از روز ب
منطقــی دالیــل عــدم لمــس فیزیکــی ضریــح توســط ایــن افــراد؛

• برنامه ریــزی بــرای جــذب گردشــگر از مناطقــی کــه کمتــر بــه مشــهد ســفر می کننــد ماننــد 
آمریــکای جنوبــی و آفریقــا؛

• برگــزاری مســابقات بــا موضــوع »روایــت  حضــور در حــرم رضــوی« و نیــز تشــویق گردشــگران 
ــازی. ــای مج ــود در فض ــارب خ ــترک گذاری تج ــرای اش ب
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