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 چکیده

 را گمنام شهدای آرامگاه که است کسانی زیسته تجربه بر معناساز هایسویه بر هرمنوتیک تاملی جستار، این تالش

 و باورها نظام اب آنها تفریحی و فراغتی هایانگیزه که افرادی. اند کرده انتخاب زیارت و گردشگری محل عنوان به

 نظام لیلتح جستار این در هدف واقع، در. است زده رقم را قدسی فضاهای گردشگری و خورده پیوند شان اعتقادات

 خود شگرانهگرد رفتارهای به قدسی فضاهای و مذهبی دینی، اماکن زیارت طریق از که است گردشگرانی رفتار معنایی

 مستندات و مصاحبه تکنیک از استفاده با و بوده کیفی روش چارچوب در حاضر پژوهش. بخشندمی فرهنگی خصلت

 در میدان زهحو. است شده استفاده یافتهها تحلیل برای عرفی تحلیل از و گرفته صورت میدان حوزه در زیسته تجربه

 مورد نمونه عنوان به نفر 15 در بوده تهران جمشیدیه پارک نور تپه ارتفاعات در واقع گمنام شهدای آرامگاه تحقیق این

 در نور تپه عاتارتقا در شهدا آرامگاه استقرار: که است این گویای حاضر پژوهش های یافته. است گرفته قرار مصاحبه

 کوه، انسان، بین ناپذیر گسست پیوند بر داللت و است فرهنگی نشانگان و معنایی نظام دارای تهران جمشیدیه پارک

 روبه بیعیط حرکت یک پیماییکوه استعاری، فهمی چارچوب در. دارد گردشگری از حاصل قدسی معنویت و طبیعت

 با نشاط این. گردد می ایجاد درونی نشاط و شده ایجاد انسان در تعالی حس ، پیماییکوه مسیر طی در و بوده باال

 پاسخگویان، نظر زا زیارت انگیزه. شودمی مبدل روحانی و معنوی نشاط یک به ارتفاعات این شهدادر آرامگاه مشاهده

 با پیمان تجدید»  ،«شهر از شدن دور انگیزه و طبیعی کشش» ،«درونی آرامش به دستیابی»:   اصلی مضمون 9 شامل

 حس» ،«قدردانی و کردن دل درد» ،«شهدا شخصیت از الگوبرداری» ،«دین احساس و تعهد» ،«جستن توسل» ،«شهدا

 . بودند «خودیابی احساس» و «همزادپنداری و قربت

 

   مسأَله بیان و مقدمه

 مختلفی انواع بر داللت گردشگران ماهیت و انگیزه گردشگری، مقصد مکان، زمان، کیفیت، کمیت، لحاظ به گردشگری مفهوم

 مفهوم پیوند است اهمیت حایز شناسی انسان منظر از میان این در آنچه اما. (66 :1388 ،آقاجانی و رادفرجی)دارد گردشگری از

 می خصلت  همین مبنای بر و است  آن هرمنوتیک فهم و مختلف هایفرهنگ در نهفته معنایی های نظام مجموعه با گردشگری 

ست  این واقعیت. کرد تحلیل قدسی  غیر و قدسی  امر چارچوب در دیگر فرهنگی سوژه  هر مثل هم را گردشگری  توان  بین که ا

 جامعه هر گردشگری  مقاصد  تا شده  باعث که دارد وجود همسویی  و تنیدگیدرهم نوعی جامعه هر ارزشهای  نظام و گردشگری 

شگری  دیگر ،عبارت به .شود  بدل جامعه آن فرهنگی سفیران  به  طریق از هرجامعه هایارزش که کرده فراهم را شرایطی  گرد

سازی  تبلیغ، ،آن سازی  و نماد صال  این .شود  برند شگری  مفهوم در تغییر نوعی ات  نگیفره امر یک مثابه به آن هب توجه و گرد

صد  واقع در. ست ا شگری  مقا شته  به گذر امکان و (84 :1390 سبزآبادی،  و احمدی)بوده جامعه هر گیفرهن هایآیینه گرد  گذ
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ستر  در آن از هرمنوتیک تحلیل و جامعه هر تاریخی شگری  اکنام. دنکنمی فراهم را موجود ب شگران  به گرد  دندهمی اجازه گرد

 . دننمای یوردا و قضاوت سمبلیک و مانده برجای نمادهای و اسناد اساس بر تنها و تعصب و ذهنیت هرگونه بدون

 نوعی بر اللتد زمانی هر از بیش که است فضاهایی جمله از و بوده انگردشگر توریستی اهداف از یکی قدسی و مذهبی اماکن

 و اعتقادات نظام یخ،تار با و شته دا را خود خاص مخاطبان ،گردشگری  نوع این. دارد ارزشی  هاینشانه  و نمادها فرهنگی مواجهه

شگران  معنایی نظام ست  تنیده رهمد کن شگری  آنچه .ا شگری  انواع سایر  از را مذهبی -فرهنگی گرد  زبان کند،می متمایز گرد

 تجربه نوعی شاهد توانمی اماکن این در. آنهاست متن در نهفته نمادهای طریق از پیام انتقال و گردشگری مقاصد چنین گویای

سته  سانی  هر که بود همدالنه و زی  و معنا از پر آموز،عبرت هاینماد ادها،نم این گویی .داردوامی تامل به ،خود با مواجهه در را ان

 درک النه،همد فهم بر مبتنی زیسهته  تجربه نوعی فضهاها  این در .هسهتند  اندیشهه  و خرد صهاحبان  برای اندیشهه  قابل نمادهای

  .دنشومی منتقل افراد به مختلف طرقبه تمدنی و اخالقی الگوی عنوان به که دارد وجود پیام و معانی

صد مق در تنوع و انواع به وجهت با شگر  ا ضور  مذهبی، یگرد شگری  نوع یک مثابه به توانمی را شهدا  آرامگاه زیارت و ح  گرد

 .آنهاسهههت متن رد نهفته نمادین هایگزاره بیان و معناکاوانه و هرمنوتیک تحلیل نیازمند چیزی هر از بیش که برد نام قدسهههی

شگرانه  رفتار نوع هر شک بی صی  معنایی بار و انگیزه دارای گرد  در و دارد صرف  راغتف اوقات گذران از فراتر ماهیتی و بوده خا

 تا ست ه مراهه گردشگران  همدالنه و درونی مقاصد  با بیشتر  و بوده پررنگ مراتب به معنایی نظام و نیات این قدسی  گردشگری 

  .فراغت اوقات گذران و گردشگرایانه صرفا مقاصد

سی   نگاه شنا سانی  وجه بر تأکید با هرمنوتیک تحلیل و پدیدار سته  هتجرب و ان  تا دهدمی محقق به را امکان این ،انگردشگر  زی

 از یکی نوانع بهشهههدا آرامگاه(. 11: 1394 مزینانی، شههریعتی)ببیند کنند،می تجربه را آن که کسههانی منظر از را گردشههگری

 هتپ یشهدا  رامگاهآ. دارد قرار مرتفع کوههای دامنه و ارتفاعات در آنها از برخی که گرفته قرار مختلف اماکن در قدسی  فضاهای 
شیدیه  ارتفاعات در عواق نور ست  جمله از تهران جم سأَله . آنها ضر  پژوهش م ست  این حا  اینچگونه  ، کننده مراجعه افراد که ا

ضاها  گونه ضای  عنوان به را ف سی  ف ضاهای  از فهمی چه کنند؟ می تجربه قد سی  ف شانگا  توان می چگونه دارند؟ قد  فرهنگی نن

 .است حاضر پژوهش اصلی هدف سواالت این به پاسخ کرد؟ تحلیل را ها تجربه این بر مترتب

 مذهبی گردشگری و گردشگری

  سراسر در یشگردگر لشکاا یجترینرا از کیی یشگردگر از عنو ینا است؛ گردشگری  ابعاد از یکی رتیاز و مذهبی یشگردگر

  جلب دخو یسو به را انشگردگر از دییاز ادتعد ساله هر مقدسه ماکنا و مذهبی یهاهتگاریاز بهذجا. تههههههسا نجها

 رزشههیا مقیاس در گردشههگری واقعیت از بخشههی را مذهبی گردشههگری بتوان شههاید(. 62: 1388 آقاجانی، و رادفرجی)ندکمی

 تعریف مذهبی دشگری گر قالب در و تنیده درهم فراغتی هایانگیزه با گردشگران  باورهای نظام و ارزشها  آن در که نمود تعریف

ست  شده  شیری، )ا شگری (.72: 1394 ده ست  شده  عجین زیارت کلمه با مذهبی گرد ساجد،  از زیارت مورد در و ا  و ادهمامزا م

 .رودمی بکار هاهخانقا و هاهتشکدآ ، حسینیهها ،تکیهها ،(شهدا)رقبو و هاهمگاها،آرابقعه

 مفهوم به آن مدرن  معنای در زیارت. اسههت خورده گره دینی اعتقادات نظام با که اسههت آیینی و ارزشههی مفهوم یک 1زیارت

ست  گردشگری،  شگری  رفتارهای هرمنوتیک و همدالنه شیوۀ  به بتوان آن طریق از تا شده  باعث و بخشیده  اعتقادی قدا  را گرد

شانگر  قدسی  و مذهبی اماکن رانئزا زیسته  تجربه. کرد فهم و درک  رایج معنای در گردشگری  از تریپیچیده و تر عمیق درک ن

ست  آن ستی . ا شه  تنها نه( کربال)زیارت : ندمعتقد( 2016)همکارانش و 2 اکری سک  نوعی در ری  بلکه دارد شیعه  مذهب آیینی منا

 فارغ مذهبی گردشگری و زیارت مفهوم. هست هم مسلمانان میان در سیاسی اتحاد و مردم رهبری بسیج، در کارکردهایی دارای

ستگاه  در تفاوت از سیر  در و بوده ارتباط در باهم توانندمی علمی و معرفتی خا شگران  درونی نیات فهم و معنایی نظام تف  و گرد

 مذهبی گردشگری  از دینی و مناسکی  صورتبندی  نوعی زیارت که گفت بتوان شاید  واقع در. کنند کمک آنها همدالنه رفتارهای

 .است درونی گیری جهت دارای و شده مدرن و عقالنی تاحدودی که است
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 نظری مالحظات

 قدسی غیر و قدسی :وجه دو به فضا تقسیم در انسانی جهان بازتولید

س ا منظر از سی   انن ضا  از درک شنا  حتی و فرهنگی هر بنابر و سازد می متبلور آن متفاوت هاییافتگی سازمان  در را خود ،ف

شد  متفاوت مختلف درجات به تواندمی فرهنگی خرده ضا  در نظم و یافتگی سازمان  نوع هر ،همه این با. با شه  ،ف  باورهای در ری

 بازتولید را انسههانی جهان عمومی نظم ،فضههاها(. 236: 1381 فکوهی،) دارد اجتماعی و سههیاسههی  دینی، ای،اسههطوره ،نمادین

 – قدسهههی  جهان  و اهریمنی - اهورایی جهان  ، بد  - خوب جهان  به  گرادوگانه   فهمی چارچوب  در که  انسهههانی جهان . کنند می

 تعمیم قابلیت( 4الیاده و 3دورکیم) قدسههی غیر و قدسههی های پدیده به جهان عمومی تقسههیم. اسههت تقسههیم قابل غیرقدسههی

 کلیساو  مسجد، )دینی فضاهای  :همچون قدسی  اشکال  از برخی". دارد را قدسی  غیر و قدسی  بخش دو به فضا  تقسیم  درموضوع 

شخص  و هنجارمند کامال( غیره ستند  م سی  جنبه دارای دیگر برخی و ه ستند  محدودتری تقد ضاها  از برخی و ه  و شرایط  در ف

صی  های زمان سی  موقعیت ،مقطع همان در تنها و شوند  می مقدس صحنه  یک ،خا  از (.1381 فکوهی،)"کنند می را ایجاد قد

 با اجتماعی جهان در که اسههت میسههر هم اهریمنی و شههده زدایی تقدس فضههاهای ظهور امکان انسههانی جهان در ،دیگر سههوی

سب  ضوعی  اما .گیرد می قرار داوری مورد منفی های برچ ست  این دارد اهمیت که مو ضا  از درک :که ا سی  چارچوب در ف  و قد

 شود  متفاوت تواند می دیگر فرهنگ به فرهنگی از ها برداشت  ،بنابراین ؛پذیرد می صورت  فرهنگی های چارچوب در قدسی  غیر

ضا  از درک ،دلیل همین به.  سترمند  امری ،ف ست  فرهنگی و ب سم  طریق از زمان طول در و ا  تابویی :همچون مشخص  هایمکانی

 .رودمی بین از یا و یافته  تداوم ،قدسی هایممنوعیت ایجاد یا و کردن

  قدسی گردشگری هرمنوتیکی درک: مفهومی چارچوب

 واقعیت.دارد ازنی عقالنی و اثباتی خشک  های چارچوب از دور به و پویا و نو نگاهی به ،قدسی  یگردشگر  یمعنای نظام تحلیل

 به گردشگری  هک تصور  این. کندمی غیرممکن را گردشگری  از معناکاوانه تحلیل امکان گردشگری  از اثباتی تحلیل :که است  این

 یا و هست  بارتقش م و سخت  کار از رهایی با لمعاد و بوده فراغت اوقات گذران هدف با تنها بیرونی و انضمامی  رفتار یک عنوان

 تحلیل و معنا فاقد ،شههودمی تعریف مدرن دنیای بار کسههالت و تکراری روزمره زندگی از گریزانهعادت و عادت خرق رفتار نوعی

ست  هرمنوتیک ش  و تولید کار، فرایند از رهایی برای فرصت  نوعی را گردشگری  ،اثباتی نگاه واقع در. ا  مدرن دنیای راریتک غلۀم

 رفتارهای و فراغت گردشگری،  گویی. شوند می آماده کار به بازگشت  برای مجدداً ،گردشگری  با افراد آن در که داندمی اجتماعی

 . آن از ستقلم نه است بیشتر تولیدی فعالیت و کار برای تالش و جامعه بدنه به مجدد بازگشت برای ایمقدمه ،گردشگرانه

شگری  مفهوم ست  مدرن مفهوم یک گرد سعه  و گرفته شکل  مدرنیته پارادایم درون در و ا ست  یافته تو  در دلیل همین به و ا

 منطق ینامب بر و عقالنی رویکرد چارچوب در مدرن گردشههگری .دارد را تحلیل و تشههری  قابلیت ،مدرن دنیای منطق چارچوب

 و صادمحور اقت که آن از بیش قدسی  گردشگری  اما .است  بیشتر  بازدهی با و کمتر زمان در بیشتر  سود  وجوی جست  در کمیابی

 از دمحوراقتصههها و اثباتی-کارکردی نگاه از گذر نیازمند ،گردشهههگری به نگاه نوع این .اسهههت محور فرهنگ،باشهههد محور مکان

 تحلیل در ازممت واقعیت یک واقع در .است معنامحور گردشگری مثابه به آن به توجه و فعال گردشگری به رسیدن و ،گردشگری

ست  معنایی نظام کلیت در آنها درک و شونده تحلیل و کنندهتحلیل بین تمایز و تفکیک عدم ،هرمنوتیکی شگر  یک یعنی ؛ا  گرد

 ،گیرد نظردر خستگی  جبران برای فضایی  به را گردشگری  بخواهد که آن از بیش و بوده غرق خود گردشگرانه  دنیای در قدسی 

 و تاریخی نیاید و خود گردشههگرانه رفتار بین او ،دیگر عبارت به .اسههت ورغوطه همدالنه شههیوه به خود قدسههی ابژه دنیای در

شگری  ابژه معنایی شگری  مکان متن در نهفته معنایی و پیام بتواند تا کندمی برقرار ارتباط گرد  و درک همدالنه شیوۀ  هب را گرد

 .کند فهم
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 و 5ریکور)اسههت معروف «هرمنوتیک سههرچشههمه» به که اسههت خاسههتگاهی دارای خود معرفتی بسههتر در هرمنوتیک تحلیل

 و بیعیط علوم بین تمایز  به  معتقد  که  هسهههت دیلتای  دیدگاه   به  هرمنوتیک  ربط دنبال  به  مفهوم این. (112: 1379 ،همکاران 

 این طرح دنبال به "هرمنوتیک سرچشمه  " مفهوم در ریکور پل. بود بشری  معرفت در معناکاوانه بر مبتنی تحلیل و انسانی  علوم

 شههیوه به بلکه بیندمی را کنش مسههأَله تنها نه هسههت، اراده خالقیت، آگاهی، عمل، آزادی دارای انسههان چون :که هسههت اصههل

 کنشی  هر ،هرمنوتیکی رویکرد در ،دیگر عبارت به. است  کنش متن در نهفته معنای تفسیر  و فهم دنبال به هرمنوتیکی رهیافت

 فهم و دیدن  ،تفسیری  شناس جامعه یک اصلی  رسالت   ،اساس  براین ؛است  سنتی  و تاریخی فرهنگی، بار دارای و بوده بسترمند 

 پنهان معنای رمزگشایی بر مبتنی که است فکری فعالیتی  ،تاویل ریکور پل برای کل در. است آن فرهنگی بستر در واقعیت یک

  (.124 :1379 ،همکاران و ریکور) است اللفظیتحت داللت بر ضمنی داللت سطوح ساختن آشکار و ظاهری معنای در

 به تفسههیرگرا اجتماعی پژوهش در ،دو این جداسههازی برای تالش و اوبژکتیو /سههوبژکتیو دوگانه تلقی ،هرمنوتیک دیدگاه از

ستن  ناپذیرجدایی برای تالش کند؛می ایجاد دو این میان پیچیده ایرابطه ،تفسیر . شوند می کشیده  چالش  جهان، از هستی  دان

 درک و فهم چند هر (.12 :1394 ، شههریعتی).اسههت هرمنوتیک هدف یک "حقیقت" با آن پیوند و هسههتی بودن تاریخمند از

 برای تالش ولی هسههت متفاوت باهم 7هایدگر و 6هوسههرل نظیر هرمنوتیک بزرگان اندیشههه در گردشههگری ابژه از زیسههته تجربه

سیر  فهمیدن، شگری  ابژه با همدالنه رفتار نوعی اتخاذ و تف شترک  مخرج ، گرد ست  هرمنوتیک رویکردهای تمام م  طرق به که ا

    دارند آن معنایی فهم در سعی مختلف

 هایخوبی از آن تمایز و درونی هایخوبی اخالق، فلسههفه بر تاکید با که اسههت هرمنوتیکی پردازاننظریه جمله از 8اینتایر مک

 کرایب، بنتون،)اسهههت اجتماعی های واقعیت تحلیل در داسهههتان و 9روایت بر تاکید دنبال  به ،نهاد  و عمل  بین تفکیک  و بیرونی

سطه  به که داندمی تفسیری  رویکرد نوعی را آن ،روایت بر تاکید با اینتایرمک  (.196: 2001  به خاصی  شیوه  به توانیممی آن وا

ست  معتقد او. ببخشیم  معنا مان زندگی سانی  کنش : ا  هایشیوه  از یکی روایت و بفهمیم توانیممی اشزمینه درون در فقط را ان

 هایخوبی به بیرونی ایهخوبی تبدیل برای تالش ،اخالق فلسهههفه رسهههالت اینتایرمک برای. اسهههت زمینه این فهم برای یمهم

  دوران وارد : است معتقد او. است شده درونی خوبی جایگزین بیرونی خوبی :که است این در مدرنیته ضعف و افت و است درونی

 زندگی  یکپارچگی  و درونی های خوبی جوی و جسهههت امکان  بیرونی های خوبی جوی و جسهههت جا  آن در که  شهههدیم تاریکی 

ست  برده میان از را اجتماعی شیا  ،بیرونی هایخوبی اینتایر مک نظر از .ا  وجدانی درونی هایخوبی ولی طلبندمی مالکیت و اندا

 آن به  گونه ه چ  و هسهههتیم معنا  دنبال  به  مان زندگی  در گونه ه چ ما   که  این (.195 ،2001 ،11کرایب  ،10بنتون)هسهههتند  اخالقی و

سخ  مجموعه نیازمند بخشیم، می معنا ست  هاییپا سخ  و شود می ممکن هرمنوتیک تحلیل در که ا  به ارجاع شامل  -همه– ها پا

 .بودند هاروایت به سرانجام و قواعد به ارجاع جمعی، امور و ها سنت زندگی، هایشکل ها،اجتماع

ست  روایت نوعی ،آنها از خاطراتی بیان و شهدا  مزار زیارت و بازدید اینتایر مک رویکرد با  با تنها ،خاطره این ویار آن در که ا

صال  شه  در درونی اخالق و وجدان به ات سیر  اندی ست  خود کنش معانی تفهیم و تف ضور  صه عر شهدا  مزار ،روایت این در. ا  ح

  درون در نهفته و یدرون های پیام و معناها اماکن این در خود حضههور در افراد بلکه نیسههت آن در افراد بیرونی ارتباط و فیزیکی

    .است مرتبط آنها معنایی و اعتقادات نظام و بینیجهان با همانا که کنندمی فهم و درک را مزارها این

 پژوهش روش

ستفاده  مورد روش شی  ماهیت لحاظ به پژوهش این در ا ستفاده  با که بوده ای زمینه تئوری کیفی رو صاحبه  تکنیک از ا  در م

ست  گرفته صورت  میدان حوزۀ ستفاده  با روش این در. ا  رفتارهای انگیزه شده  سعی  پایه و محوری و باز هایکدگذاری انواع از ا

شگرانه  شخص  مذهبی اماکن گرد ضر  پژوهش هدف جامعه. گردد م  در واقع گمنام یشهدا  آرامگاه به کنندگانمراجعه عموم ،حا

                                                            
5 Ricour 
6 Husserl 
7 Heidegger 
8 MacIntyre 

9Narrative   
1 0 Benton 
1 1 Craib 
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 نمونه  حسهههب بر و بوده «هدفمند  »،تحقیق این در گیرینمونه  شهههیوه. اسهههت بوده تهران جمشهههیدیه   پارک  نورتپه  ارتفاعات  

             . گیرد صورت عمیق مصاحبه شهدا آرامگاه بازدیدکنندگان از نفر 15 از شده سعی، «دسترسدر»

 پژوهش هاییافته
 گردشگران دید از مقبره و کوه نسبت

 مراکز ،عبادی مراکز کوهستانی،  مناطق ارتفاعات، شود، می انتخاب گمنام یشهدا  بویژه شهدا  آرامگاه برای که اماکنی از یکی

شگری،  شگاهی  مراکز گرد ضاهای  کل در و دان سی -فرهنگی ف ست  قد سیل  دارای که ا ستند  زیارت برای الزم هایپتان  از فارغ. ه

 خود به را بیرونی ناظر هر ذهن که اسههت محوری سههوالی خود ،شهههدا مقبره و کوه بین نسههبت زیارت، در انگیزشههی معیارهای

شغول  سبت  که این و کندمی م ضای  عنوان به شهدا مزار  و کوه ن سی  ف ست  در قد ضاهایی  چنین انتخاب ،واقع در ؟چی  برای ف

 .است شده پرداخته آن به زیر جدول در که هست تامل قابل خود نوع در -پاسخگویان منظر از -شهدا مگاهآرا
 گمنام یشهدا مقبره و کوه نسبت(: 1) جدول

 ارتفاعات در گمنام شهداء مقبره استقرار راییچ: ها قول و نقل
 فرعی مضمون

 (فرعی مقوله)

شان  طرفی از و خدا به بودن نزدیک و زمین سط   از بودن باال خاطر به شاید   هم شون  بزرگی و اقتدار یدهنده ن

 .هست
 بزرگی و اقتدار حس

 دلیل همین به ؛کندن دل زمینی تعلقات از شههههدا خوب. داره دنیوی تعلقات از جدایی حس یک ،ارتفاع همیشهههه

 .زمینی تعلقات از جداشدن خاطر به :کنیم می دفن کوه باالی
 اتقتعل از جدایی حس

 دنیا از دوری .کنند می دفن کوه روی در که همینه برای دارند فاصله ما دنیای از

 و روحی نظر از شههخص روحیه تقویت موجب، کنیم برقرار مقبره و کوه بین ارتباط، خاص صههورت به بخواهیم اگر

 . است خاص ریزی برنامه و خاص وقت صرف نیازمند قطعا که شود می جسمانی
   روحی تقویت عامل

 به رسیدن برای که مخصوصا ؛ده می خاص آرامش نیز کوهنوردی ،شود می سخت شهدا مقبره به رسیدن  راه چون

 .باشه شهدا

  آرامش و کوهنوردی سختی 

 صعود از بعد

سختی    نماد کوه ست  سر ستند  و کردند تحمل را ها سختی  هم ها این و ا سن  موقعیت این به تون  ،همین برای. بر

 .هست دنیا از کندن دل نوعی شاهد ،کوه
 کندن دل و سرسختی نماد

 مقاومت نماد ارتفاع .است نزدیک خدا آسمون به و داره قرار ارتفاع در مقاومت نماد

 لحاظ از کامل درگیری و شهر بر کوه از کامل سیطره  دلیل به که هست  این بنده تحلیل ؛هست  سوال  هم من برای

 .است معنوی

  اثر و شللهر بر کوه سللل ه 

 معنوی

 معنوی درجات نماد کوه .اندسپرده خاک به آنجا ،شان مقام خاطر به شاید. بپیمایی را عالی درجات باید شهادت مقام به رسیدن برای

 سیاحتی کنم می نگاه موضوع این به تفریحی و فرهنگی ،ورزشی یا و زیارتی- سیاحتی سفر یک عنوان به

 قربت تداعی .کنند تداعی را خدا به نزدیکی نوعی خواهند می ،شوند می دفن ارتفاعات در شهدا که این

 قربت و تعالی یادآور .است شهادت با خدا به او نزدیکی و انسان تعالی یادآور

 تقرب نماد .میشی نزدیکتر خدا به بری باالتر سمت به هرچه که کنند می پافشاری نکته این به بیشتر ،عرفا

ساس  شتر  کوه در شهدا  حرمت که کنم می اح   معنویت با و زیادیه معنویت دارای کوه که این و شود  می حفظ بی

 .دارد مطابقت بیشتر شهدا
 شهدا حرمت حفظ

 1398 تحقیق، هاییافته: منبع
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 شهدا مقبره و کوه نسبت اصلی مضامین کاربرگ(: 2) جدول

 اصلی مضامین فرعی مضامین

یا،  از دوری تعلقات؛  از جدایی  حس بزرگی، و اقتدار  حس   تقویت  عامل   دن

 روحی

 شدگی کنده احساس

سختی،ارتفاع   نماد کوه   سختی  معنوی اثر و شهر  بر کوه سل ه  مقاومت، نماد سر

 صعود از بعد آرامش و کوهنوردی

 مقاومت و سرسختی نماد

 معنوی اتدرج نماد معنوی درجات نماد کوه

 بخشی تعالی حس تقرب نماد قربت، و تعالی یادآور قربت، تداعی

 حرمت حفظ نماد شهدا حرمت حفظ

 تفریحی و سیاحتی وجه سیاحتی جنبه

  معنابخش و قدسی مکان مثابه به کوه پایه مضامین

 1398 تحقیق، های یافته: منبع

 معنابخش و قدسی مکان مثابه به کوه:  داستان خط

 کوه. است  شده می پنداشته  خلقت آغاز از اینشانه  نیز کیهانی قله عنصر   و بوده عالم مرکزیت از نمادی ،شرقی  ادیان در کوه

 برای جایگاهی کوه نیز عربی ابن اندیشههه در. اسههت الهی حکمت و حقیقت تجلی منشهها و عبودیت مقام و حق مظهر عرفان، در

یه وشهههو ژان(. 50 :1394 جودکی، و حایری  اوحدی )اسهههت «الهی مقام »  جلدی پنج و معروف اثر در( 1388)13گربران آلن و 12ال

 خلوص و تغییرناپذیری اسههتواری، نماد را آن و پرداخته کوه مفهوم از نمادشههناسههی  به «14نمادها فرهنگ»عنوان با خودشههان

سته  ست  مرتبط خدایان گاهیجا و پیامبران بر وحی نزول عرفان، با که دان ساس  براین(. 637: 1388گربران، و الیهوشو )ه  کوه ،ا

 هایجانفشههانی و ها رشههادت گرتداعی و بخش الهام تواندمی و بوده شهههدا مزار اسههتقرار برای مناسههب قدسههی ماواری و مکان

 . اندآرمیده کوه باالی در که باشد گمنامی رزمندگان

 است  اییلهوس  چون کوه آسمان،  سوی  به است  عروجی چون آن از باالرفتن و بوده خدایان جایگاه کوه نمادشناسی   لحاظ به

 شهههکل لحاط به و ارتفاع لحاظ به و بوده دنیا محور و مرکز کوه واقع در. مبدأ به اسهههت بازگشهههتی و خدایان جایگاه ورود برای

 (.1388 گربران، و شووالیه)هست صعود با توام حرکت و تعالی رشد، نماد گونهمثلث هندسی

 و دسههیق مکان» مثابه به قدسههی فضههاهای با ارتباط در جمشههیدیه ارتفاعات ،پایه مضههمون در تحقیق هاییافته اسههاس بر

سختی    و اقتدار حس نوعی با و زمینی تعلقات از رهایی دنیاگریزی، با کوه آن در که کندمی عمل «معنابخش ست  مراهه سر . ه

 باالی اراده و سههرسههختی راسههخ، عزمبه  و بوده بار مشههقت و سههخت کار آن، ورزشههی و فراغتی اهداف از فارغ پیماییکوه و کوه

 همراه ندیخوشای  احساس  با تدریج به که هستیم  باالرونده صعودی  حرکت نوعی شاهد  نوردیکوه در. هست نیازمند  ،کوهنورد

  ،«شهدگی  کنده احسهاس » چون مضهامینی  با،شههدا  مقبره و کوه نسهبت  ،پاسهخگویان  از دریافتی های پاسهخ  براسهاس . هسهت 

  اوقات گذران و گردشههگری نماد» و «حرمت حفظ نماد »،«تقرب احسههاس»،«مقاومت و سههرسههختی نماد» ،«حرمت احسههاس»

 . است بوده همراه «فراغت

 : است معتقد شدگی کنده احساس خصوص در پاسخگویان از یکی

                                                            
1 2 Chevalier, Jean 
1 3 Alain Gheerbrant 
1 4 Dictionnaire des symboles 
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 دفن کوه باالی ،دلیل همین به ؛کندن دل زمینی تعلقات از شهههدا خوب. داره دنیوی تعلقات از جدایی حس یک ارتفاع همیشههه»

 .«زمینی تعلقات از جداشدن خاطر به کنیممی
 : استمعتقد پاسخگویان از دیگر یکی

 نوعی شاهد  ،کوه، همین برای. برسن  موقعیت این به تونستند  و کردند تحمل را ها سختی  هم ها این و است  سرسختی   نماد کوه»

 .«هست دنیا از کندن دل

 :استمعتقد پاسخگویان از دیگر یکی
 .«اند سپرده خاک به آنجا مقامشان خاطر به هم شاید. بپیمایی را عالی درجات باید ،شهادت مقام به رسیدن برای»

 

 :استمعتقد پاسخگویان از دیگر یکی
ساس » شتر  کوه در شهدا  حرمت که کنم می اح شتر  شهدا  معنویت با و زیادیه معنویت دارای کوه که این و شود  می حفظ بی   بی

 .«دارد مطابقت

 :گردشگران اندیشه از زیارت انگیزه

 شهدای  مقبره با ارتباط در آنها گردشگرانه  و مناسکی  رفتارهای دالیل و زیارت انگیزه درک تحقیق این در محوری سواالت  از

 .کند فراهم زیارتی رفتار معناساز هایسویه بهتر درک برای را زمینه تواندمی که هست گمنام
 زیارت انگیزه(: ) جدول

 گمنام شهدای مقبره زیارت انگیزه: ها قول و نقل
 فرعی مضمون

 (فرعی مقوله)

 ،گرفتن حاجت از بعد مخصوصا.  میام بزنم حرف یکی با خوام می وقتی کنه می القا بهم خوبی حس

 واقعا - خوره می گره کارم که مواقعی- ها این به جستن توسل.شده بیشتر انگیزم ، کربال به رفتن برای

 .کنند می کمکم

 از گشایی گره خوب، حس

 جستن توسل کار،

 از دفاع خاطر به قدردانی .وطنمون از دفاع در واستادن اینکه از قدردانی خاطر به اول

 وطن

 ها آرمان یادآوری  .رفتنشون چرایی و هاشون آرمان از یادآوری اینکه برای دوم

 کردن دل درد .باهاشون کردن دل و درد برای سوم

  خوننمی منو فکر ها این اینکه احساس. خودمم که آمدم جایی انگار. کنممی راحتی احساس یک آرامش

 .میشم مادیات تمام از فارغ اینکه و کنند سرزنش منو نیست قرار جا این و

یات،    از شلللدن فارغ   ماد

 راحتی احساس یک آرامش

 میام هم طرفی از.کنم کوتاهی حقشهههون در من حداقل نذارم دارم قصهههد اینکه بگم انگیزه از بخوام اگر

 .میام هم مشکلم رفع و دستگیریم برای و قرمزهام خط و چارچوبها یادآوری و کنم پیمان تجدید تا اینجا

ید     جد مان     ت ی هد     و پ ع  ت

 شخصی

 دنیا، از بیزاری و آرامش برای .آرامش برای اینجا میام ؛بیزارم دنیا از و گیره می دلم و بده حالم وقتی

 شهدا،  شخصیت   از الگوبرداری

 خود نکردن گم و خودیابی
 می. خودمدنن جنس از گفت شه می جورایی یه. کنم می پیدا زیادی انگیزه اینجاست که آرامشی بخاطر

 .میام نکنم گم خودمو بخوام اینکه و شهدا شخصیت از الگوبرداری اینکه. بگیریم کمک ازشون تونیم

 به دینی یک اینکه احسهههاس یا و برن و بخونن ای فاتحه یک و ارادت برای میان که افرادی بقیه شهههاید

 .میام ؛هست گردنشمون
  دین احساس ارادت، عرض
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 می و دارن زبون هم به نیاز. جویند می توسههل ،دارن مشههکل مثال ؛باشههه داشههته تونه می زیادی دالیل

 .میان حاجت برای و شهر و جامعه جو از شدن دور برای. رو خودشون کنن خالی خوان

 رفع مشکل، حل برای توسل 

یاز،   جو از شلللدن دور برای ن

 شهر و جامعه

 شون  زندگی کلی و جزئی موارد در خواستن  کمک و هاشون  حاجت برای ولی هست  آرامش ،کلی هدف

 .میان

جت   آرامش، :کلی هدف   حا

 خواستن

 خواستن کمک انگیزه .است کردن خوب رو  حالشون و خواستن کمک انگیزشون نظرم به

 و همزادپنداری و شهیدند  رفیق یکسری  ،خوب حس و حاجت خاطر به یکسری  ،عادت برحسب  یکسری 

 .میان احترام ادای برای و اند قائل قداست ها بعضی

 خاطر  به  عادت،  حسلل  بر

 همزادپنداری حاجت،

 کردن دل و درد برای و دن می پناه جورایی یه اینا اینکه و هست  هم اونها گردن بر حقی اینکه احساس 

 .میان کردن بیان خودشون های درخواست برای نیاز حتی و هاشون

 حس دین، و حق احسللاس

  کردن دل و درد

  آرامش احساس .دونم نمی من که دلیلی هزار و میده دست بهشون شدن آروم و آرامش :شنیدم ازشون من که اینجور

 تولد  و گشللایش احسللاس .دوباره تولدی ؛میده دست بهم فکر شدن باز حس

 مجدد

 دسهههت بهم ،خوب خیلی حس این. خودممدخو ،اینجا  میام  وقتی ولی میکنه  بازی نقش آدم وقتهایی  یه

 .میده
 واقعی خود احساس

 آرامش حس .میده دست بهم آرامش و خوب حس

 قربت حس .موندن جا از حسرت حس و گذشته از حسرت حس طرفی از و خدا به نزدیکی حس و آرامش حس

  آشنایی حس و آرامش حس .کنی نمی غریبی احساس انگار؛آشنایی حس و آرامش فقط ؛آرامش

شم  ناراحت اگر شم  از باری یه. میده سبکی  احساس  بهم بعدش با سته  چه ؛شه  می کم دو   برآورد ام خوا

  .خودم در کنم می احساس را تغییرات کل در میده دست بهم خوشحالی ها وقت گاهی. نشه چه و بشه
 آرامش و سبکی احساس

 غری  حس .داره فرق برام دنیا تمام با قسمت این انگار ؛دارم بهشون عجیبی حس. دارند برام را بزرگ زعزی سح

 1398 ،تحقیق های یافته :منبع
 

 اصلی مضامین کاربرگ(:4) جدول

 اصلی مضامین فرعی مضامین

شایی  گره خوب، حس سل  کار، از گ ستن،  کمک انگیزه جستن،  تو  توسل  خوا

 حاجت خاطر به خواستن، حاجت نیاز، رفع مشکل، حل برای
 جستن توسل

 وطن، از دفاع خاطره ب دانی قدر کردن، دل و درد حس دین، و حق احسههاس

 کردن دل درد
 قدردانی و کردن دل درد

 پیمان تجدید پیمان تجدید ها، آرمان یادآوری

 احسههاس شههخصههی، تعهد ، خود نکردن گم و خودیابی واقعی، خود احسههاس

 مجدد تولد و گشایش
 خودیابی احساس



   73   قدسی فضاهای گردشگری تجربه هرمنوتیکی فهم

 شهدا شخصیت از الگوبرداری مادیات از شدن فارغ ، شهدا شخصیت از الگوبرداری

 آرامش،احساس  و سبکی  احساس  آرامش، حس راحتی، احساس  یک آرامش

 آرامش کلی هدف دنیا، از بیزاری و آرامش برای آرامش،
 درونی آرامش به دستیابی

 همزادپنداری و قربت حس همزادپنداری نزدیکی، و قربت حس غریب، حس غریب، آشنایی حس

 دین احساس و تعهد دین احساس ارادت، عرض

 طبیعی انگیزه شهر و جامعه جو از شدن دور عادت،برای حسب بر

 :پایه مضمون :اصلی مضامن

سل  ستن،  تو ساس  پیمان، تجدید قدردانی، و کردن دل درد ج  ، خودیابی اح

 و قربت حس ، درونی آرامش به دسههتیابی ، شهههدا شههخصههیت  از الگوبرداری

 طبیعی انگیزه ، دین احساس و تعهد ، همزادپنداری

 و یمناسک  باور یک مثابه به شهدا  مقبره زیارت

 آیینی

 1398 تحقیق، های یافته :منبع

  آیینی و یمناسک باور یک مثابه به شهدا مقبره زیارت: داستان خط

سته  تجربه و میدانی هایصاحبه م مجموعه از شترک  هایمولفه برخی ،میدان ۀحوز در زی  کوه، پیوند با ارتباط در محوری و م

 معیارهای و عقلی دالیل از ایمجموعه دهنده نشان  که آمده دست ه ب نور تپه ارتفاعات در گمنام شهدای  مزار و قبور اهل زیارت

 :زیرند شرح به همدالنه

 ،شهر از شدن دور انگیزه و طبیعی کشش -

  ،پیمان تجدید -

  ،جستن توسل -

 ،دین احساس و تعهد -

  شهدا، شخصیت از الگوبرداری -

  ،قدردانی و کردن دل درد -

  ،درونی آرامش به دستیابی -

  ،همزادپنداری و قربت حس -

 .خودیابی احساسو -

 شهر از شدن دور انگیزه و طبیعی کشش

 مشخص پاسخ نوعی شاهد اغلب ،زیارت دالیل از ،گمنام یشهدا آرامگاه گردشگران و نوردانکوه با شده انجام هایمصاحبه در

 در برخی. دارد «شللهر از شللدن دور و طبیعی کشللش» نوعی بر داللت گویی که بودیم گردشهههگری و زیارت از طبیعی و

 :که بودند باور براین ،زیارت دالیل خصوص در هامصاحبه
 احترام ادای برای و عادت برحسب  هم یکسری ...  و شهر  و جامعه جو از شدن  دور برای مثال ؛باشه  داشته  تونه می زیادی دالیل »

  .« زیارت به میان

 پیمان تجدید

 ارزشهای با پیمانی تجدید گمنام شهدای زیارت به آمدن با تا دانند می فرض برخود ،شهدا هایزمرهم همچون ،افراد از برخی

 :باشند داشته خودشان و شهدا انقالب،
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 پیمان تجدید تا اینجا میام هم طرفی از.کنم کوتاهی حقشههون در من حداقل نذارم دارم قصههد اینکه بگم انگیزه از بخوام اگر»

 .«میام هم مشکلم رفع و دستگیریم برای و قرمزهام خط و ها چارچوب یادآوری و کنم

 جستن توسل

ست  گردشگرانی  های انگیزه از یکی ،گمنام ایدشه  ویژهه ب، شهدا  به کردن نذر و شدن  متوسل   گمنام شهدای  مقبره از که ا

 : معتقدند پاسخگویان از یکی .کنند می بازدید آن از و کرده زیارت
 ، کربال به رفتن برای گرفتن حاجت از بعد مخصههوصهها .  میام بزنم حرف یکی با خوام می وقتی کنه می القا بهم خوبی حس»

 .«کنند می کمکم واقعا و خوره می گره کارم که مواقعی اینها به جستن توسل.شده بیشتر انگیزم

 کنند خالی خوان می و دارن زبون هم به نیاز. جویند می توسههل دارند مشههکل مثال ؛باشههه داشههته تونه می زیادی دالیل »

 .«میان حاجت برای و شهر و جامعه جو از شدن دور برای. رو خودشون

 .«میان شون زندگی کلی و جزئی موارد در خواستن کمک و هاشون حاجت برای ولی هست آرامش کلی هدف »

 دین احساس و تعهد

شه  شاهده  با همی ساس  نوعی ،شهدا  مقام و مقبره م شته  وجود افراد در دین و شرمندگی  اح شانی  برابر در که دا  های جانف

شگرانه  رفتارهای در تاثیرگذار های محرک از یکی احساس  این و کردیم چه ما ،شهدا   گمنام یشهدا  ۀمقبر ترزیا در افراد گرد

 .است بوده

ساس  یا و برن و بخونن ایفاتحه یک و ارادت برای ،میان که افرادی بقیه شاید  » شمون  به ینید یک اینکه اح ست  گردن   ،ه

 .« نمیا

 حتی و هاشههون کردن دل و درد برای و دن می پناه جورایی یه اینا اینکه و هسههت هم اونها گردن بر حقی اینکه احسههاس »

 .« میان ،کردن بیان خودشون های درخواست برای نیاز

 شهدا شخصیت از الگوبرداری

شه  شهدا  ستند  هایی شاخص  و الگوها مثابه به همی شند  تاثیرگذار ما رفتارهای تنظیم در توانند می که ه ساس  این بر ؛با  ،ا

 .است زندگی تداوم در آنها از الگوبرداری برای تالش ،متعدد زیارتی های یزهگان کنار در  ای دیگر انگیزه

شی  بخاطر »  ست  که آرام شون  تونیم می. خودمدنن جنس از گفت شه  می جورایی یه. کنم می پیدا زیادی انگیزه؛ اینجا  از

 .« میام ،نکنم گم خودمو بخوام اینکه و شهدا شخصیت از الگوبرداری اینکه. بگیریم کمک

  درونی آرامش به دستیابی

 بیش گردشگران . هستند  درونی آرامش به دستابی  جهت در قدسی  فضاهای  از یکی ،کلی مفهوم در سیاحتی  و زیارتی اماکن

. شود می حاصل  قدسی  فضاهای  در همدالنه فهم از که هستند  آرامشی  به دستیابی  دنبال به قدسی  فضاهای  این در چیزی هر از

 کرده مطرح پاسههخگویان اغلب که بوده «درونی آرامش به دسههتیابی» زیارت انگیزه در محوری مضههامین از یکی ،اسههاس این بر

 :بودند
ست  قرار اینجا و خوننمی منو فکر اینها اینکه احساس . خودمم که آمدم جایی انگار. کنممی راحتی احساس  یک آرامش »   نی

 .« میشم مادیات تمام از فارغ اینکه و کنند سرزنش منو

 «.آرامش برای اینجا میام ،بیزارم دنیا از و گیره می دلم و بده حالم وقتی»

 .« میان شون زندگی کلی و جزئی موارد در خواستن کمک و هاشون حاجت برای ولی هست آرامش ،کلی هدف »
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شم  ناراحت اگر » ساس  بهم بعدش با شم  از باری یه. میده سبکی  اح سته  چه ؛شه  می کم دو شه  هبرآورد امخوا شه  چه و ب . ن

 .« خودم در کنم می احساس را تغییرات ،کل در ؛میده دست بهم خوشحالی ها وقت گاهی

 .« کنی نمی غریبی احساس انگار ؛آشنایی حس و آرامش فقط، آرامش »

  همزادپنداری و قربت حس

صلی  مضامین  از ،نزدیکی حس و همزادپنداری حس  گردشگران  زیارتی رفتارهای در که بوده زیارت های انگیزه از مستخرج  ا

شته  وجود ست  دا ساس  این بر. ا سخگویان  از برخی ،ا  همزادپنداری حس نوعی را گمنام یشهدا  مقبره از خود زیارتی انگیزه پا

 :اند کرده تعریف

 . « داره فرق برام دنیا تمام با قسمت این انگار ؛دارم بهشون عجیبی حس. دارند برام را بزرگ زعزی سح »

 ها بعضی  و می کنن همزادپنداری و شهیدن  رفیق یکسری  ،خوب حس و حاجت خاطر به یکسری ، عادت برحسب  یکسری  »

 .« میان احترام ادای برای و اند قائل قداست

 خودیابی احساس

 با همدالنه رفتارهای طریق از خود در بازنگری برای تالش و خودیابی حس ،قدسههی فضههاهای زیارتی هایانگیزه از دیگر یکی

 خودیابی احساس ، اساس  این بر و دهند نشان  را ما حقایق توانندمی که کنندمی عمل فرهنگی آیینه مثابه به شهدا . است  شهدا 

 هستند؛ زیر شرح به ها پاسخ از برخی. بود شده مطرح اصلی مضامین در که بود زیارتی های انگیزه از یکی

 : گفته خود زیارت انگیزه و چرایی در پاسخگویان از یکی

 .«زیارت برای میام نکنم گم خودمو بخوام اینکه»            

 : بود معتقد دیگر پاسخگویی یا
 .«دوباره تولدی ؛میده دست بهم فکر شدن باز حس »          
 .« میده دست بهم خوب خیلی حس این. خودخودمم اینجا میام وقتی ولی میکنه بازی نقش آدم وقتهایی یه »          

 

 

 :مفهومی مدل -
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 همقال از مستخرج مدل: (1) کلش

 

 :گیرینتیجه و بحث

ضاهای  از بازدید و زیارت سی  ف شی  ،قد شگری  انواع از بخ ست  گرد شورهای  در که ا سلمان  ک  خیل االنهس  ایران در ویژهه ب م

 و علما و دینی امانام قبور متبرکه، عبقا زیارت هدف با گردشههگری نوع این. کشههاندمی فضههاها این سههوی به را مردم از عظیمی

 .برد نام قدسی فضاهای گردشگری عنوان تحت آن از توان می و گیردمی صورت شهدا

 اثباتی هیافتر بر مبتنی کمّی رویکردهای چارچوب در عمدتاً ،ایران در خاص طور به و جهانی مقیاس در گردشگری مطالعات

شت  بینش، اتخاذ. اندشده  انجام شگری  حوزۀ در جدیدی تعاریف ارائه و بردا سات،    دارای ،دافرا که فکر این بنیان بر گرد سا  اح

 در جایگزین تفسیری  هایروش  به توجه دهند، ارائه آنها از دقیق تحلیلی توانندمی خود و هستند (  فردی) هایی بینش و ارزشها 

سی  . کندمی تبدیل ضرورت  یک به را گردشگری  مطالعات شنا سانی  وجه بر تأکید با پدیدار  را امکان این ،گردشگری  تجربی و ان

 یشهههریعت)کنند  نظر گردشهههگران، یعنی کنند، می تجربه  را آن که  کسهههانی منظر از گردشهههگری به  تا  دهد می محققان  به 

 در تا کندمی همفرا را فضایی و داده گردشگران به را همدالنه فهم و درک امکان ،قدسی فضاهای گردشگری(. 9 :1394مزینانی،

 .است آن ماحصل و نتیجه ،آسایش و آرامش افزایش و درونی رضایت کسب آن

ست  ضرورتی  یک  ،کوه از هرمنوتیک و معناکاوانه تحلیل سان  پیوند و شده  پرداخته آن به کمتر شاید  که ا  هدف با کوه با ان

 عرفانی مضامین  درک و کوه از رمزگشایی  برای تالش. هست  ضرورت  این نمایانگر  ،آن بخشتعالی و ماجراجویانه روحیه یارضا 

 ارتفاعات در شهدا آرامگاه عنوان تحت گرفته شکل قدسی فضای جایگاه درک به که است باالیی اهمیت دارای آن بطن در نهفته

 قدرت ها،کوه در طبیعی اندازچشههم هایویژگی ترینچشههمگیر و باالترین( 1997)15برنبوم ادوین نظر از. کند می کمک کلکچال

ست،  مرموز و گونهتقدس تحریکات برای آنها العادهفوق صری،  جلوهای قالب در که ه شش  ب  کوه، قله در طالیی تابش نور، درخ
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شنواز  صداهای  شان  و بازگوکننده همگی که  ،غیره و گو صور  قابل غیر راز و رمز دهندهن ستند  کوه جالل و شکوه  و ت  اینکه و ه

 که هسههتند معماهایی مجموعه شههود،می ظاهر هاکوه باالی در چشههمگیری طرز به خدا های پیام و آیات رسههدمی نظر به چرا

  (. 2014 ،16لنانمک)کندمی راز و پررمز را آن و داده نشان را کوه عظمت

سالمی  فرهنگ در کوه  ضامین  طبیعی، های ویژگی بر عالوه ا ستقامت،  سمبل  عنوان به آن از توانمی که دارد نیز عرفانی م  ا

ستان  ایرانیان نظر در. کرد اریذرمزگ صعود  و تعالی صی  اعتبار و اهمیت کوه ،با شته  خا شمه    عنوان به و دا  جایگاه نور، سرچ

شته  دلیل به و خدایان سطه  ،بودن افرا سان  بین وا سان  بین کششی   و جاذبه و بوده خدایان و ان ساطیر  در خدایان و ان  چشم  به ا

 معنایی تحلیل نیازمند و بوده سمبلیک های داللت دارای کوه مانند کوهنوردی(. 119: 1391،همکاران و محصل راشد)خوردمی

 شهههناخته   کوه و انسهههان پیوند  با  همچنین و طبیعت  و انسهههان مواجهه  با  کلی حالت   در کوهنوردی. هسهههت هرمنوتیک  و

ند  در کوهنوردان(. 1119. 2005؛17تیلور)شهههودمی گاه    که  دهند می قرار نیروهایی  معرض در را خود ،پیمایی کوه فرای  خاسهههت

شته  معنوی و عرفانی شف  به قادر تدریج به و دا سرار  ک سانه  در پرندگان پرواز. شوند می کوه ا سیدن  جهت در سیمرغ  اف  به ر

 دستیابی باعث نهایت در که داشته معنویت و کوهنوردی کوه، پیوند از روشنی تمثیل ،سیمرغ به خود تبدیل نهایت در و سیمرغ

 کاره ب نیز گمنام یشهدا  با ارتباط در که ای استعارگونه  تعبیر. شود می استقامت  و صالبت  استواری،  چون صفاتی  به نوردانکوه

 .گزیدند منزل کوه باالی در خود معنوی انزوای در که هستند استواری و صفتسیمرغ هایی انسان آنها گویی. رود می

 استواری  و صبوری  امت،استق  سمبل  و مظهر نیز هرمنوتیک نگاه با تواندمی لذا ؛است  الهی قدرت مظهر کوه که اندیشه  این با

 کوه در هم همزمان طور به تواندمی که هستند مشترکی صفات ،استواری و تعالی استقامت، صبوری، چون صفاتی واقع در. باشد

سان  در هم و سان  یک که این. شود  هیافت ها ان سد می کوه ارتفاعات به و رودمی باال کوه از ان  او به باالیی معنوی احساس  یک ،ر

 .رساندمی یاری شهدا مقام درک به احساس این که دهدمی دست

شان  گرفته صورت  ۀمصاحب  نتایج سان  در معرفتی ایجاد باعث نوردیکوه :که دهد می ن  شناخت  به فتمعر این که شود می ان

 حس» همانا که دارد وجود شترکیم وجه شهدا آرامگاه و مقام و وردهنکوانسان کوه، بین گویی ؛رساندمی مدد شهدا مقام بیشتر
 کلکچال فاعاتارت در آنان مقام از زیارت با و شهههدا مزار در تعالی این مصههداق که اسههت تعالی حس یادآور کوه. اسههت «تعالی

 . شودمی محقق

ضر  پژوهش های یافته ست  این گویای حا ستقرار  :که ا شیدیه  پارک در نور تپه ارتقاعات در شهدا  آرامگاه ا  دارای ،هرانت جم

شانگان  و معنایی نظام ست  فرهنگی ن ست    پیوند بر داللت و ا س سان،  بین ناپذیر گ سی  معنویت و طبیعت کوه، ان صل  قد  از حا

 ،«درونی شآرام به دسههتیابی» عبارتند از: که بوده اصههلی مضههمون 9 شههامل پاسههخگویان نظر از زیارت انگیزه. دارد گردشههگری

  وبرداریالگ» ،«دین احساس  و تعهد» ،«جستن  توسل » ،«شهدا  با پیمان تجدید»  ،«شهر  از شدن  دور انگیزه و طبیعی کشش »

 . بودند «خودیابی احساس» و «همزادپنداری و قربت حس» ،«قدردانی و کردن دل درد» ،«شهدا شخصیت از
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