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مقاله پژوهشی

بررسی روایت گردشگران از تجربۀ حضور در اماکن مقدس
با رویکرد پدیدارشناسانه (مطالعۀ موردی :حرم رضوی)
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مصطفیمحمودی
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چکیده
تــاش ایــن جســتار ،تأملــی پدیدارشناســانه در تجــارب گردشــگرانی اســت کــه بــه نیــت
زیارت(گردشــگران مذهبــی) یــا قصــد بازدید(گردشــگران فرهنگــی) بــه حــرم رضــوی وارد شــدهاند.
بررســی روایتهــای ایــن گردشــگران از زمــان حضــور در ایــن مــکان شــریف ،بازخوردهــای بیواســطهای
را در اختیــار متولیــان امــور حــرم میگــذارد .در ایــن پژوهــش ،نظــرات گردشــگران داخلــی و خارجــی
جمـعآوری گردیــده اســت کــه در یــک دهــۀ گذشــته ،تجربۀ حضــور خــود را در حــرم رضوی بــه زبانهای
غیرفارسی(انگلیســی ،آلمانــی ،اســپانیایی ،روســی ،چینــی ،ژاپنــی ،عربــی و ترکــی اســتانبولی) در
وبســایتهای معتبــر بــه اشــتراک گذاشــتهاند .نتایــج ایــن پژوهــش بهروشــنی نشــان میدهــد كــه
ُ
ـناختی(بعد ذهنــی) و هــم تجرب ـهای از نــوع
تجربــۀ حضــور در حــرم رضــوی هــم تجرب ـهای زیباییشـ
ُ
فرهنگی(بعــد عینــی) اســت؛ زیــرا گردشــگران عــاوه بــر روایــت
احتیاجــات بازدیدکننــده مکانهــای
زیبایــی و شــکوه حــرم رضــوی بــه احتیاجــات خــود ماننــد دسترســی بــه صحــن اصلــی و وجــود راهنمــا
اشــاره کردهانــد .بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش ،اســتفاده از فناوریهــای نویــن ،برگــزاری تورهــای
حرمگــردی و برنامهریــزی بــرای حضــور گردشــگران غیرمســلمان در صحــن اصلــی بــا رعایــت تمــام
آداب پیشــنهاد میشــود.
کلیدواژهها :گردشگری،پدیدارشناسی ،روایت ،حرم رضوی.
 .1دانشآموخته دکترای مدیریت گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهرانam_mahmoudi@atu.ac.ir :
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10
مقدمه
تأثیــرات شــگرف آموزههــای قــرآن بــر میــراث فرهنگــی اســامی کــه بخشــی از جاذبههــای
گردشــگری فرهنگــی اســت ،بــر کســی پوشــیده نیســت .بناهــای مذهبــی و عامالمنفعــه فراوانــی
در دوران اســامی ســاخته شــدهاند کــه مســجدها ،آرامگاههــا ،آبانبارهــا ،کاروانســراها
و ...نمونههــای کوچکــی از آن بهشــمار میآینــد .تمامــی ایــن بناهــا و تزیینهــای آن تحــت
نفــوذ فــراوان قــرآن و تعالیــم آن قــرار دارند(کیانــی .)10:1395 ،تاریــخ نهچنــدان دور اروپــا
نشــان میدهــد کــه تنهــا گــروه خاصــی از اشــراف و افــراد متمکــن در ایــن قــاره بــه مســافرت
میپرداختند(زاهــدی و رنجبریــان ،)27:1391،درحالیکــه پیامبــر اســام nاز همــان ابتــدا
مســلمانان را بــر اســاس دســتور خداونــد یکتــا ،بــه انجــام مســافرت برای کســب دانش و گســترش
دیــن حتــی در چیــن تشــویق مینمود(حرعاملــی ،1386 ،ج.)۲۷ :۲۷
گردشــگری در اشــکال گوناگونــی ماننــد :گردشــگری طبیعــی ،تاریخــی ،ورزشــی ،الکترونیکی،
مذهبــی و فرهنگــی پدیــدار شــده اســت(محمدی و همــکاران .)35:1396 ،موضــوع دیــن و
مذهــب بــه انحــای گوناگــون بــا مســائل مرتبــط بــا گردشــگری فرهنگــی پیونــد خــورده اســت؛
ً
امــا غالبــا برجســتهترین جنبــۀ آن در قالــب زیــارت و دیــدار از اماکــن متبرکــه مطالعــه میشــود.
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 عمدتــا انگیــزۀ زیارت
برجســته شــده و مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت(همان).
از منظــر جامعهشناســی ،زیــارت كنشــی معطــوف بــه ارزش و آن دســت یافتــن بــه رســتگاری
و تقــرب بــه خداونــد اســت(بهروان .)87:1380 ،زیــارت تولــد آرزوهــا و اعتقــادات اســت؛ آرزوهــا
راهحلــی از میــان انــواع راهحلهــای انســان بــرای حــل مشــكالت و اعتقــادات و عقیــده بــه قــدرت
ماورایــی بــرای حــل و درمــان مشــكالت حلناشــدنی و درمانناپذیــر هســتند .كلیــد فهــم زیــارت،
ً
جــاری بــودن آن در میــان مــردم اســت .در واقــع ،زیارت اساســا امــری مذهبی اســت و در مطالعات
مرتبــط بــا زائــران و زیــارت ایــن امــر بهوضــوح دیــده میشــود(.)Norman, 2004:10
بــا وجــود اهمیــت زیــارت امامــان و اهمیــت گســتردۀ آن در شــناخت ویژگیهــای اعتقــادی
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مذهــب تشــیع ،تحقیقــات جامعهشــناختی و مردمشــناختی در ایــن زمینــه بســیار محــدود بــوده
اســت .هــدف ایــن نوشــتار آن اســت كــه معانــی نهفتــه در تجربــۀ زیــارت و بازدیــد از اماکــن مقدس
را آشــكار و نحــوۀ ساختهشــدن اجتماعــی ایــن معنا(پدیــدار زیــارت) را در روایتهــای زائــران و
مهمانــان غیرمســلمان امــام رضــا gدر حــرم رضــوی جسـتوجو كنــد .ازایـنرو ســؤاالت پژوهش
بــه ایــن شــرح اســت:
ُ
دارند(بعد ذهنی)؟
 .1گردشگران مذهبی و فرهنگی چه توصیفی از حرم رضوی
 .2مهمتریــن بخــش تجربــۀ گردشــگران مذهبــی و فرهنگــی بــر اســاس روایتهــای آنــان
ُ
چیســت(بعد عینــی)؟

مبانی نظری
از ســفرهای بســیار بافضیلــت ،حضــور در جــوار قبــور پیامبــران ،nصالحــان و شــهدا و زیــارت
آنــان اســت .زیــارت پدیــدۀ قابلمشــاهد ه بــا ماهیتــی پیچیــده اســت کــه در همــۀ ادیــان بــه آن
تأکیــد میشــود .افــراد صالــح در فرهنــگ اســامی 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
در بــرزخ داشــته و از نعمتهــای الهــی برخوردارنــد :هرگــز گمــان مبــر کســانی کــه در راه خــدا
کشــته شــدهاند ،مردگانانــد بلکــه زندهانــد و نــزد پروردگارشــان روزی داده میشــوند و بــرای
نعمتهــای زیــادی کــه خداونــد از فضــل خــود بــه آنــان عطــا نمــوده ،خشــنود هســتند(آلعمران،
 .)169همچنیــن بــر اســاس آیــۀ  21ســورۀ کهــف ،مــردم پــس از مــرگ اصحــاب کهــف ،بــرای زنده
نگهداشــتن یــاد آنهــا 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 میشــد .جامعــۀ اســامی همعصر آنــان از ســفر زیارتــی برای
رشــد کمــاالت انســانی و غنــی ســاختن فرهنــگ جامعــه بهــره میبردنــد .بهطــور مثــال ،جادههــا
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از دوران امــام چهــارم تــا زمــان غیبــت امــام دوازدهــم همــواره شــاهد عبــور کاروانهــای زائــران بوده
و ایــن اعتقــاد در میــان شــیعیان ریشــه داشــته کــه حــج بــا زیــارت امــام کامــل میگردد(قمــی،
 ،1338ج.)458 :2
دربــارۀ اهمیــت مســافرت از دیــدگاه پیامبــر nهیــچ تردیــدی میــان مســلمانان شــیعه و ســنی
وجــود نــدارد؛ امــا از جملــه مباحــث اختالفبرانگیــز میــان مســلمانان حتــی جامعــۀ اهــل ســنت
موضــوع ســفر بــرای زیــارت قبــور اســت .واقــدی مــورخ اهــل ســنت(207ق) مینویســد« :پیامبــر
قبــور شــهدای جنــگ احــد را هــر ســال زیــارت میکردنــد ،ابوبکــر هــم هــر ســال اینگونــه عمــل
میکــرد .عمــر و عثمــان هــم چنیــن میکردند»(واقــدی207 ،ق ،ج)314-313 :1؛ امــا بعــد
از قــرن هشــتم بــا فتــوای ابنتیمیــه ســفر زیارتــی حتــی زیــارت بــزرگان اســام هــم حــرام اعــام
شد(ســبحانی .)66:1385 ،ابنتیمیــه میگویــد« :بــار ســفر بســتن بــرای زیــارت قبــر پیامبــرn
حــرام اســت» (الغامــدی العبدلــی1426 ،ق.)9 :
همچنیــن عبداللــه بــن محمــد الدویــش و شــیخ عثیمیــن میگوینــد« :ســفر بــرای زیــارت قبــر
پیامبــر nنامشــروع اســت»(الدویش1426 ،ق16 :؛ العثیمیــن1424 ،ق .)340 :در مقابــل،
برخــی از علمــای اهــل ســنت انجــام ســفر زیارتــی را بــا اســتناد بــه احادیــث و روایــات پیامبــرn
مجــاز میداننــد .بهطــور مثــال ،حضــرت عمــر بــن خطــاب (خلیفــۀ دوم اهــل ســنت) از پیامبــر
 nگــزارش میکنــد« :هرکــس قبــرم را زیــارت کنــد ،شــفاعتم بــر او واجــب میگردد»(ممدوح،
 .)263:2008ابنحجــر هیتمــی دربــارۀ ایــن حدیــث مینویســد« :ایــن حکــم شــامل مــرد و
زن و از فاصلــۀ دور و نزدیــک هــر دو میشــود و بــا آن ،بــه فضیلــت و اســتحباب مســافرت بــرای
زیــارت اســتدالل میشــود؛ زیــرا وســایل ،حکــم اهــداف و مقاصــد دارند»(همــان.)52-51 :
یــا ابنهبیــره میگویــد« :مالــک و شــافعی و احمــد حنبل(مهمتریــن فقهــای اهــل ســنت)
متفقالقــول هســتند کــه زیــارت پیامبــر nمســتحب اســت»(عبدلی قیروانــی737 ،ق ،ج:1
.)390
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پیشینۀ پژوهش
پژوهشــگران درونیشــدن ارزشهــای دینــی و تقویــت و تثبیــت ایمــان و ایقــان مذهبــی دیـنداران
یزاده )84:1389 ،را
(همیلتــون )270:1387 ،و توجیــه و تحكیــم باورهــا و اعتقــادات دینی(مکــر 
در بررســی موضــوع زیــارت بهعنــوان كنشــی دینــی مشــاهده نمودهانــد و همچنیــن آن را دارای
پیامدهای روانشــناختی مثبتی نظیــر افزایــش اعتمادبهنفــس ()Krole & Sohechan, 1989:67

و ســامت روان زائــران ( )Pargament & et al, 1992:106میداننــد.
علــی یوســفی و همــکاران( )1391در پژوهشــی بــا عنــوان« :پدیدارشناســی تجربــۀ زیــارت امــام
رضــا »gبــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه زیــارت همانــا دیــدار خودخواســتۀ اماکــن مقــدس بــوده
و ابعــاد عینــی و ذهنــی داردُ .بعــد عینــی زیــارت متضمــن نهادمنــدی و توجیهکنندگــی اســت.
نهادمنــدی زیــارت حاصــل انجــام مکــرر عمــل زیــارت در چهارچــوب آداب و احــکام معین مذهبی
ً
اســت؛ امــا توجیهکنندگــی زیــارت عمدتــا شــامل مجموعــۀ احادیــث و روایاتــی اســت کــه در
فضیلــت و ثــواب زیــارت نقــل شــده و از طریــق فرایندهــای یادگیــری اجتماعــی نحــوه انجــام آن
آموختــه میشــودُ .بعــد ذهنــی زیــارت متضمــن درونیســازی معنــای زیــارت اســت کــه بــه آگاهی
زائــر از خارقالعــاده بــودن زیارتشــونده و خضــوع در برابــر او میانجامــد .حیــدری چــروده و
همــکاران( )1391در بررســی نیازهــای فرهنگــی زائــران خارجــی حــرم رضــوی بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه نیازهــای دانشــی در صــدر سلســلهمراتب نیازهــای زائــران خارجــی قــرار داشــته و
پــساز آن نیازهــای پیامــدی در مرتبــه دوم قــرار دارد .ســه نیــاز عاطفــی ،اعتقــادی و مناســكی در
حــد بســیار پایینــی اســت.
طالبــی و بــراق علیپــور( )1394در مقالــۀ «گونهشناســی زیــارت و دیـنداری زائــران» بــه بررســی
زیــارت امــام هشــتم gتوســط زائــران ایرانــی پرداختهانــد .آنهــا بــا انجــام روش کیفــی بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه الگویــی از دی ـنداری در دو دســتۀ کلــی و هفــت نــوع .1 :مکتبــی؛ .2
ســنتی؛  .3روشــنفکرانه؛  .4شبهروشــنفکرانه؛  .5مناسکی؛  .6مناســبتی؛  .7نوظهور بازشناسی
میشــوند .بــر اســاس ایــن سنخشناســی ،تفــاوت بینــش زائــران نســبت بــه دیــن ،زیــارت ،زیــارت
امــام و تأثیــر بینشهــای متفــاوت در انجــام زیــارت مشــاهده میشــود .همچنیــن نودهــی و
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همــکاران( )1394در پژوهشــی مشــابه و بــا رویکــردی پدیدارشناســانه ،زائــران حــرم رضــوی را بــه
چهــار ســنخ كلــی خوشگــذران ،در حــال گــذار ،مناس ـكگرا و وجــودی تقســیمبندی کردهانــد.
اکبــری( )1397پــس از مطالعــۀ میدانــی حــرم امــام رضــا gبــا رویکــرد انسانشناســانه ،زائــران
ســنتی ،مــدرن و زائرگردشــگر ایــن مــکان را در ســنخهای آیینمــدار ،دورادور ،زنانــه ،کالنشــهری
و سیاســی دســتهبندی کــرده اســت.

روش پژوهش
ً
پیشفــرض اصلــی و غالبــا ضمنــی پدیدارشناســی ایــن اســت كــه دنیایــی كــه در آن زندگــی
میكنیــم در آگاهــی مــا خلــق گردیده(کرایــب )124: 1395 ،و معانــی ذهنــی مبنــای ویژگیهــای
ً
عینــی جامعــه هســتند(ریتزر .)330:1392 ،پدیدارشناســی تجربــی اساســا به دنبال این اســت كه
اف ـراد دنیــای فــردی و اجتماعــی خــود را چگونــه میســازند ()Smith J. & A. Osborn, 2007:53؛
بنابرایــن تــا زمانــی كــه معنــا و ذهنیــت را اســاس واقعیــت دانســته و در پــی كشــف ذهنیــت و نحــوۀ
تبدیــل آن بــه واقعیــت باشــیم ،پدیدارشناســی هــم بهمثابــه نظریــه و هــم بهمثابــه روش میتوانــد بــه
خدمــت گرفتــه شــود(محمدپور .)399:1398 ،یكــی از مفروضات و اصول پدیدارشناســی ،داشــتن
تجربــه اســت؛ بــه ایــن منظــور كــه ب ـرای كســب معنــا و تصویــری واقعــی از پدیــده مــورد بررســی،
تجربــه زیســته فــرد در آن زمینــه مــد نظــر قـرار میگیــرد كــه در نوشــتار حاضــر ایــن تجربــه ،تجربــۀ
حضــور در حــرم رضــوی اســت .پدیدارشناســی تجربی زیــارت در این نوشــتار با تأكیــد بــر آرای برگر و
الكمــن( )1397بهعنــوان طــرح نظــری مرجــع منظــور شــده اســت .بــر اســاس ایــن رویكــرد ،زیارت
دارای دو ُبعــد عینــی و ذهنــی اســت .در ُبعــد عینــی ،زیــارت از طریــق فرایندهــای واقعــی ،معنــای
اجتماعــی خــود را بــاز مییابــد و در ُبعــد ذهنــی تمركــز بــر درونیســازی معنــا و حــس زیــارت اســت.
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش ،گردشــگران مذهبــی و فرهنگــی هســتند .بــرای جمــعآوری
دادههــای پژوهــش از الگــوی پذیــرش اطالعــات ســوزان و ســیگل  )2003(1اســتفاده شد(شــکل
 .)1بــه ایــن صــورت کــه در مرحلــۀ اول ،روایتهــای افــرادی انتخــاب شــدند کــه بعــد از ســال
1. Sussman & Siegal
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 2010تــا  2020میــادی بــه مشــهد مقــدس ســفر کــرده و تجربــۀ حضــور خــود را در حــرم رضــوی
در فضــای برخــط بــا ســایر کاربــران بــه اشــتراک گذاشــتهاند .تمامــی روایتهــا از منابــع معتبــر
جمـعآوری شــدهاند .ایــن دیدگاههــا توســط ایرانیــان و گردشــگران سرتاســر جهــان بــه زبانهــای
غیرفارسی(انگلیســی ،آلمانــی ،اســپانیایی ،روســی ،چینــی ،ژاپنــی ،عربــی و ترکــی اســتانبولی)
تایــپ شــده بودنــد .جمــات غیرانگلیســی نیــز پــس از ترجمــه بــه زبــان انگلیســی و ویراســتاری
ادبــی و گرامــری آمــاده بررســی و مطالعــه شــد .در مرحلــۀ آخــر و بعــد از جســتوجوهای
انجامشــده 435 ،نفر/دیــدگاه کــه ارزش مطالعــه داشــتند بــرای بررســی نهایــی پذیــرش شــدند.
شکل  .1الگوی پذیرش اطالعات

منبعSussman & Siegal, 2003:52 :

بــرای پیشپــردازش و عادیســازی روایتهــا در ایــن پژوهــش مراحــل ذیــل انجــام گرفتــه
است(شــکل :)2
• حــذف ایســت واژههــا :در متــون انگلیســی کلمــات پرتکــراری چــون حــروف تعریــف ( )THو
حــروف ربــط ارزش معنایــی ندارنــد کــه در ایــن مرحلــه ایــن کلمــات حــذف میشــوند؛
• پاکســازی متــن :در ایــن مرحلــه کاراکترهایــی چــون برچســبها ،@ ،html ،ویرگــول،
عالمــت ســؤال ،نقطهویرگــول و کلیــه کاراکترهــای نامطلــوب حــذف میشــوند؛
• حذف فاصله و نیمفاصلههای اضافه بهکاررفته در متن؛
• حذف پسوندهای «تر» ( )MOREو «ترین» ( )MOSTپیش از واژهها؛
• جایگذاری یک عالمت بهجای چند عالمت تکراری.
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شکل  .2فرایند پیشپردازش و نرمالسازی روایتها

منبع:نویسنده

یافتههای پژوهش
پــس از انجــام مراحــل اشارهشــده در بخــش روششناســی پژوهــش ،اطالعــات گردشــگران مورد
مطالعــه بــه این شــرح اســت:
 جنسیت گردشگرانجنسیت افرادی که روایت آنها استفاده شده است شامل  296مرد و  138زن بود.
شکل  .3جنسیت گردشگران

منبع:نویسنده
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شــکل  .3نشــان میدهــد کــه آقایــان در بــه اشــتراکگذاری تجــارب خــود در اینترنــت از بانــوان
فعالتــر هســتند.

 زمان حضورشــکل  .4نشــان میدهــد کــه تعــداد گردشــگران بیــن ســالهای  2015تــا  2019نســبت بــه
ســایر ســالها بیشــتر بــوده اســت.
شکل  .4زمان حضور گردشگران در حرم رضوی

منبع:نویسنده

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

 ملیت گردشگرانبــر اســاس شــکل  .5بیشــترین 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 اعــام نکــرده بــود.
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شکل  .5ملیت گردشگران

منبع:نویسنده

ُ
دارند(بعد ذهنی)؟
 سؤال  :1گردشگران مذهبی و فرهنگی چه توصیفی از حرم رضویبــه دلیــل کثرت جمــات و کلمات بـرای یافتــن کلیدواژههــای روایتهــا از روش ابرواژگان اســتفاده
شــد .شــکل  .6نشــان میدهــد کــه گردشــگران مذهبــی و فرهنگــی در روایتهــای خــود بــه زیبایی،
بهترینبــودن ،خوببــودن ،شــکوه ،عظمــت ،عشــق ،باارزشبــودن و صلــح اشــاره کردهانــد.
شکل  .6ابرواژگان روایت گردشگران ُ(بعد ذهنی)

منبع :نویسنده
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اکثــر گردشــگران خارجــی در روایتهــای خــود بــه زیبایــی و آرامشبخشــی حــرم بــرای تعمــق
اشــاره میکننــد کــه مهمتریــن ویژگــی یــک مــکان بــرای جســتوجوگران ،معنویــت اســت.
بهطــور مثــال ،گردشــگری از انگلیــس ،زیبایــی حــرم رضــوی را اینگونــه روایــت میکنــد:
«شــما میتوانیــد حــرم طالیــی را از دور ببینیــد .ایــن یــک صحنــه آرامشبخــش زیباســت .شــما
همــراه هــزاران نفــر از مــردم نمــاز میخوانیــد ،ممکــن اســت اشــتباه کنیــد کــه آنهــا در حــال
زیــارت حــرم هســتند؛ امــا در واقــع آنهــا از خداونــد رحمــت میطلبنــد و از امــام میخواهنــد
کــه از خــدا بخواهــد در روز قضــاوت (قیامــت) بــه آنهــا کمــک کنــد .شــما میتوانیــد در
نشســتن و تعمــق دربــارۀ معنــای زندگــی و معنــای خــوب بــودن انســان شــرکت کنیــد .مکانــی
دوستداشــتنی بــرای دیــدن اســام واقعــی در عمــل» .گردشــگر آمریکایــی هــم کــه ســال
 2016بــه مشــهد ســفر کــرده بــود بــا نامیدن ایــن مــکان بهعنوان «قلــب روحانــی ایــران» توصیه
خــود را بــرای کســب معنویــت بــه ایــن صــورت روایــت میکنــد« :ایــن مــکان بــرای ایرانیــان و
شــیعیان نیــاز بــه توضیــح نــدارد .ایــن تجربـهای روشــن اســت و حتــی اگــر مذهبــی هــم نباشــید
میتوانیــد شــگفتزده شــوید .هم ـ ه چیــز دربــارۀ آرامــش ،ســکوت و وقتداشــتن بــرای تمرکــز
بــر معنویــت اســت؛ بنابرایــن ،بهتریــن زمــان بــرای بازدیــد بعــد از نیمهشــب اســت کــه جمعیــت
کمتــری وجــود دارد .بــرای مشــاهده یــک قطعــه تاریــخ هــم در کنــار مســجد گوهرشــاد توقــف
کنیــد» .زائــری اصفهانــی جاذبههــای گردشــگری شــهر خــود را بــا حــرم رضــوی اینگونــه بیــان
میکنــد« :اگــر اصفهــان چنیــن مجموعــه زیبایــی را داشــت ،میــدان نقــش جهــان عــزت خــود
را از دســت م ـیداد».
مکانهــای مذهبــی جــو (اتمســفر) خــاص و شــگفتانگیزی دارنــد کــه معتقــدان بــه دیگــر
مذاهــب را هــم تحتتأثیــر قــرار میدهنــد؛ ویژگــی کــه در روایتهــای ایــن پژوهــش نیــز مشــاهده
گردیــد .بهطــور مثــال ،یــک گردشــگر نزدیکــی ایــن مــکان را بــا باورهــای دینــی خــود بــا ایــن
جمــات روایــت میکنــد« :مــن بودایــی هســتم و یــک ســال پیــش وقتی بــه اینجــا آمدم احســاس
ً
آرامــش زیــادی کــردم و اش ـکهایم روی زمیــن میریخــت و نمیدانــم چــرا ،شــاید قبــا اینجــا
بــودهام بــا یکــی از عشـقهای خــودم یعنــی امــام رضــا( gاشــاره 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 تحتتأثیــر قــرار گرفتــم .فضــای روز و شــب کامــا متفــاوت اســت .روشــنایی گنبد در شــب
زیبــا و تماشــایش توصیــه میشــود».
هنگامیکــه انتظــارات گردشــگران محقــق میشــود آنهــا رضایــت پیــدا میکننــد .گردشــگران
میــزان رضایــت خــود را بــا توصیــف حــس خــود از یــک مقصــد یــا مــکان ابــراز میدارنــد .زائــران
و گردشــگران حــرم رضــوی نیــز احساســات خــود را در قالــب اصطالحاتــی بیــان نمودهانــد کــه
برخــی آنهــا بــه ایــن شــرح اســت:
 .1شــگفتانگیز()Impressive؛ تومــاس از اتریــش« :امســال افتخــار بازدیــد از ایــن مــکان را
پیــدا کــردم .تجربـهای کــه بــه دسـت آوردم شــگفتانگیز بود .متأســفانه وقــت زیادی نداشــتیم
و بایــد صبــح روز بعــد آنجــا را تــرک میکردیــم؛ امــا از آنجــا کــه مــن فرصتــی بــرای بازدیــد از
ایــن مــکان بــا شــرکای محلــی داشــتم ،ایــن یــک تجربــه فراموشناشــدنی بــرای مــن شــد».
ً
ویلبــرت از آلمــان« :مــا بــرای نمــاز جمعــه در حــرم بودیــم .مــا احتمــاال تنهــا غیرمســلمانان
در میــان  400هــزار زائــر بودیــم .فضــا بــه دلیــل تعــداد زیــاد زائــران ،شــگفتانگیز و خــاص
بــود .امکانــات بســیار عظیــم و مدرنــی وجــود داشــت .همـه امکانــات بســیار جدیــد و متناســب
بــا تــوده مــردم بــود .مــردم بســیار مهربــان بودنــد و میخواســتند بــا مــا عکــس بگیرنــد .مــا
ً
روابــط بســیار دلپذیــر و جالبــی بــا زائــران برقــرار کردیــم .قطعــا تحســینبرانگیز بــودِ ».بــرت از
هلنــد« :حــرم مطهــر بســیار شــگفتانگیز اســت .اگــر فرصتــی بــرای حضــور در ایــن مــکان،
ً
زمانیکــه تقریبــا یــک میلیــون ایرانــی بــرای برگــزاری یــک جشــن مذهبــی بــه ایــن شــهر
میآینــد ،داشــتید ،ایــن بازدیــد بــه خاطرســپردنی خواهــد شــد ».خانــم سـیآر از دانمــارک:
«بــه مــن اجــازه داده شــد تــا بــا نامــزدم وارد حــرم شــوم .ایرانیهــا بــه مــا نزدیــک میشــدند و
بــا مــا گــپ میزدنــد و حتــی وقتــی فهمیدنــد مــا مســلمان نیســتیم بســیار کنجــکاو و دوســتانه
ً
رفتــار میکردنــد .ایــن مــکان بســیار شــگفتانگیز اســت مخصوصــا اینکــه مــن دوســت
داشــتم فقــط بنشــینم و ببینــم کــه مــردم چگونــه کارهــای روزمــره خــود را در آنجــا انجــام
میدهنــد یــا بــرای نمــاز میآینــد».
 .2متفــاوت ()Different؛ زیمــوف از هلنــد« :مشــهد کمــی بــا جاذبههــای دیگــر ایــران فاصلــه
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دارد؛ امــا اگــر در آن منطقــه بودیــد ،آنجــا را بایــد ببینیــد .ایــن مســجد عظیــم و موزههایــش عالــی
هســتند ،تنهــا بــرای گــردش در محوطــه و درک فضــا .شــما فکــر میکنیــد در جهــان متفاوتــی
هســتید» .مصطفــی از ایــران« :وقتــی بــه داخــل حــرم برویــد حــس متفاوتــی خواهیــد داشــت،
چیــزی فراتــر از ایــن جهــان .اگــر آن را امتحــان کنیــد هرگــز آن را فرامــوش نخواهیــد کــرد».
ارجمنــد از ترکیــه« :تجرب ـهای متفــاوت ،بــاور کنیــد یــا نکنیــد اماکــن مذهبــی انــرژی خاصــی
دارنــد .ایــن مکانــی اســت کــه همــه ایرانیــان و معتقــدان به آنجــا ســرازیر میشــوند .مــردم یکدیگر
را لــه میکننــد تــا یــک بــار ضریــح امــام را لمــس نمایند .اگــر مســیرتان اشــتباهی به مشــهد افتاد،
ً
قطعــا بــه حــرم برویــد ».یوکــی از ژاپــن« :دنیــای دیگــری اســت .وقتــی زمــان نمــاز میرویــد جالب
اســت کــه هــزاران یــا دههــا هــزار نفــر در یــک راســتا نمــاز میخواننــد».
 .3فراموشناشــدنی ()Unforgettable؛ ریتــا از لبنــان« :جایــی شــگفتانگیز سرشــار از آرامــش
ً
و زیبایــی .اگــر احیانــا بــه مشــهد رفتید ،حــرم را از دســت ندهیــد .مکانــی فراموشناشــدنی ».لویزا
از اســپانیا« :تجربـهای فراموشناشــدنی .زیبایــی و زندگــی شــبانه را در آنجــا نباید از دســت داد .ما
گوشـیها و وســایل الکترونیــک خــود را بــرای انجــام بازدیــد شــبانه رهــا کردیــم .بــا توجــه بــه مقدار
ً
راهروهــای موجــود ،احتمــاال گــمشــوید .تمــام پوش ـشهای ایــوان زیبــا هســتند .شــما بایــد بــه
آنجــا بــا چشــمان «مردمنگارانــه» بنگریــد».
 .4غیرعــادی ()Extraordinary؛ کــری از اســترالیا« :مــا چهــار بــار طــی چنــد روز و در
ســاعتهای متفــاوت شــبانهروز بــه بازدیــد حــرم رفتیــم و از عظمــت و زیبایــی غیرعــادی آنجــا و
فضــای ایجادشــده توســط مؤمنــان و زائــران حیــرتزده شــدیم .آنجــا مقدسترین مــکان در جهان
اســام پــس از مکــه اســت».
 .5عشــق و عاشــق شــدن ()Love؛ فاطمــه از بحریــن« :آنجــا مقدستریــن مــکان در ایــران
اســت؛ نهتنهــا مقــدس بلکــه شــگفتانگیز و آرامشبخــش .آنجــا احســاس امنیــت و صفــا
میکنیــد .مکانــی خارقالعــاده بــرای یــک روز حــس آرامــش معنــوی بــا امانــت گرفتــن قــرآن
کریــم و خوانــدن دعــا .عاشــقت هســتم مشــهد ».ســعید از عربســتان ســعودی« :اوایــل صبــح
بــاران میباریــد .بــاران کار خــودش را میکــرد و قطــع نمیشــد .قطرههــای بــاران اطــراف
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حــرم مثــل بلــور بودنــد .زائــران همچنــان بــه لــذت بــردن از لحظــات معنــوی و دوستداشــتنی
خــود در چنیــن مــکان مقدســی ادامــه میدادنــد ».صفــورا از آلمــان« :هیــچ جــای دیگــری در
جهــان ماننــد آنجــا وجــود نــدارد .پــر از عشــق و انــرژی .هــر بــار کــه بــه آنجــا م ـیروم ،زندگــی
جدیــد و پرامیــدی را آغــاز میکنــم ».زازو از فرانســه« :شــهری در میــان یــک شــهر ،شــاید
آنجــا گــم شــوید امــا عشــق امــام شــما را در بــر خواهــد گرفــت .آن مــکان بســیار آرامشبخــش
ً
اســت ».مصطفــی محمــد از پاکســتان« :بــه لطــف خــدا مجــدد بــه مشــهد ســفر کــردم .تقریبــا
یــک مــاه در ایــام عاشــورا آنجــا اقامــت داشــتم .حــرم عالــی اســت و حــس آرامــش بــه شــما
ً
دســت میدهــد ،واقعــا حیرتانگیــز اســت .هــر روز شــاهد معجــزات هســتیم؛ بهراســتی کــه
آنجــا «ســرزمین معجــزات» اســت .مــن عاشــق ایــن مــکان هســتم و اگــر امــام بپذیــرد میتوانــم
ً
بــرای همیشــه در آنجــا بمانــم و مــن واقعــا دعــا میکنــم کــه ایــن کار را بکنــد .آنجــا قطع ـهای
از بهشــت روی زمیــن اســت ».ســعید از ایــران« :وقتــی میخواهیــد اســتراحت کنیــد یــا آرام
باشــید .وقتــی شــاد یــا غمگیــن هســتید ،وقتــی تنهــا هســتید یــا نیســتید ،در هــر لحظ ـهای،
ایــن بهتریــن مــکان در جهــان اســت .صاحبخانــه آنجــا بســیار مهربــان اســت ،شــما را میپذیــرد
ً
بــه تمــام حرفهایتــان گــوش میدهــد .مــن عاشــق اینجــا هســتم ،مخصوصــا در نیمــه شــب،
زمانیکــه فکــر میکنیــد خیلــی بــه خــدا نزدیــک هســتید .التمــاس دعــا».

ُ
چیســت(بعد
 ســؤال  :2مهمتریــن بخــش تجربــه گردشــگران بــر اســاس روایتهــای آنــانعینــی)؟
بــه علــت زیــاد بــودن کلمــات بــرای یافتــن کلیدواژههــای روایتهــا از روش ابــرواژگان اســتفاده
شــد .شــکل  .7نشــان میدهــد کــه گردشــگران مذهبــی و فرهنگــی در روایتهــای خــود بــه
راهنمایــان ،معمــاری ،عظمــت و شــکوه ،مــوزه ،چــادر ،خداونــد ،دوربیــن ،مکانهــای قابــل ورود
و  ...اشــاره کردهانــد.
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شکل  .7ابرواژگان روایت گردشگران ُ(بعد عینی)

منبع:نویسنده

وجــود راهنمایــان مســلط بــه زبانهــای خارجــی در بســیاری از روایتهــای گردشــگران خارجــی
ایــن پژوهــش اشــاره شــده اســت .گردشــگرانی کــه از کشــورها و فرهنگهــای متفــاوت بــه مقصــدی
دیگــر ســفر میکننــد ،احتیــاج بــه افـرادی دارنــد کــه بتواننــد ویژگیهــای یــک مــکان ماننــد :آداب
و تاریخچــه را بــه آنــان توضیــح بدهنــد .مــوردی کــه وجــودش بــر افزایــش رضایــت بازدیدکننــدگان
و توصیــه بازدیــد بــه دیگ ـران بســیار اثرگــذار اســت .بهطــور مثــال ،گردشــگر سوئیســی اهمیــت
راهنمایــان حــرم را در شــناخت بهتــر مــکان در ســال  2018اینگونــه روایــت میکنــد« :ایــن مــکان
حــدود یــک کیلومتــر مربــع و بســیار زیبا اســت .بــاوجود ایــن ،آنچه بیشــتر مــن را تحتتأثیر قـرار داد
ایــن بــود کــه حــدود  30هــزار نفــر داوطلبانــه در آنجــا خدمــت میکننــد .بســیاری از آنها دانشــمند
چ نیــت اقتصــادی ،ایــن اســت کــه بــه همــه دربــارۀ ایــن
هســتند و انگیــزۀ اصلــی آنهــا بــدون هیـ 
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 پرسـشهای مــا پاســخ میدادنــد .ایــن یــک تجربــۀ خارقالعــاده بــود .مــا توصیه
میکنیــم کــه گردشــگران خارجــی بیشــتری بــه ایــن مــکان بیاینــد».
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چــادر و دوربیــن مــواردی هســتند کــه گردشــگران خانــم بســیار بــه آن اشــاره کردهانــد .بهطــور
مثــال ،خانمــی اســپانیایی کــه در تابســتان  2015بــه ایــران آمده بود ،داســتان ســفرش به مشــهد
را بــا جزئیــات کامــل اینگونــه تعریــف میکنــد« :مشــهد از بقیــه شــهرهای ایــران بســیار فاصلــه
دارد؛ امــا بایــد آن را دیــد .مــا در اتوبوســی بودیــم کــه  16ســاعته از تهــران و بــا عبــور از صحــرا بــه
ً
مقصــد رســید .آن یــک اتوبــوس فوقالعــاده راحــت بــود و هزینــه آن تقریبــا  20یــورو شــد .مشــهد
مهمتریــن مــکان مقــدس در ایــران اســت .آنجــا زیباســت و مــردم آنجــا بســیار مهماننواز هســتند.
آنهــا یــک راهنمــای رایــگان در اختیــار مــا قــرار دادنــد کــه مــا را بــه اطــراف حــرم بــرد و همهچیــز
را بــه زبــان انگلیســی فصیــح توضیــح داد .دوربیــن ممنــوع اســت؛ امــا بــه شــما اجــازه میدهنــد
ً
بــدون هیــچ مشــکلی بــا تلفنهمــراه عکــس بگیریــد .تقریبــا هیــچ گردشــگری خارجــی وجــود
نداشــت .بســیار خــوب اســت کــه بتوانیــد همـ ه چیــز را بــدون آلودهشــدن توســط افــراد بیگانــه بــا
یــک فرهنــگ ببینیــد .اگــر مســلمان نباشــید (همانطــور کــه مــا بودیــم) ،نمیتوانیــد وارد مرقــد
بشــوید؛ امــا از راهروهــا میتوانیــد آن را تماشــا کنیــد .ضــروری اســت کــه زنان چــادر بپوشــند ،اگر
نداشــته باشــید کارکنــان آن را در ورودیهــا بــه شــما امانــت میدهنــد».
معمــاری حــرم رضــوی و بخشهــای فرهنگــی گوناگــون آن گردشــگران بســیاری را بــرای
مشــاهدۀ ایــن مــکان جــذب کــرده اســت .گردشــگرانی کــه نیــت زیــارت ندارنــد تنهــا بــرای
مشــاهدۀ موزههــا و بناهــای تاریخــی حــرم بــه آنجــا میآینــد .گردشــگر ترکی ـهای کــه کشــورش
جــزو  10مقصــد اصلــی گردشــگری جهــان اســت ،معمــاری حــرم رضــوی را بــا ایــن عبارتهــا
توصیــف مینمایــد« :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 ،کندهکاریهــای
ً
کریســتال ســقف ،ســرامیک .حتمــا 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
میکننــد بــه ســیاهنمایی و ضدیــت رســانههای کشورشــان پــی میبرنــد؛ نکتــهای کــه یــک
گردشــگر ایتالیــا آن را بیواســطه 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
در ورودی وقتــی فهمیــد کــه مــن ایتالیایــی هســتم ،بــه مــن دو عــدد
قــرار داد .حتــی متصــدی ِ
آبنبــات و یــک تصویــر لبخنــد بــه ایــران خوشآمدیــد ،داد» .خانــم زائــر کویتــی هــم رفتــار

خادمــان را بــرای بازگشــت دوبــارهاش بــه آنجــا مهــم میدانــد« :تجربــه گذرانــدن مــاه رمضــان
و بهویــژه گذرانــدن شــبهای قــدر در حــرم شــگفتانگیز اســت ،انجــام دعاهــای گروهــی و
پذیرایــی .خادمــان عالــی بودنــد و بــه مــا آب میدادنــد و بــه مــا کمــک میکردنــد جایــی را در
ً
آن مــکان شــلوغ بــرای نشســتن و دعــا پیــدا کنیــم ،ایــن کار را دوســت داشــتم و قطعــا دوبــاره بــه
آنجــا بازخواهــم گشــت».
مهمتریــن اشــارات زائــران و گردشــگران حــرم رضــوی بــا دســتهبندی روایتهــای در جــدول 1
ارائــه شــد ه اســت:
جدول  .1دستهبندی روایتهای زائران و گردشگران
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نتیجهگیری
گردشــگری مذهبــی و فرهنگــی دیــدار هدفمندانــه گردشــگران بــا افــراد و اماكــن مقــدس دیــن
خــود یــا ســایر ادیــان اســت .ایــن واقعیت مذهبــی یــا فرهنگــی دارای وجــوه ذهنی و عینی اســت.
نتایــج ایــن پژوهــش بهروشــنی نشــان میدهــد كــه تجربــۀ حضــور در حــرم رضــوی هــم تجربـهای
ذهنــی و زیباییشــناختی و هــم تجربـهای عینــی از احتیاجــات بازدیــد مکانــی فرهنگی اســت كه
طــی فراینــد اجتماعــی معینــی ســاخته میشــود.
واكاوی پدیدارشناســانۀ تجــارب ذهنــی گردشــگران در ایــن نوشــتار تــا حــدی ایــن فراینــد
اجتماعــی را آشــكار كــرد .در ایــن تجربــه احســاس جذبــه مشــتمل بــر معنویــت و آرامــش ناشــی
ً
از بــاور مهمــان بــه خارقالعادگــی (عقیــده بــه تقــدس و روحانیــت) میزبــان اســت كــه غالبــا در
چهارچــوب زیبایــی و شــکوه مــکان مذهبــی جریــان پیــدا میكنــد .ایــن یافتــه در مرتبــه اول
مؤیــد دیدگاهــی اســت كــه حضــور در مــکان مذهبــی را مظهــر امــر متعالــی و آرمانــی میدانــد
كــه گردشــگران آن را بــرای درمــان نیازهــای معنــوی انجــام میدهنــد و در مرتبــۀ دوم تأییدکننــده
بخشــی از دیــدگاه عاطفهگرایــی و كاركردگرایــی مذهــب اســت.
تجربــۀ عینــی بازدیــد کــه امــروزه بهمیانجــی تعاملــی گردشــگران صــورت تحقــقبــه خــود
میگیــرد ،بهناچــار تمــام الزامــات و اقتضائــات گردشــگری را بــا خــود حمــل میکنــد.
ً
گردشــگران خارجــی خصوصــا جســتجوگران معنویــت هماننــد زائــران همــان دیــن نیســتند.
اگرچــه در تمــام طــول ســفر انگیــزه و تمنــای تقــرب بــه معشــوقی معنــوی اصلیتریــن راهنمــا
و مشــوق آنهاســت؛ امــا ناخــودآگاه و ناخواســته پــا در میدانــی گذاشــتهاند کــه مؤلفههــای
آن بــا ســایر انــواع گردشــگری تفــاوت چندانــی نــدارد .بررســی یافتههــای پژوهــش نشــان
داد مشــكلی كــه اكثــر قریببهاتفــاق گردشــگران خارجــی در فراینــد تجربــۀ عینــی روایــت
میكننــد ،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 كــه از ســوی
اکثــر گردشــگران خارجــی ابــراز شــده اســت؛ زیــرا گردشــگرانی کــه هــزاران کیلومتــر را بــرای
بازدیــد از یــک مــکان مذهبــی و مقــدس طــی میکننــد ،نیــاز بــه راهنمایانــی دارنــد کــه بــه
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پرســشهای آنــان جــواب درخــور بدهنــد .خوشــبختانه نیازهــای اکثــر ایــن گردشــگران
بهخوبــی رفــع شــده بــود.

پیشنهادها
ل ارائــه
بــر اســاس روایتهــای گردشــگران مــورد بررســی در ایــن پژوهــش ،پیشــنهادهای زیــر قابـ 
است:
• اســتفاده و نصــب فناوریهــای نویــن ماننــد کیوآرکــد در همــه جــای حــرم بــرای راهنمایــی و
توضیــح اماکــن بــه زبانهــای گوناگــون بــدون نیــاز بــه حضــور نیــروی انســانی؛
• تعییــن ســاعتهای مشــخص تــا راهنمایــان مســلط بــه زبانهــای گوناگــون فقــط در همــان
زمــان در داخــل حــرم تــور برگــزار کننــد و اطالعرســانی آن بــه همــه گردشــگران؛
• تدویــن کتابچههــای آداب حضــور در حــرم بــه زبانهــای گوناگــون بــا توضیــح مــواردی کــه
اکثــر گردشــگران در ایــن پژوهــش بــه آن اشــاره کردهانــد ،ماننــد دالیــل پوشــیدن چــادر و همــراه
نداشــتن دوربیــن عکاســی؛
• تعییــن ســاعتی از روز بــرای حضــور گردشــگران غیرمســلمان در صحــن اصلــی بــا توضیــح
منطقــی دالیــل عــدم لمــس فیزیکــی ضریــح توســط ایــن افــراد؛
• برنامهریــزی بــرای جــذب گردشــگر از مناطقــی کــه کمتــر بــه مشــهد ســفر میکننــد ماننــد
آمریــکای جنوبــی و آفریقــا؛
ت حضــور در حــرم رضــوی» و نیــز تشــویق گردشــگران
• برگــزاری مســابقات بــا موضــوع «روای ـ 
بــرای اشــترکگذاری تجــارب خــود در فضــای مجــازی.
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