
 

  5-26: 1391، پاييز و زمستان 4 و 3 ةشمار ،ششم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة 

  

  

  

  

  :دوگانة زائر ـ سياح در تجربة زيستة سه نسل

  كاركنان دانشگاه شهيدبهشتي: مورد مطالعه
  
  2السادات قوامي  نسرين1سيد ساالر اجتهدنژاد كاشاني،

  
  )24/7/91 پذيرشخيتار ،15/12/90 افتي درخيتار(

  

  چكيده

شناختي تمايزهاي نظري ميان دو مفهوم زيارت و سياحت  مقالة حاضر به بررسي جامعه

هاي متمايز زندگي  عنوان دو نوع كنش اجتماعي و دو مفهوم داراي قرابت با سبك به

ي مورد مطالعه قرار عنوان دو هويت گفتمان پردازد و دو پديدة زائر و سياح را به مي

دهد و بر اين اساس به جستجوي اين تمايز در تجربيات سه نسل از كارمندان  مي

هاي نسلي موجود در تجربة زيستة  كوشد تفاوت پردازد و مي بهشتي مي دانشگاه شهيد

براي گردآوري اطالعات در . اين سه نسل را درخصوص زيارت و سياحت آشكار سازد

 نفر از 15صاحبة عميق استفاده شده و به اين منظور با اين پژوهش از تكنيك م

نتايج اين مطالعه . هايي انجام گرفته است كارمندان سه نسل اين دانشگاه مصاحبه

دهد كه كاهشي محسوس در گرايش نسل سوم پاسخگويان به مقولة زيارت  نشان مي

اي ه همچنين در ذهنيت. هاي اول و دوم حاصل شده است در مقايسه با نسل

پاسخگويان تمايزي مفهومي ميان سياحت و زيارت اماكن مذهبي خارج از كشور وجود 

  .خورد اين تمايز ميان سياحت و سفرهاي زيارتي داخل كشور كمتر به چشم مي. دارد
  

 ي، سبك زندگيارت، ز ياحت، سي، مذهبي گردشگريشناس جامعه :واژگان كليدي

  .ي گفتمانيت هوي،تفاوت نسل

________________________________________________________ 
  salar.kashani@modares.ac.ir     شناسي دانشگاه تربيت مدرس؛ نويسندة مسئول  دانشجوي دكتري جامعه. 1

  Ghavami.nasrin@gmail.comاس ارشد مطالعات زنان دانشگاه تهران  كارشن. 2
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  بيان مسئله

جهانگرد به مفهوم . اي است فارسي كه به معناي گرديدن به دور جهان است جهانگردي واژه
واژة ). 11: 1325دهخدا، (آمده است » آنكه در اقطار عالم بسيار سفر كند«گردنده و  جهان

شدة سياحت و سياح است و جهانگرد كسي است كه زياد  جهانگردي و جهانگرد در واقع فارسي
  ).51: 1388حالتي، م(كند  سفر مي

اي فرانسوي است ـ به معناي مسافرت و طي مسافت به جايي دور از محل   ـ كه واژه1توريسم
چنين به نظر ). 53: همان(بردن به كار رفته است  دائم زندگي و رفتن به جايي براي خشنودي و لذت

كه رائول بالنشار  انبردن و تفنن داشته است، چن رسد كه واژة توريسم بيشتر بار معنايي لذت مي
اي كه مورد  برداري از مناظر زيباي كشور يا ناحيه توريسم يعني مسافرت به منظور بهره«: گويد مي

  .، در مقابل، زيارت با نيات ديني معنوي همراه است)3: 1388محالتي، (» گيرد بازديد قرار مي
ردن و رفتن به آرامگاه و واژة زيارت در فارسي به معناي ديداركردن با شخصي بزرگ، بازديدك

چه در اصل به  زيارت اگر). 1767: 1386معين، (قبور امامان و اشخاص مقدس تعريف شده است 
دن است، در معناي اصطالحي متداول آن، به هرگونه ديدار و مالقاتي كر معناي قصدكردن و مالقات

كنندگان  ت كه از نظر زيارتزيارت مالقات با اشخاص و ديدار از اماكني اس. شود زيارت اطالق نمي
  ).59: 1380زاده داوري،  تقي( 2ندهستالعادگي  داراي احترام، شرافت، برتري و خارق

هاي  از ديرباز در فرهنگ و زبان ايرانيان رايج بوده و واجد ويژگي» سياح«و » زائر«دو مفهوم 
شناختي به بررسي  اين مقاله درصدد است با نگاهي جامعه. ارزشي ـ معنايي متفاوت بوده است

ـ  اين بررسي نظري. ها تأكيد كند شناختي آن تر اين دو مفهوم بپردازد و بر تمايزات جامعه دقيق
جايگاه : مفهومي زمينة مناسبي را براي پرداختن به مسئلة اصلي مطالعة پيش رو فراهم خواهد كرد

ونه به اين دو پديده هاي مختلف چگ زيارت و سياحت در تجربة زيستة افراد چگونه است؟ نسل
ريزي عملي مستلزم  يك گرايش بيشتري دارند؟ هرگونه بررسي علمي و برنامه نگرند و به كدام مي

  .شناخت تمايزهاي عيني و نظري اين دو مفهوم با يكديگر خواهد بود
  

  پيشينة تجربي

________________________________________________________ 
  .اند در يك معنا به كار رفته) tourist(سياح، گردشگر و توريست واژگان در اين مقاله .  1

  .گيرد رسد مفهوم گردشگري مذهبي، اعم از زيارت بوده و انواع ديگري از سفر مذهبي را نيز در برمي به نظر مي .2
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رسد اين  در بررسي ادبيات تجربي موضوع مورد مطالعه و مباحث مربوط به گردشگري به نظر مي
هاي اقتصاد و جغرافيا مورد بررسي و واكاوي قرار گرفته است و از اين منظر  موضوع عمدتاً در حوزه

  .نيز غالباً توسعه و مديريت مقاصد گردشگري مورد توجه بوده است
گيري  فرآيند و عوامل مؤثر در شكل«در پژوهشي با عنوان ) 1389(زاده نمين و قضاريان  تاج

اند كه انگاره از يك مقصد گردشگري داراي نقش و تأثير مهمي در  برآن» دشگريانگارة مقصد گر
ها در جستجوي عوامل اثرگذار بر  آن. گيري، انتخاب مقصد و رفتار گردشگر است فرآيند تصميم

هاي اين  بر اساس يافته. اند گيري انگارة گردشگر از مقصد، قبل از بازديد و پس از بازديد، بوده شكل
هاي شخصي گردشگر  گيري انگاره متأثر از ادراكات ناشي از منابع اطالعاتي و ويژگي شكلپژوهش، 

زاده نمين و  تاج( هاي مقصد است هاي رواني و همچنين ويژگي شامل سن، ميزان تحصيالت و انگيزه
  ).139-167: 1389قضاريان، 

گونه  اين» يجوانان و مصرف گردشگر«در پژوهشي با عنوان ) 1387(كالنتري و فرهادي 
فرهنگ جواني  كنند كه مطالعة گردشگري جوانان جدا از ساير رفتارهاي جوانان و خرده استدالل مي
داند و بر  اين مقاله از اين منظر فرهنگ جوانان را از دريچة مصرف قابل بررسي مي. ميسر نيست

با اين رويكرد، پس از . كند همين قياس، گردشگري جوانان را مصرف زمان، مكان و نشانه ارزيابي مي
ها را مورد كاوش  هاي گردشگري آن هاي موجود، جوانان و مؤلفه بندي مرور مباحث نظري و دسته

هاي فرهنگ جواني قابل  بر اساس اين پژوهش گردشگري جوانان باتوجه به شاخصه. دهد قرار مي
ه فهم گردشگري در نتيج. فرهنگ جواني نيز بر اعمال توريستي مبتني و متكي است. فهم است

فرهنگ جواني، كه خود با رويكرد مصرف قابل بررسي است،  هاي خرده جوانان بر مبناي مؤلفه
هاي توريستي  بر اساس نتايج اين مقاله، جوان امروز در رفتارهاي خود قائل به رويه. پذير است امكان

ها از طريق گردشگري  هسازي فرهنگي داخل، مصرف نشان ها، فرار از فشار همسان يعني تجربة تازگي
هاي فرهنگي جوانان ساير كشورهاست  مجازي و واقعي، جستجوي هويت و كنجكاوي دربارة مؤلفه

  ).159-191: 1387كالنتري و فرهادي، (
 فرهنگي -ساختار و كاركرد گردشگري مذهبي«در پژوهشي باعنوان ) 1387(مؤمني و همكاران 

توان ضمن  اند كه چگونه مي ، در پي آن بوده»دشهر مشه و ضرورت مديريت يكپارچه در كالن
 فرهنگي اين شهر، از ميزان اثرات سوء آن كاست -برخورداري از منافع حاصل از گردشگري مذهبي

  ).13-38: 1387مؤمني و همكاران، (مند شد  و از پايداري شهر و منطقه بهره
  

  مباني و چارچوب مفهومي
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  تماعيعنوان دو نوع كنش اج زيارت و سياحت به .1

كنش عقالني معطوف به هدف، كنش : هاي اجتماعي را به چهار دسته تقسيم كرد ماكس وبر كنش
شناسي،  زيارت از ديدگاه جامعه). 1947وبر، ( كنش سنتي و كنش عاطفي  عقالني معطوف به ارزش،

يافتن به رستگاري و تقرب به خداوند و معصومين است  كنشي معطوف به ارزش و هدف آن دست
خرد تا به هدفي ارزشمند دست  زائر سختي راه و هزينة سفر را به جان مي). 102: 1380روان، به(

جويد كه  او هدفي را مي. اين هدف از ديدگاه عقالنيت ابزاري واجد سود مادي براي زائر نيست. يابد
  .پندارد آن را برتر و واالتر از سود و لذت مي

 به انجام رسيده، نشان  )ع(ائران مرقد امام رضا  در ميان ز1380نتايج پژوهشي كه در سال 
دهد كه از نگاه زائران آرامش روحي، حضور قلب و توسل به خدا، نزديكي به خدا، احساس  مي

آمرزش گناهان و اموري از اين قبيل، در جريان زيارت بيشتر مورد توجه بوده و بيشتر برآورده 
  ).100: 1380همان، (اند  شده

ها را به امور معنوي ـ اخروي  ده شده، حائز نوعي بار ارزشي هستند كه آنهمة موارد برشمر
در صنعت گردشگري . اما در مقابل، كنش سياح معقول و معطوف به هدف است. دهد پيوند مي

ها و كشورهايي  در سرزمين. امروز، مسافرت براي تفريح و سرگرمي در كانون توجه قرار گرفته است
شوند كه وقت خود را به شركت در  تند، انبوه مسافران تفريحي ديده ميكه پذيراي گردشگران هس

صرف ... گرفتن، خريد سوغات و هاي تفريحي، عكس كننده، استفاده از ابزارها و مكان هاي سرگرم بازي
برند و بدين ترتيب خستگي را از جسم و روح  ها به سر مي كنند، روزهاي چندي را در اين مكان مي

  ).73: 1388محالتي،  (زدايند خود مي
 اقتصادي و به قصد تجارت و بازرگاني نيز  تواند با انگيزة اما گردشگري بجز سرگرمي و تفريح مي

اند و امروزه نيز در سطح جهان  ها از ديرباز به سفر با هدف تجارت اشتغال داشته انسان. انجام شود
  ).73: همان(يار متداول است هاي اقتصادي و بازرگاني بس مسافرت براي شركت در گردهمايي

آيي و ديدار با  هاي مختلف، گردهم بوم ها و زيست ماجراجويي، كسب تجربه، آشنايي با فرهنگ
ها و اهداف سياحت  از ديگر انگيزه... دوستان و آشنايان، شركت در رويدادهاي ورزشي و هنري و

ر دستيابي به لذت يا سود ويژگي مشترك همة اين موارد آن است كه فرد سياح به منظو. هستند
پس سياحت كنشي عقالني و معطوف به . كند گذارد و سياحت را آغاز مي بيشتر قدم در راه سفر مي

گزيند و با همان نگاه عقالني بهترين ابزارها و  سياح با نگاهي عقالني اهداف را برمي. هدف است
  .كند وسائل رسيدن به اين اهداف را انتخاب مي

  
  ، مفاهيم برآمده از دو سبك زندگيزيارت و سياحت .2
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 و شوند مي ناشي سليقة فرد و ذوق از كه داند مي مندي نظام هاي فعاليت را زندگي بورديو سبك
 ميان و بخشند مي هويت به فرد نمادين صورت به حال عين در و دارند خارجي و عيني  جنبة بيشتر
 از ها فعاليت اين هاي عبارتي ارزش به يا معنا .كنند مي ايجاد تمايز اجتماعي مختلف اقشار

 را او سبك). 173-176: 1984بورديو، (شود  مي اخذ ها ارتباط و تضادها نظام در آن هاي موقعيت
 دنياي همة كه دارد هايي ويژگي بيان براي را توانايي بيشترين شيوه و سبك«: كند مي توصيف چنين

» است شده خالصه آن در منحني يك كه عادلهم يك است، مانند كرده خالصه خود در ها را فعاليت
آن  وسيلة به كه است هايي دارايي زندگي سبك«: گويد مي ديگر جاي در وي). 285: همان(

 متمايز ديگران از آن قصد بدون يا تمايز قصد با را خود مختلف، هاي موقعيت كنندگان اشغال
  ).207: 1386كني،  ؛ مهدوي249: همان(كنند  مي

بخش بر  اصلي انسجام«داند كه  اي مي سبك زندگي را عبارت از طيف رفتاري) 1384(فاضلي 
اي از زندگي را تحت پوشش دارد و در ميان گروهي از افراد جامعه قابل  آن حاكم است و عرصه

نكتة مهم اين است كه سبك زندگي حول . مشاهده است و الزاماً براي همگان قابل تشخيص نيست
هاي مربوط به سبك زندگي اساساً از جنس مصرف  عبارتي، فعاليت به. ابدي محور مصرف سامان مي

: 1384فاضلي، (» هستند و البته كامالً مشخص است كه معنايي گسترده از مصرف مدنظر است
اي از  اي منسجم از اصول اخالقي و زيباشناختي يا مجموعه هاي زندگي حول مجموعه سبك). 31

  ).30: 1384همان، (يابد  نسيت يا حتي جغرافيا سامان مينيروهاي ناشي از سن، درآمد، ج
 پول نحوة مصرف و ذوقيات و فراغت اوقات در را زندگي سبك هاي مؤلفه استينر و برلسون

 زيباشناختي، معاشرت، سليقة آداب لباس، و ظاهري وضع به رسيدگي مثل مواردي جويند؛ مي
) بولينگ و تا تنيس گرفته چوگان و يسوار قايق از ورزشي و تفريحي از اعم( ها سرگرمي

  ).212: 1386كني،  مهدوي(
هاي  هاي زندگي تا حد زيادي مستلزم كاوش در اوقات فراغت مردمان و فعاليت مطالعة سبك
هاي فراغت مردم در سفر و جهانگردي  ترين بخش در جهان معاصر يكي از مهم. فراغتي آنان است

ترين فعاليت مردم را در  ترين و مهم بوط به آن گستردهگذرد و امروز گردشگري و صنايع مر مي
  ).14: 1388محالتي، (دهد  مدت و درازمدت تشكيل مي هنگام فراغت ميان

هاي زندگي آنان  شوند، درقالب سبك توان گفت نوع و كيفيت سفري كه افراد رهسپار آن مي مي
يز قرابت و نزديكي بيشتري با به همين ترتيب، هريك از مفاهيم زيارت و سياحت ن. معنادار است
  .هاي زندگي دارند برخي سبك

هاي زندگي در ايران تا حد زيادي متأثر از خانواده،  معتقد است سبك) 1386(تقي آزادارمكي 
وار در كنار و درون نظام  ها زيست سايه اين سبك. دين، نوع زندگي شهري و نوع مصرف هستند
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هاي زندگي ايرانيان سازوكار ديني دارند و برخي ديگر  برخي از سبك. خانوادگي و ديني دارند
هاي  هاي زندگي فراطبقاتي و برخي ديگر متعلق به گروه همچنين بعضي از سبك. ساختار خانوادگي

كند  هاي مختلف گذران اوقات فراغت در ايران اشاره مي او براي مثال به شيوه. اجتماعي خاص است
  ).31-32: 1386آزادارمكي، (داند   زندگي در جامعه ميهاي مختلف و آن را نتيجة وجود سبك

عنوان بخشي از سبك زندگي  به طور مبسوط به سفرهاي زيارتي به) 1386(اهللا فاضلي  نعمت
توانستند در  ندرت مي روستاييان به: نويسد او در اين خصوص مي. روستايي ايرانيان اشاره كرده است

ر كنند، در اين شرايط تنها مورد استثنا سفرهاي زيارتي طول عمر خود بيش از دو يا سه نوبت سف
ها از سفر القابي كه به زائران پس از بازگشت آن. به مكه، كربال، مشهد و ديگر اماكن مقدس است

اين القاب شامل حاجي، مشهدي و . كرد ها تعريف مي شد، نقش اجتماعي جديدي براي آن داده مي
كرد و متناسب با اين موقعيت،  ها تعريف مي ديدي براي آنكرباليي بود كه موقعيت اجتماعي ج

  ).116 -115: 1386فاضلي، (اي از انتظارات نقشي واقعي و آرماني وجود داشت  مجموعه
زيارت با مناسك . زيارت در سبك زندگي زائر با ديگر ابعاد سبك زندگي وي هماهنگي دارد

زائر . گيرد مذهبي بيشتر مورد توجه قرار ميهاي  اي همراه است و در اوقات خاص و مناسبت ويژه
شود و القاب  فرهنگ خود از منزلت اجتماعي باالتري برخوردار مي پس از بازگشت از زيارت در خرده

  .شود اي به او نسبت داده مي ارزشمند تازه
سياحت . هاي سبك زندگي سياح است در نقطة مقابل نيز، سياحت هماهنگ با ديگر ويژگي

هاي  ارزش سياحت در زمان. اي براي كسب لذت بيشتر از زمان فراغتش است وسيلهبراي سياح 
سياحت برخالف . گردد شود يا از آن كاسته نمي تر نمي هاي ملي و مذهبي افزون خاص يا مناسبت
هاي  دليل نمايش ويژگي فرد سياح ممكن است به. كاربردن مناسك خاصي نيست زيارت مستلزم به

 اما عمل  در سياحت، موقعيت اقتصادي اجتماعي خويش را تثبيت كند،زندگي فراغتي خود 
  .شود، با عمل زيارت قابل مقايسه نيست سياحت، به لحاظ كيفيت ارزشي كه به آن نسبت داده مي

  
  هاي نسلي زيارت، سياحت و تفاوت .3

يك هاي مرتبط با ترجيحات و تعلقات تمايزبخش  تواند در مواردي حامل ويژگي سبك زندگي مي
يابد و در  به عبارت ديگر، در برخي موارد، نوعي سبك زندگي در نسلي خاص تجلي مي. نسل باشد

  .كند ميان آن نسل عموميت پيدا مي
ترين  عنوان يكي از عمده ها به هاي اخير، مسئلة تفاوت و تزاحم نسل شناسي دهه در ادبيات جامعه

جواني در . وت قومي و نژادي شكل گرفته استهاي جامعة جديد در كنار تفاوت طبقاتي و تفا پديده
. دهندة روند تحوالت اجتماعي و فرهنگي جامعه است كنار پيري و كودكي تا حدود زيادي توضيح
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شود  ها افزوده مي گيرد بر تفاوت نسل يابد و در روند نوسازي قرار مي هرقدر جامعه توسعه مي
  ).191: 1387آزادارمكي، (

ها، رفتارها و به طور  گفت ممكن است يك نسل عاليق، اميال، گرايشتوان  به اين ترتيب، مي
افراد جوان در شرايط . هاي قبل يا بعد از خود داشته باشد كلي سبك زندگي متفاوتي نسبت به نسل

جديد با داشتن عالقه به گذران اوقات فراغت در خارج از خانه، مسافرت با دوستان، ميل به روابط 
  ).193: همان(سال تفاوت دارند د و باالرفتن سواد با نسل پير و مياندوستانه، مشاغل جدي

 زندگي تا حد زيادي در نحوة گذران اوقات فراغت هر نسل  هاي نسلي در زمينة سبك تفاوت
ها و هنجارهاي  در شرايط كنوني، برخي از جوانان براي خود آداب و رسوم، ارزش. قابل مشاهده است

گونه كه فرهنگ و الگوهاي  پس همان. ها شده است ارهاي متمايز آنخاصي دارند كه منشأ رفت
ها و الگوها از نسلي به نسل ديگر نيز  كند، اين فرهنگ زندگي هر جامعه با جوامع ديگر فرق مي

  ).98: 1388دانايي، (شوند  متفاوت مي
پيش  ي ها هاي اخير تا حدودي از نسل رسد سبك زندگي نسل جوان ايران ظرف سال به نظر مي

؛ 1386منادي، (كنند  هاي زندگي متمايزي پيروي مي ها از سبك از خود فاصله گرفته و اكنون نسل
؛ 1388؛ دانايي، 1389؛ حقيقيان و غفاري، 1379؛ آزادارمكي، زند و خزايي، 1386ساز قمي،  چيت

  ).1390؛ احمدي و حامد، 1386دارياپور، 
ها به  انان با نسل پيش از خود، طبعاً بر گرايش آنها، عاليق و سبك زندگي جو تفاوت در گرايش

كه نتايج پيمايش آزادارمكي در شهر تهران  چنان. هاي زيارت و سياحت نيز اثرگذار است سمت مقوله
عنوان تفريح و گردش در ميان نسل جوان افزايش يافته ولي  رفتن به مسافرت به«دهد،  نشان مي

  ).194: 1387آزادارمكي، (» اقوام كاهش يافته استرفتن به مسافرت براي زيارت و ديدار 
  

  هاي گفتماني زائر و سياح؛ هويت .4

 ،بنابراينهاست؛  ها و مفاهيم محصول گفتمان اند كه معناي همة پديده هاي گفتمان مدعي نظريه
يند معنابخشى ساخته آ همين فرةدهند و جهان اجتماعى در نتيج ها به واقعيت معنا مى گفتمان

 گذرگاه انتقال اطالعات و بازنمايى كند؛ به عبارت ديگر، در اين نظريه زبان صرفاً تغيير مىشود و  مى
ها و  هويت. كند سازد و معنادار مى صرف واقعيت نيست، بلكه ماشينى است كه جهان اجتماعى را مى

جتماعى  تغيير در جهان ا، و تغيير در گفتمان؛ها هستند روابط اجتماعى نيز محصول زبان و گفتمان
. شودمنجر ميرا به همراه خواهد داشت و نزاع گفتمانى به تغيير و بازتوليد واقعيت اجتماعى 

زاده،  حسيني (كند همچنين اين نظريه بر تاريخى و فرهنگى بودن هويت و دانش انسانى تأكيد مى
1383 :182.(  
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 به تبارشناسي هاي نظري ميشل فوكو با استفاده از آموزه) 1382(محمدحسين پاپلي يزدي 
 رنج  به مفهومجهانگردي، در عصر سنتاو بر آن است كه . مفهوم سفر و گردشگري پرداخته است

 هرچند ،و ماوراءالطبيعه است  زيارتي،باور دين، اي هاي اسطوره  افقازآگاهي  شناخت، سفر بردن،
داري  سرمايه صر سنت،در ع. كم گرفت دستنيز  و آموزش را  هاي ديگر مانند تجارت كه نبايد انگيزه

 ةگردشگري نتيج در عصر مدرناما ). 29 و 28: 1382پاپلي يزدي،  (جايي در جهانگردي ندارد
بردن،   فراغت، سفر، تجربه، تفريح، لذت  فرار از زندگي ماشيني، گذران اوقات؛مدرنيته است

و سودجويي  جسماني يها پناه بردن به لذتگردشگري مدرن . استجويي   برتري وطلبي آسايش
هاي غالب براي جهانگردي در جوامع سنتي و  ها بيانگر گرايش اين انگيزه). 33 و 32: همان (است

  .مدرن و حاكي از تفاوت ذهني و مفهومي سفر در دو دورة مذكور است
هاي دانايي متفاوت  بندي  يا صورت1ها زيارت و سياحت كردارهاي گفتماني مبتني بر اپيستمه

مجموعه روابطي است كه در يك عصر تاريخي به كردارهاي گفتماني موجد اپيستمه . هستند
  ).17: 1379دريفوس، (بخشد  هاي فكري وحدت مي ها، علوم و نظام دانش

اين دو .  اند كار بسته عنوان يكي از مفاهيم اساسي نظرية خود به الكالئو و موفه گفتمان را به
هاى گرامشى و ساختارگرايى  سيستى بخصوص انديشه خود را با استفاده از سنت ماركةمتفكر نظري

 در سال هژمونى و استراتژى سوسياليستىبار در كتاب  لتوسر و پساساختارگرايى دريدا و فوكو اولينآ
  ).1985الكالئو و موفه،  ( بسط دادند1985

كند، به كه ميان عناصر پراكنده ارتباط برقرار است هر عملى  2بندى مفصلاز نگاه الكالئو و موفه 
). 105: همان ( اين عمل اصالح و تعديل شودةنحوى كه هويت و معناى اين عناصر در نتيج

ها از   گفتمان.شود بندى حاصل مى كه از عمل مفصلاست اى  شده  كليت ساختاردهى3گفتمان
 ، در واقع؛اند اى معنادار به هم مرتبط شده شوند كه به شيوه اى از اصطالحات تشكيل مى مجموعه

 يك دال كليدى جايابى  دربارةهستند كه... اى از كدها، اشيا، افراد و بندى مجموعه ها صورت فتمانگ
ها تصور و فهم ما  گفتمان. آورند ها به دست مى اى از غيريت شده و هويت خويش را دربرابر مجموعه

ه گفتمانى و لذا  معنا و فهم انسان از واقعيت هموار،بنابراين. دهند از واقعيت و جهان را شكل مى
 و ئوالكال. گيرد همچنين گفتمان از اين منظر تمام قلمرو زندگى اجتماعى را دربرمى. نسبى است

 فوكو و بسيارى از انديشمندان ديگر وجود ة گفتمانى و غيرگفتمانى را كه در نظرية تمايز حوزهموف

________________________________________________________ 
1. Episteme 
2.Articulation 
3. Discourse 
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زاده،  حسيني(كنند  كيد مىهاى اجتماعى تأ شمارند و بر گفتمانى بودن تمام حوزه دارد مردود مى
1383 :189.(  

.  است1دال مركزىگيرد،  مفهوم ديگري كه در اين خصوص مورد اشارة الكالئو و موفه قرار مي
 ة مركزى منظومةهست. گيرند ها در اطراف آن نظم مى اى است كه ساير نشانه دال مركزى نشانه

كند؛ مثالً  ها را جذب مى اير نشانه اين هسته سةدهد و جاذب گفتمانى را دال مركزى تشكيل مى
 ةشود و مفاهيمى چون دولت، فرد و برابرى در ساي آزادى در ليبراليسم يك دال مركزى محسوب مى

  ).190: همان (كنند اين دال و با توجه به آن معنا پيدا مى
  ايمان، اعتقاد و باور است و دال مركزي دال مركزي گفتماني كه زيارت بر آن مبتني است،

خاطر ايمان به حقيقتي مقدس سفر  زائر به. باوري، سود و لذت گفتمان مربوط به گردشگري فرديت
هاي  هايي هستند كه در ساية گفتمان زائر و سياح هويت. كند و گردشگر به منظور كسب لذت مي

  .يابند متفاوت معنا مي
ها  ها را گفتمان هويت. ستشده ني تعيين مى و ازپيشئ دا، ثابت2، هويته و موفئو الكالةدر نظري

اند  ها گفتمانى بنابراين هويت. هاست گيرى هويت گيرى گفتمان مقدم بر شكل كنند و شكل ايجاد مى
شوند  ها به فرد يا گروه اعطا مى هايى هستند كه در درون گفتمان ها موقعيت و به عبارت بهتر هويت

  ).89: 1998اسميت، (
در بحث از هويت در دوران معاصر، از كنايه يا » ائر تا توريستاز ز«زيگمونت باومن نيز در مقالة 

كند كه براي زائر در همة  او با توصيفي ظريف چنين عنوان مي. كند سياح استفاده مي/ استعارة زائر
جايي كه زائر اكنون . اي هست هميشه تا جايگاه حقيقت فاصله. ها حقيقت در جايي ديگر است زمان

زائر .  نيست كه بايد باشد و همان جايي نيست كه رؤياي بودن در آن را داردحضور دارد، همان جايي
ها فرد را به آسودن و آرام گرفتن وسوسه  خانه. يابد  ها مي تر از خانه ها را پذيرفتني در شهرها خيابان

 را از كننده باشند و او توانند گمراه ها در ذهن زائر مي كردن مقصد؛ حتي خيابان كنند، به فراموش مي
  ).20: 1996باومن، (راه راست منحرف كنند 

. پيمايد عمل زيارت كاري بيش از صرف رفتن است؛ زائر به سوي هدف و معنايي خاص راه مي
تواند به پشت سر نگاه كند و ردپاهاي برجامانده را همچون مسيري به سوي مقصد بنگرد و  زائر مي

مقصد، هدفي كه زائر در .  بينگارد انجامد قدس ميها را چون پيشرفت در مسيري كه به مقصد م آن
دهد، به همة اجزا كليت و به همة عناصر گسسته،  شكل است شكل مي سر دارد، به همة آنچه بي

________________________________________________________ 
1. Nodal point 
2. Identity 
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در يك كالم، مقصد مقدس به همة رفتارهاي زائر و به همة آنچه در طول زيارت با . بخشد تداوم مي
  ).22 - 21: همان(بخشد  آن سروكار دارد معنا مي

گردشگري جستجويِ آگاهانه و . اي تازه است اما هدف گردشگر از سياحت رسيدن به تجربه
هاي آشنا و تكراري  اي همراه با لذت دوري از پديده هاي جديد و متفاوت است؛ تجربه مند تجربه نظام

ا در جذبة خواهند خود ر ها مي توريست. كننده هايي متفاوت و شيفته و قرارگرفتن در معرض پديده
هاي تازه را  سياحت به گردشگران حس دلپذير لذت از پديده. چيزهاي غريب و نامأنوس غرق كنند

ها نزند   و غريبي هستند كه مطابق انتظار آسيبي به آن هاي تازه گردشگران به دنبال تجربه. بخشد مي
هايي  توان با ويژگي رند ميها تمايل دا هايي را كه بيشتر گردشگران به آن مكان. و ناخرسندشان نسازد

شان با زندگي روزمره و در عين حال با امنيت و  ها و غرابت و نامأنوسي مثل شلوغي متظاهرانة آن
شده است و  در جهان سياحت و گردشگري، غربت و بيگانگي رام و اهلي. رفاه فراوانشان بازشناخت

هاي گردشگر است، جهاني  هوسچنين جهاني فرمانبردار خواست و تمايالت و . آور نيست هراس
يابد، جهاني كه با هدف هيجان، لذت و سرگرمي  سيال و منعطف كه با اميال گردشگر شكل مي

شود و جز اين هدف ديگري براي توجيه و تصديق وجود اين جهان و وجود  ساخته و بازساخته مي
  ).30 ـ 29: همان(توان يافت  توريست در آن نمي

گفتماني كه به زائر . هاي متفاوت هايي هستند برآمده از گفتمان هويتبنابراين، زائر و سياح 
 باور و اعتقاد مذهبي سامان يافته است و  بخشد، حول دال مركزي ايمان، همچون يك هويت معنا مي

دهد، حول دال مركزي لذت و منفعت فردي شكل  گفتماني كه به هويت سياح يا گردشگر معنا مي
  .گرفته است

  

  ارچوب مفهوميبندي چ جمع

ها مورد بررسي قرار  شناختي به دو مفهوم زيارت و سياحت، تمايزهاي مفهومي آن با نگاهي جامعه
گرفت و بر اين اساس دريافتيم كه اوالً كردار زائر و سياح در سطح كنش و از حيث معنايي كه اين 

عطوف به ارزش است كنش زائر نوعي كنش عقالني م. دهند، با هم متمايز است دو به كنش خود مي
ثانياً هريك از مفاهيم زيارت و سياحت با . هاي عقالني معطوف به هدف و كنش سياح از جمله كنش

ثالثاً اين نكته مورد تأكيد قرار گرفت كه زائر و سياح . هاي زندگي خاصي قرابت بيشتري دارند سبك
اين معاني و كردارهاي بنابر. هاي متفاوت هستند شده در گفتمان دو هويت گفتماني برساخته

  .ها نيز متفاوت خواهد بود گفتماني مربوط به هريك از آن
هاي متفاوت  هاي نسلي در ايران، كه در بسياري از موارد با سبك با توجه به تفاوت يا گسست

هاي پژوهش پيش رو آن است كه ديدگاه و   يكي از پرسش هاي متوالي همراه است، زندگي در نسل
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هايي دارد؟ پرسش ديگر آن  رد بررسي درخصوص زيارت و سياحت چه تفاوتنگرش سه نسل مو
هاي مختلف چه  است كه كيفيت گرايش به زيارت و از سوي ديگر سياحت در نگاه افرادي از نسل

اي اكتشافي دريابد كه  ها، پژوهش حاضر درصدد است به شيوه تغييراتي كرده است؟ بجز اين پرسش
 مورد بررسي، چه تمايزات يا پيوندهايي درخصوص دو مقولة زيارت و در ذهنيت و تجربيات افراد

  سياحت قابل شناسايي است؟
  

  روش تحقيق

از . ها در اين پژوهش روش كيفي با استفاده از تكنيك مصاحبة عميق است آوري داده روش جمع
ها،  دگاهنگرانه و اكتشافي دي آنجا كه سنجش موضوعات موردنظر اين مطالعه نيازمند بررسي ژرف

رسد استفاده از  هاي زيارت و سياحت است، به نظر مي هاي افراد درخصوص مقوله ها و انگيزه نگرش
براي . ها با مسئلة پژوهش مناسبت دارد آوري داده تكنيك تفسيري مصاحبة عميق براي جمع

هاي  مؤلفهپذير يا آزاد استفاده شده است؛ به نحوي كه  دستيابي به اين مقصود از مصاحبة انعطاف
كار گرفته  ها به از چارچوب مفهومي پژوهش استخراج شده و در مصاحبه) 2جدول (اصلي مورد نظر 

  .شده است
هاي  با توجه به سؤاالت پژوهش و تأكيد بر سنجش تأثيرات متغير نسل بر تجربيات و نگرش

اعي، اقتصادي، االمكان از نظر موقعيت اجتم رسيد كه پاسخگويان حتي افراد، ضروري به نظر مي
هاي نسبتاً مشابهي قرار داشته باشند تا امكان كنترل ساير عوامل بجز متغير  در جايگاه... تحصيلي و 

از اين رو و با توجه به مسئلة قابليت و سهولت دسترسي به افراد . سن و فاصلة نسلي فراهم گردد
شتي براي انجام پژوهش انتخاب اجتماع مورد مطالعه، درنهايت تعدادي از كاركنان دانشگاه شهيدبه

هاي   و درآمد ماهانه در جايگاه  كارمندان دانشگاه شهيدبهشتي با توجه به سطح تحصيالت. شدند
 مصاحبه با افراد 5براي شناسايي سه نسل متوالي از ميان پاسخگويان، . گيرند تقريباً مشابهي قرار مي

 سال به انجام 35 مصاحبه با افراد زير 5و  سال 45 تا 35 مصاحبه با كاركنان 5 سال، 45باالي 
همة پاسخگويان داراي مدرك ليسانس و متأهل بودند و باوجود آنكه نتايج حاصل فاقد . رسيده است

قابليت تعميم هستند، براي تقريب نسبت جنسي كارمندان زن و مرد، در هر گروه سني با سه مرد و 
  .دو زن مصاحبه شده است

 



   1391يز و زمستان ، پاي4 و 3 ةشمار ،ششم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

 

16 

 

  هاي پژوهش يافته

  :شوندگان پژوهش به شرح زير است هاي مصاحبه يژگيو
  

  هاي پاسخگويان ويژگي. 1جدول 

  نسل سوم  نسل دوم  نسل اول

  جنس  سن  شماره  جنس  سن  شماره  جنس  سن  شماره

  مرد  29  1  مرد  36  1  مرد  57  1

  مرد  33  2  مرد  46  2  مرد  56  2

  مرد  31  3  مرد  42  3  مرد  50  3

  زن  28  4  زن  39  4  زن  49  4

  زن  30  5  زن  40  5  زن  47  5
  

  : گرفته با پاسخگويان مورد سنجش قرار گرفته است هاي صورت هاي ذيل در مصاحبه مؤلفه
  

  هاي پژوهش مؤلفه. 2جدول 

  هاي اصلي پرسش  موضوعات

خودپندارة 

  مذهبي

  مقيدبودن به مناسك مذهبي

  مقيدبودن به اخالقيات ديني

  هبيعنوان يك فرد مذهبي يا غيرمذ خودپندارة فرد به

نحوة گذران 

  اوقات فراغت
  .ها بپردازند دهند در اوقات فراغتشان بيشتر به آن هايي كه افراد ترجيح مي فعاليت

  تجربيات

  نسبت سفرهاي زيارتي به سياحتي در زندگي فرد

  )داخل يا خارج كشور(هاي مقصد سفرهاي زيارتي و سياحتي  ويژگي

  همراهان فرد در سفرهاي زيارتي و سياحتي

  وت احساسات و افكار حين سفرهاي زيارتي و سياحتيتفا

  تفاوت وضع روحي رواني فرد بعد از سفرهاي زيارتي و سياحتي

  همراهان و همسفران سفرهاي زيارتي و سياحتي

  هاي گذران اوقات در سفرهاي زيارتي و سياحتي ويژگي

  گرايش به سفر زيارتي يا سياحتي در حال حاضر  تمايالت فعلي

  فرهاي زيارتي خارج از كشور در مقايسه با سفرهاي داخليگرايش به س

  تمايل به سفر زيارتي و سياحتي با خانواده يا دوستان

  هاي زماني خاص ترجيح سفر زيارتي و سياحتي در موقعيت

  تفاوت يا تشابه رسوم و آداب قبل از سفر، حين سفر و بعد از سفرهاي زيارتي و سياحتي  مناسك

  هاي محرك سفرهاي زيارتي و سياحتي ا تشابه انگيزهتفاوت ي  ها انگيزه
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  خودپندارة مذهبي

گيرد، در ابتدا به بررسي نگرش پاسخگويان به  از آنجا كه زيارت برپاية باورها و آداب مذهبي شكل مي
پاسخگويان نسل . ها و مناسك مذهبي پرداخته شد بندي و باور به آموزه شخصيت خويش درزمينة پاي

سه نفر از افراد متعلق به اين نسل خود را به طور كامل . دانستند  خود را فردي مذهبي مياول عمدتاً
مانده اولويت  اند، اما دو نفر باقي بند به اجراي همة مناسك و اعتقاد به همة باورهاي ديني دانسته پاي

ة مناسك مذهبي نيز اند كه ممكن است به هم اند و اشاره كرده خود را اعتقاد به باورهاي ديني دانسته
اند  به همين ترتيب، در ميان پاسخگويان نسل دوم، سه نفر اظهار كرده. بندي محكم نداشته باشند پاي

اند كه خود را فردي  كه به طور كامل به انجام مناسك اسالمي مقيد هستند و دو نفر اشاره كرده
اسيت خيلي زيادي به انجام همة دهند و حس دانند، اما اولويت را به باورهاي مذهبي مي مذهبي مي

  .مناسك مذهبي ندارند
به اين ترتيب كه در اين . شود در نسل سوم تنوع بيشتري در خودپندارة مذهبي افراد مشاهده مي

مانده نيز تنها يك  آورند و از ميان سه پاسخگوي باقي گروه دو نفر خود را افراد مذهبي به شمار نمي
داند و دو نفر ديگر بيشتر بر  ها و مناسك ديني مي كلية دستورالعملپاسخگو خود را مكلف به اجراي 

 از 4گوي شمارة  براي مثال پاسخ. اند بودن ذهنيات ديني خود تأكيد داشته باورهاي قلبي و شخصي
به نظر من . دار با تعريف خودم دانم اما دين دار مي من خودم را فردي معتقد و دين«: گويد نسل سوم مي

ها به انجام همة  شايد مثل خيلي. ري اعتقاد به يك سري باورها و اصول اخالقي استدا اصل دين
كنم افكار و رفتارهايم را متناسب با اين اصول  هاي مذهبي مقيد نباشم، اما سعي مي دستورالعمل

رسد كه دين جنبة  در ميان بيشتر پاسخگويان نسل سوم اين پژوهش به نظر مي. »اخالقي تنظيم كنم
در عين حال، . و شخصي پيدا كرده و از اهميت مناسك مذهبي در ذهن افراد كاسته شده استفردي 

هاي مذهبي تلقي  تنها در اين نسل است كه بخشي از پاسخگويان اكنون خود را فردي داراي حساسيت
  .اند دانسته كنند، اما در گذشته و در سنين نوجواني خود را فردي مذهبي مي نمي

  
  ات فراغتنحوة گذران اوق

ويژه در نحوة گذران  ها بيشتر در الگوهاي مصرف و به  سبك زندگي افراد و نسل همچنان كه گفته شد،
هاي  در اين پژوهش به منظور فهم مناسبات سبك زندگي نسل. شود اوقات فراغت آنان متجلي مي

 اوقات فراغت ها درخصوص زيارت و سياحت، به سنجش نحوة گذران مورد مطالعه و نگرش و تجربة آن
  .پاسخگويان پرداخته شده است



   1391يز و زمستان ، پاي4 و 3 ةشمار ،ششم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

 

18 

كردن بيشتر اوقات فراغت با  ويژگي غالب گذران اوقات فراغت افراد متعلق به نسل اول، سپري
هايي مثل رفتن  اند كه اوقات فراغتشان را بيشتر به انجام فعاليت ها بيان كرده آن. اعضاي خانواده است

دادن به راديو و انجام  ها، تماشاي تلويزيون و گوش ان و نوههاي فاميلي، تعامل با فرزند به مهماني
 تماشاي تلويزيون و شركت در  نيك، رفتن به پيك. دهند ها و مناسك مذهبي اختصاص مي فعاليت

هايي است كه  هاي مذهبي نيز از جمله فعاليت هاي هيئت جلسات قرائت قرآن و ادعيه يا برنامه
  .كنند ها مي تر اوقات فراغتشان را صرف آنپاسخگويان متعلق به نسل دوم بيش

ويژه مسابقات  تماشاي تلويزيون و به. هاي فراغتي نسل سوم از تنوع بيشتري برخوردار است فعاليت
جمعي به همراه  هاي دسته گردي، گردش جمعي، اينترنت هاي دسته فوتبال، رفتن به سينما، ورزش

هاي سينمايي خارجي در منزل و  شاي فيلمدوستان و همساالن، مطالعة كتاب و مجالت، تما
طور كه  هاي فراغتي نسل سوم پاسخگويان اين پژوهش بوده است و همان پيمايي از جمله فعاليت كوه

هاي مذهبي و پرداختن به امور ديني در ميان اعضاي اين نسل  شود، نقش فعاليت مشاهده مي
  .تر شده است رنگ كم

  تجربيات زيارت و سياحت

اند كه در طول زندگي خود هم تجربة سفر زيارتي و هم تجربة  ويان سه نسل عنوان كردههمة پاسخگ
اند كه بيشتر سفرهاي زيارتي خود را در  بيشتر پاسخگويان نسل سوم بيان كرده. اند سفر سياحتي داشته

هي اند و اين سفرها بيشتر با همرا هاي قبل از مستقل شدن از خانوادة پدري انجام داده طول سال
  .خانواده يا از طريق اردوهاي مدرسه صورت گرفته است

در . تجربة ميزان سفرهاي زيارتي و سياحتي در بين پاسخگويان نسل اول تقريباً برابر بوده است
رسد ميزان سفرهاي زيارتي غلبة بيشتري داشته  ميان پاسخگويان نسل دوم اين پژوهش به نظر مي

رسي، ميزان سفرهاي سياحتي آشكارا بيشتر بوده است و در ميان اما در ميان نسل سوم مورد بر. است
پاسخگويان اين نسل تنها يكي از پاسخگويان تعداد سفرهاي زيارتي خود را بيشتر از سفرهاي سياحتي 

  .بيان كرده است
اند كه  با اين حال نكتة حائز اهميت آن است كه پاسخگويان نسل اول و دوم عمدتاً اظهار كرده

ياحتي آنان اغلب تحت تأثير خانواده و تمايالت فرزندان به جنبة فراغتي سفرها صورت سفرهاي س
رسد كه نسبت تقريباً مساوي سفرهاي سياحتي و زيارتي  به همين دليل به نظر مي. گرفته است

اند، تحت تأثير اين عامل قرار  پاسخگويان نسل اول كه فرزندانشان در سنين جواني و نوجواني بوده
  . استداشته

هاي مورد بررسي پژوهش، ميزان سفرهاي مذهبي به اماكن مقدس خارج از  يكي ديگر از مؤلفه
هاي اقتصادي و زمان بيشتري است،  گونه سفرها مستلزم صرف هزينه از آنجا كه اين. كشور بوده است
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، اغلب در ميان نسل اول و دوم. تواند نشانگر اهميت سفرهاي مذهبي در ميان پاسخگويان باشد مي
هاي زيارتي  كم يكي از مكان تجربة سفر به دست) بيش از نيمي از پاسخگويان در هر نسل(پاسخگويان 

اي داشته  اند و در ميان نسل سوم تنها يكي از پاسخگويان چنين تجربه را داشته) مكه، كربال(خارجي 
لي و زمان تجربة بيشتر براي تواند ناشي از تفاوت سني پاسخگويان و ثبات ما البته اين مسئله مي. است

  .هاي پيشين باشد پاسخگويان نسل
نسل اول مورد . هايي است كه مورد سؤال قرار گرفته است همراهان و همسفران يكي ديگر از مؤلفه

اند، اما  بررسي در اين پژوهش سفرهاي زيارتي خود را اغلب تنها يا همراه با خانوادة خود تجربه كرده
در ميان همراهان پاسخگويان . ا اغلب با همراهي خانواده صورت گرفته استه سفرهاي سياحتي آن

اما در . اند نسل دوم در سفرهاي زيارتي، عالوه بر خانواده، دوستان و همكاران نيز نقش پررنگي داشته
در ميان نسل سوم، . اند هاي پاسخگويان همراهان اصلي بوده سفرهاي سياحتي اين نسل، خانواده

كه پيش از اين اشاره شد، اغلب سفرهاي مذهبي و زيارتي اين نسل مربوط به دوران پيش از گونه  همان
  .استقالل اقتصادي و اجتماعي آنان و تحت تأثير همراهي با خانواده يا مدرسه بوده است

شده به سفرهاي سياحتي و زيارتي با توجه به اينكه همة  داده هاي زماني اختصاص دربارة موقعيت
اند، اغلب دوران تعطيالت رسمي و اوقات فراغت خود را به سفر اختصاص  ن شاغل بودهپاسخگويا

با اين حال، . اند اند و بسته به فصل، نوع و ميزان تعطيالت، مقصد سفرهاي خود را انتخاب كرده داده
 اند المقدور تالش كرده اند كه حتي برخي پاسخگويان از نسل اول و دوم پژوهش حاضر اذعان نموده

اما اين موضوع . هاي زماني خاص را به سفرهاي زيارتي اختصاص دهند هاي مذهبي و موقعيت مناسبت
  .اي نداشته است در ميان اغلب پاسخگويان نسل سوم اهميت ويژه

من خودم اصالتاً اهل خراسانم و ارادت «:  از نسل دوم پژوهش اظهار كرده است1پاسخگوي شمارة 
هاي روزمرة زندگي و شرايط كاري اجازه بدهد، سعي  ارم و تا جايي كه مشغلهاي به آقا امام رضا د ويژه
هاي مذهبي، بخصوص روزهاي تولد و شهادت امام رضا، خودم را به مشهد و حرم  كنم مناسبت مي

  . »حضرت برسانم
  

  افكار و احساسات پاسخگويان در سفرهاي سياحتي و زيارتي

، افكار و احساسات خود را در تجربة سفرهاي زيارتي خارج از هاي اول و دوم پاسخگويان متعلق به نسل
افرادي كه از اين دو نسل به . اند متفاوت با ساير سفرهاي خود عنوان كرده) سفر حج و كربال(كشور 

اند كه در طول اين سفرها احساسات معنوي و مذهبي از جمله  اند اظهار كرده سفر زيارتي خارجي رفته
  .ها غالب بوده است باري روحي بر آنرزش گناهان و سبكآم نزديكي به خدا، 
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در ميان پاسخگويان متعلق به نسل سوم، تنها يكي از افراد به سفر زيارتي خارج از كشور رفته 
زماني كه به سفر حج رفتم، در يك دوره  » :او در توصيف احساسات خود در اين سفر گفته است. است

خواستم با رفتن به اين سفر ترديدهايم را كنار  مي. ام بودم بيشك و دودلي نسبت به اعتقادات مذه
اما اين سفر براي من تفاوت چنداني با ساير سفرهايي كه رفته بودم نداشت و تجربة معنوي . بگذارم

  .»عميقي در اين سفر نداشتم
 بيشتر پاسخگويان متعلق به نسل سوم تجربيات، احساسات و افكار خود را در سفرهاي زيارتي

احساس آرامش، سرگرمي و لذت . اند اند، مشابه بيان كرده اي كه داشته داخل كشور با سفرهاي سياحتي
هاي اول و دوم نيز اگرچه نفس عمل  در ميان پاسخگويان نسل. از جملة اين احساسات بوده است

اي تفريحي ه ها احساسات مذهبي بخشيده است، معموالً در سفرهاي زيارتي داخلي برنامه زيارت به آن
  .اند ها، احساس سرگرمي و شادي را تجربه كرده اند كه هنگام اشتغال به آن و خريد نيز براي خود داشته

 از نسل سوم، كه بيان كرده بعد از بازگشت از سفر زيارتي خارجي 4غير از پاسخگوي شمارة  به
كه ) هاي اول و دوم لنس(تفاوت خاصي در احوال و روحياتش پديده نيامده است، ساير پاسخگويان 

 سبكي و  اند كه بعد از اين سفرها احساس آرامش، اند اظهار كرده اي داشته تجربة چنين سفرهاي زيارتي
  .اند شدن گناهانشان را داشته آمرزيده
  

  تجربة گذران اوقات در سفرهاي سياحتي و زيارتي

سفرهاي زيارتي خارج از كشور هاي مشابهي در زمينة گذران اوقات در  پاسخگويان هر سه نسل تجربه
هايي بوده است كه به گفتة  ترين فعاليت انجام اعمال مذهبي واجب و مستحب و عبادت مهم. اند داشته

همچنين . ها را به خود اختصاص داده است شده در تجربيات زيارتي آن پاسخگويان، عمدة اوقات سپري
اند كه در اين سفرها  كشور اظهار كردهاغلب پاسخگويان سه نسل درزمينة سفرهاي زيارتي داخل 

هاي مربوط به زيارت، به اموري از قبيل خريد،  غير از فعاليت بخش قابل توجهي از اوقاتشان را، به
كردن اوقات در سفرهاي سياحتي  نحوة سپري. اند وگذار پرداخته هاي ديدني و گشت سرزدن به مكان

هاي طبيعي، بازديد از   استراحت در مكان از قبيل خريد،نيز در تجربة سه نسل مورد بررسي به كارهايي 
  .كننده محدود شده است هاي سرگرم وگذار و فعاليت نقاط ديدني، گشت

 

  تمايالت پاسخگويان به زيارت و سياحت

هاي فعلي پاسخگويان به سفرهاي زيارتي يا سياحتي، اغلب پاسخگويان  در مورد تمايالت و گرايش
دو نفر از . اند  به سفرهاي زيارتي بخصوص سفر حج تمتع را عنوان كردهنسل اول، گرايش بيشتر
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پاسخگويان اين نسل به طور مشخص بستگي اين مسئله با نزديك شدن سنشان به دوران كهولت و 
هميشه آرزوي زيارت «: يكي از پاسخگويان در اين باره گفته است. اند ناتواني را مورد تأكيد قرار داده

شوم، گاهي با  هايي كه مريض مي وقت. ام صاً اگر قسمت باشد حج واجب را داشتهخانة خدا، مخصو
. »ماند ها نشانة پيري و عليل شدنم است و آخر حسرت حاجي شدن به دلم مي كنم اين خودم فكر مي

اند كه در صورتي كه موقعيت سفر خانوادگي همراه  با وجود اين، پاسخگويان اين نسل اغلب بيان كرده
دهند و به گفتة يكي از  ها سفرهاي سياحتي را در اولويت قرار مي خاطر آن ندان را داشته باشند، بهبا فرز

گذرد و به  ها خوش نمي ها خيلي جذاب نيست و به آن سفرهاي زيارتي معموالً براي بچه«: پاسخگويان
  .»ها دوست دارند بروند شمال ها كه باشد همة آخر هفته آن

وهش حاضر، غالباً تمايلشان به نوع سفر را تحت تأثير شرايط روحي خود و پاسخگويان نسل دوم پژ
گرايش به سفرهاي زيارتي در اين نسل نيز باالتر از . اند مدت و بازة زماني موجود براي سفر دانسته

تمايل به سفر سياحتي است، اما گرايش به سفرهاي سياحتي نيز براي فرار از زندگي روزمره و 
  . اي برخوردار است ي از كار و زندگي براي اين دسته از اهميت ويژههاي ناش خستگي

يا تنها (، سفرهاي سياحتي را اولويت اصلي )بجز يك نفر(غالب پاسخگويان نسل سوم اين پژوهش 
  .اند ذكر كرده) اولويت

در مورد گرايش به سفرهاي زيارتي خارجي، نسل اول و دوم عمدتاً به تمايل خود به اين سفرها 
اند و برخي از  اند؛ اما پاسخگويان نسل سوم، اغلب گرايش و ميل چنداني به اين مقوله نداشته شاره كردها

تري در زندگي خود براي  هاي مهم ها و برنامه اين دسته با وجود اعتقادات مذهبي، به وجود اولويت
  .اند صرف هزينه و زمان الزم براي چنين سفرهايي اشاره كرده

 همسفران براي هريك از سفرهاي زيارتي و سياحتي، پاسخگويان نسل اول اغلب در مورد انتخاب
رسد گرايش به  اند؛ اما به نظر مي هايشان را براي هر دو نوع اين سفرها ترجيح داده همراهي خانواده

. انتخاب همراهان متفاوتي براي هريك از انواع سفر در بين پاسخگويان نسل دوم و سوم وجود دارد
دل در اين  فكر و هم يان نسل دوم، اغلب براي سفرهاي زيارتي تمايل به همراهي دوستان همپاسخگو

  .اند هاشان را داشته سفري با خانواده سفرها دارند، اما در سفرهاي سياحتي و تفريحي خود گرايش به هم
غلب مايل اند، ا ها كه به سفرهاي مذهبي اعتقاد و تمايل داشته در ميان نسل سوم پاسخگويان، آن

اند اين سفرها را به تنهايي و در خلوت خود تجربه كنند؛ در حالي كه براي سفرهاي تفريحي، اغلب  بوده
  .اند حضور و همراهي دوستان را ضروري دانسته
هاي مذهبي براي اختصاص به  هاي خاص زماني و مناسبت دربارة مؤلفة تمايل به انتخاب موقعيت

ها را براي چنين سفرهايي  اند اين زمان ان نسل اول و دوم ترجيح دادهسفرهاي زيارتي، اغلب پاسخگوي
انتخاب كنند، هرچند اين نكته در اكثر موارد اهميت جدي نداشته است و بيشتر در حد ترجيحات 
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اهميت و خالي از معناي خاص ديني  اين موضوع براي اغلب افراد در نسل سوم بي. شخصي بوده است
  .  اند  براي آن قائل نبودهاست و اين گروه تقدسي

  
  مناسك زيارت و سياحت

هاي  آورند، تفاوت مهمي در نسل جا مي زمينة مناسك و آداب و رسومي كه افراد در سفرهاي خود به در
مناسك مد نظر اين پژوهش شامل رسوم . خورد مختلف مورد بررسي در اين پژوهش به چشم نمي

  . سفر و مراسم استقبال و پس از سفر استپيش از سفر، مراسم بدرقه، رفتارهاي حين
آيند، از آداب و مراسم  اي مدرن و امروزي به شمار مي سفرهاي سياحتي و تفريحي كه بيشتر پديده

هاي كوچك براي بستگان و دوستان نزديك  خاصي برخوردار نيستند و حداكثر در تهية سوغاتي
يفه نسبت به اداي آن براي هريك از رسد اهميت و احساس وظ شوند كه به نظر مي گر مي جلوه
  .هاي اين پژوهش نسبت به نسل پيش از خود كمتر است نسل

اي برخوردار بوده است و بسياري از  اما سفرهاي زيارتي از گذشته همواره از مراسم و مناسك ويژه
حالليت از اين مراسم شامل ايجاد آمادگي روحاني پيش از سفر، طلب . شود آداب آن امروزه نيز اجرا مي

جا آوردن آداب،  آشنايان دور و نزديك، بخصوص در سفر حج، مراسم بدرقة زائر با حضور نزديكان، به
عنوان تبرك براي اطرافيان، مراسم استقبال از  نمازها و ادعية مخصوص مكان مذهبي، تهية سوغاتي به

اي را براي زائر از مدتي پيش از  يژهزائر، دادن وليمه به اطرافيان و ديدار و زيارت زائر است كه برنامة و
  .بيند سفر تا مدتي بعد از آن تدارك مي

رسد اين مراسم بسته به ميزان سهولت دسترسي به  البته اين نكته حائز اهميت است كه به نظر مي
براي مثال برخي از پاسخگويان نسل اول اين پژوهش يادآوري كردند كه . اماكن مقدس متغير است

تري براي سفر وجود داشت، سفر مشهد نيز داراي بسياري از  ها كه شرايط سخت  از آنبراي نسل پيش
  .شود اين آداب بوده است، در حالي كه امروزه يك سفر زيارتي سياحتي محسوب مي

به اين ترتيب، سفرهاي مذهبي و زيارتي خارج از كشور كه مستلزم صرف هزينه و زمان بيشتري 
دارد و در بين اين سفرها نيز سفر مكه و بخصوص حج تمتع، به دليل است آداب بيشتري به همراه 

  .ها برقرار است بندي بيشتري به آن هاي بيشتر، آداب بيشتري به همراه دارد و پاي وجود محدوديت
هاي مختلف  گونه كه پيش از اين گفته شد، دربارة اين مقوله تمايز چنداني ميان نسل همان

اند، كمابيش  مة كساني كه تجربة سفر زيارتي خارج از كشور را داشتهاين پژوهش وجود ندارد و ه
رسد معنا و مفهوم اجراي كامل  با اين حال، به نظر مي. اند مراسم مشابهي را پشت سر گذاشته

هاي ذهني بيشتري به همراه دارد، هرچند كه اذعان  آداب، در ميان پاسخگويان نسل سوم چالش
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 قرارگرفتن در موقعيت چنين سفرهايي، احتماالً خود را ملزم به اجراي اند احتماالً در صورت كرده
  . دانند بسياري از اين آداب مي
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  هاي سفرهاي سياحتي و زيارتي انگيزه

هاي سفرهاي سياحتي، سفرهاي  هايي ميان انگيزه دهد كه تفاوت هاي اين پژوهش نشان مي يافته
به طور كلي، انگيزة اين دو نسل از . خورد م ميزيارتي داخلي و سفرهاي زيارتي خارجي به چش

سفرهاي سياحتي رفع خستگي ناشي از كار، دورشدن از زندگي عادي و امور روزمره، خريد، ديدار 
هاي جديد بوده  ها و فرهنگ دوستان و اقوام، اختصاص زمان بيشتر به خانواده، آرامش و آشنايي با مكان

دهد كه آنان در سفرهاي زيارتي داخل كشور نيز  نشان ميهاي اين دو نسل  بررسي انگيزه. است
  ها به مواردي مثل ثواب اخروي و شركت اما در كنار اين انگيزه. ها برخوردارند تاحدودي از همين انگيزه

هاي سفرهاي زيارتي داخل كشور اشاره  عنوان انگيزه هاي مذهبي مربوط به زيارت نيز به در فعاليت
  .اند كرده

هاي اين دو نسل از سفرهاي زيارتي خارج كشور حاكي از آن است كه در ميان افراد  گيزهمطالعة ان
پاسخگوي . تري دارند هاي مذهبي و معنوي نقش پررنگ گونه سفرها، انگيزه اين دو نسل و در اين

با بقية سفرها فرق ) ع(سفر حج يا زيارت امام حسين«: گويد  از نسل اول در اين خصوص مي3شمارة 
كردن در اين  اگر بخواهم به اين سفرها بروم، در درجة اول خود زيارت، نمازخواندن و عبادت. ددار

  .»آورد كه به اين سفرها بروم كند و در من اين كشش را به وجود مي هاست كه مرا جذب مي زيارتگاه
حتي و هاي سفرهاي سيا در ميان پاسخگويان متعلق به نسل سوم، تمايز قابل توجهي ميان انگيزه

كردن  شود، سپري ها به سفر مي به طور كلي، عاملي كه موجب تمايل آن. شود زيارتي مشاهده نمي
  .هاي تفريحي و جذاب است بخش در زمان فراغت در كنار خريد و بازديد از مكان اوقاتي خوش و لذت

  

  گيري نتيجه

 در بخش چارچوب نظري اين گرفته از دو مفهوم زيارت و سياحت و دو هويت زائر و سياح تبيين صورت
هاي  پژوهش حاكي از آن بود كه زيارت و سياحت، جز آنكه دو نوع كنش مجزا هستند، هريك با سبك

شده در فضاي دو  هاي گفتماني برساخته زندگي متفاوتي قرابت دارند و در عين حال، زائر و سياح هويت
  .گفتمان متفاوت هستند

ي ميان نحوة گذران اوقات فراغت، كه شاخصي براي الگوي هاي پژوهش نشان داد تمايزات يافته
الگوهاي گذران اوقات فراغت . خورد هاست، ميان سه نسل مورد بررسي به چشم مي سبك زندگي نسل

هاي مذهبي  هاي اول و دوم اين مطالعه، شامل برخي كردارها و فعاليت و در نتيجه سبك زندگي نسل
همچنين . ها وجود دارد تر هستند و تمايل كمتري به انجام آن نگر اين كردارها در نسل سوم كم. است
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هاي اول و دوم بيش از نسل سوم مشاهده  گرايش به زيارت در مقايسه با سياحت، به طور كلي، در نسل
ها به زيارت در مقايسه با  ها با گرايش آن رسد الگوهاي سبك زندگي نسل به اين ترتيب، به نظر مي. شد

  .اط نيستارتب سياحت بي
هاي اول و دوم، كه گرايش بيشتري به  هاي اين پژوهش حاكي از آن بود كه نسل همچنين يافته

طور كه  همان. آوردند دار و مذهبي به شمار مي زيارت داشتند، بيشتر از نسل سوم خود را افراد دين
د احتماالً بر ميزان غيرمذهبي در ذهنيت افرا/ هاي دانايي مذهبي بندي رسد صورت گفته شد، به نظر مي

  .ها به زيارت در برابر سياحت تأثيرگذار است گرايش آن
شوندگان  هاي نسلي موجود در ميان مصاحبه يكي از مسائل اصلي مورد توجه اين پژوهش، تفاوت

ها نشان داد نسل اول و دوم پاسخگويان گرايش بيشتري به  يافته. درخصوص زيارت و سياحت بود
اما گرايش نسل . حت دارند و تفاوت چنداني از اين حيث در ميان آنان وجود نداردزيارت در مقابل سيا

هاي دو نسل پيش از خود متفاوت است و به نظر  سوم در اين خصوص به طرز محسوسي با گرايش
  .ها تمايل بيشتري به سياحت دارند تا زيارت رسد كه آن مي

مورد تمايزهاي ذهني زيارت و سياحت نيز مطالعة تجربة زيستة سه نسل افراد مورد مطالعه در 
كه در بخش  اين مطالعه نشان داد كه در ذهنيت اكثر پاسخگويان، چنان. نتايج جالب توجهي داشت

ها، اهداف، اميال، روحيات و  چارچوب مفهومي شرح داده شد، تمايزي مفهومي ميان انگيزه
سفر زيارتي به خارج از كشور، كه . رددستاوردهاي سياحت و سفر زيارتي به خارج از كشور وجود دا

مراد از آن در اين پژوهش سفر به عربستان و عراق بوده است، در ذهن افراد تجربه و تمايلي روحاني، 
اي در جهت آرامش، لذت و  شود؛ اما در مقابل، سياحت بيشتر تجربه معنوي و مذهبي شمرده مي

  .گردد سرگرمي تلقي مي
 و تمايالت سفرهاي  ها، اهداف راد مورد مطالعة اين پژوهش، انگيزهرسد در ذهنيت اف به نظر مي

بيشتر افراد مورد مطالعه اذعان . زيارتي داخل كشور تاحد زيادي با سفر سياحتي عجين شده است
هاي زيارتي داخل كشور، عالوه بر عوامل روحاني،  اند كه تجربه و تمايل آنان در سفر به مكان كرده

  .شود هاي سياحتي همچون لذت، سرگرمي و آرامش نيز مي مل انگيزهمعنوي و مذهبي، شا
نحوي به چارچوب مفهومي سياحت نزديك  هاي مقدس داخل كشور، به به اين ترتيب، زيارت مكان

هاي  شود و در كنار ساير فعاليت هاي سفر دانسته مي زيارت در اين مورد يكي از اهداف و انگيزه. شود مي
توان تاحدي از پيوستگي سياحت و  به عبارت ديگر، مي. گيرد طول سفر قرار ميفراغتي گردشگران در 

بدين ترتيب، الگوي سفرهاي زيارتي داخل كشور تاحدود زيادي . زيارت در تجربة اين افراد سخن گفت
تواند چارچوب  اين دستاورد مي. شود تر از زيارت نزديك مي عنوان مفهومي عام به گردشگري مذهبي به

  . اين پژوهش را نيز اصالح و تكميل كندمفهومي
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