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دریافت مقاله1398/06/12 :

پذیرش مقاله1398/11/12 :

چکیده
فرض بنیادین گردشگری بهمثابه پدیدهای در زندگی شهری و برگرفته از نظمهای مدرن در طی چنـد دهـه اخیـر
رشد چشمگیری یافته است .توسعه نظریهها در این زمینه به حدی قابلتوجه بـوده اسـت کـه نظریـهپردازان ایـن
حوزه ،تئوریهای موجود را رقیبی قدرتمند برای بنیانهای کالسیک نظریههای علـوم اجتمـاعی در شـناخت امـر
اجتماعی ارزیابی میکنند .مقاله حاضر از نوع مقاال مروری است .نوع تحقی نظری است که با استفاده از روش
اسنادی ،به ارزیابی مفاهیم اصلی و جاافتاده اندیشه اجتمـاعی در متـون مربـوط بـه گردشـگری پرداختـه اسـت.
یافتههای حاصل از این پووه

نشان میدهد ،گردشگری صرفاً در پرتو نظام مدرنیته و زای های مثبت و منفـی

و یا وجوه تاریک و روشن آن در زندگی شهرنشینان قابل تبیین است .از یکسو زای

اجتماعی گردشگری جاذبه

مدرنیته است؛ لذا ظهور گردشگر با بالندگی شرایط مدرنیته و مظاهرش همچون تعطیال سـازی ،سـبک زنـدگیِ
شهری مبتنی بر جدایی کار از اوقا فراغت ،جهانیشدن ،ارضای اروس بهواسطه نهادهای نظم شهری ،مصـرف،
ارضای کنجکاوی در فضای دور از شـهر و اگزوتیسـم مصـادف اسـت؛ از سـوی دیگـر ،گردشـگری نـوعی فـرار
ازخودبیگانگیِ مدرنیته ،رهایی از نظم لوگوسی ،زیست افسون زدوده شهری و کشف اصالت و خود اصیل در جهان
غیرشهری در

میشود.

واژههای کلیدی :مدرنیسم ،ازخودبیگانگی ،لوگوس -اروس ،کاالی شدن ،گردشگری.

 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری آقای احسان فرهادی به راهنمایی نویسنده اول و مشاوره نویسنده دوم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مـی-
باشد که با حمایت مرکز مطالعا و برنامهریزی شهر تهران انجام گرفته است.
Email: ynourbakhsh@ut.ac.ir
 .1نویسنده مسئول
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مقدمه
ارائه تحلیلهای جام از گردشگری ،با توجه به اهمیت و ابعاد گسترده فرهنگـی ،اقتصـادی ،سیاسـی ،روانـی ،اقلیمـی و
اجتماعی آن ،یکی از دلمشغولیهای اساسی متفکرین علوم انسـانی و همچنـین دولـتمردان اسـت .ازایـنروی امـروزه
نظارهگر تولد نظریههایی تخصصی در زمینه گردشگری هستیم .متفکرین مدیریت ،روانشناسان ،اقتصاددانان ،جغرافیدانان
و بهط ور خاص انسان شناسان و جامعه شناسان ازجمله اندیشمندانی هسـتند کـه بـا اطـالا عنـاوینی متفـاو همچـون
صنعت ،بازار و پدیده برای تبیین گردشگری ،در بادی امر مسیرهای متمایزی برای در این واقعیت مدرن آغاز میکنند
و هرکدام از آنان با پرداختن به وجه ،جنبه و بعدی خاص از این پدیده از منظر و قاب تحلیلی خاص آن رشته ،داعیه در
درستتری نسبت به دیگـر رقبـای تحلیلـی خـود دارنـد .اندیشـه جامعهشـناختی در تحلیـل پدیـده گردشـگری بـهرغم
مخالفتهایی از سوی جامعه شناسان رسمی و کالسیک (بهغیراز زیمل و بنیامین) در پذیرش این حوزه جدیـد مطالعـاتی
سهم بسزایی داشته است و نظریهپردازانی همچون بورستین ،مـک کانـل ،اریـک کـوهن ،جـان اوری ،روجـک ،بـاومن،
لووگرن ،کلمن و غیره به مطالعاتی در این زمینه میپردازنـد ( .)Franklin,2009:65در معنـای صـرفاً اقتصـادی از
مقوله گردشگری و گردشگر بهعنوان یک کاال ،محصول ،رفتار و یا کن

اقتصادی ،نـوعی فیتیشیسـم اقتصـادی از ایـن

پدیده رقم زده است تا درنتیجه عرصه برای نشان دادن درکی اجتماعی و فرهنگی از آن بسیار تنگ شـود (& Franklin

)Crang,2001:6؛ اما تئوری جامعهشناسی گردشگری از سال  1930در این حوزه گامهای نیرومندی گذارده و محصول
تالشهای این برنامه تحقیقاتی ،بر اساس یک تقسیمبندی کلی در دو موج ،دو گفتمان و سه رویکرد اصلی بـوده اسـت:
-1گفتمان اصالت؛ -2گفتمان نگاه خیره گردشگر؛ -3پارادایم تحـر ؛ -4رویکـرد نمایشـی  -5نظریـ کنشـگر -شـبکه
( .)Cohen & Cohen,2012:1جامعه شناسان گردشگری مدعیاند کـه رویکـرد جامعهشـناختی همـراه بـا کاربسـت
روششناسیهای خاص و مرسوم در این رشته (عین گرایی ،ذهنگرایی ،دیالکتیکی و تلفیقی) ،اهمیت خاصی در تعمی و
گسترش فهمی عمی و بنیادین از گردشگری دارد .ضرور مطالعه حاضر در تقابل با نوعی نگرش تقلیل گرایانه ،باهدف
معرفی ابزارهای قدرتمند نظری در جامعه علمی ایران بـرای مطالعـا تجربـی حـس میشـود .فقـر تحلیلـی موجـود در
تشخیص چیستی انگیزههای متفاو گردشگران ،انتخاب مقاصد متفاو  ،تجارب و کن های گونـاگون ایشـان در سـفر،
ناشی از خوانشی تکبعدی از گردشگری است؛ بنابراین پووه

حاضر با تاسی از جامعهشناسـی بـهمنظور ارائـه تحلیلـی

متفاو از دیگر رقبا ،از فرض بنیادین دورکیم یعنی «تبیین واقعیت اجتماعی بر اسـاس واقعیـت اجتمـاعی مقـدم» بهـره
میگیرد (دورکیم .)65 :1393،مدرنیته خصوصاً با رسمیت بخشیدن به اوقا فراغت زنـدگی شـهری همـراه بـا تصـویب
قوانین کار از حی تاریخی (سعیدی و رضویزاده ،)98 :1393،موجد اثرا مثبتی همچون تفکیـک زمـان کـار از تفـریح،
تقلیل ساعا کاری ،افزای

سطح حقوا و دستمزد ،مرخصی با حقوا و غیره بوده که همگی این موارد امکـانی بـه نـام

گردشگری را رقمزده تا آنجا که طی فرایندی تکاملی ،امروزه از آن بهعنوان ح شهروندی یاد میشـود؛ از سـوی دیگـر
مدرنیته موجبا پیدای

اثرا منفی همچون کاالیی سازی ،تجاریسازی ،ابتذال و سطحی سازی فرهنگ شده است که

متعاقب آن ذهنیت اجتماعی "عزیمت یا گریز" از سبک زندگی روزمره پیامد آن بوده است (شفیعی.)86 :1388،
در این پووه

سعی شده است که بهطور روشـن چگـونگی تحلیلهـای جامعهشـناختی از واقعیـت گردشـگری بهمثابـه

واقعیت اجتماعی شهری کشف شود؛ بهبیاندیگر تالش دارد تا از سویی ارتباط یا نسبت بین واقعیتهای اجتماعی سـطح
کالن ،میانه و خرد اجتماعی -فرهنگی و از سوی دیگر زمینههای ظهور و رشد گردشگری مدرن در ساختارها و تعـامال
اجتماعی شهری و همچنین آثار و پیامدهای مترتب گردشگری بر ساختارها و تعامال اجتماعی زندگی شهری شناسـایی
شود تا از این طری سهم متمایز تبیینهای جامعهشناختی از دیگر تبیینها روشن گردد .پووه

حاضر در پـی پاسـخ بـه

این سثال است که گردشگری بهعنوان بازتابی از زندگی شهری مدرن با توجه به اندیشه و مفاهیم اصـلی جامعهشناسـی

97

گردشگری بازتابی از زیست جهان شهری مدرن

چگونه در و تحلیل میشود
روش پژوهش
مقاله حاضر از نوع مقاال مروری است .نوع تحقی نظری است که با استفاده از روش اسنادی ،به ارزیابی مفاهیم اصلی
و جاافتاده اندیشه اجتماعی در متون مربوط به گردشگری پرداخته است.در این پووه

با استفاده از تکنیکهـای تعیـین

واژگان کلیدی ،بررسی فهرست مطالب و فهرست اعالم سوژه تحقیقـی بهصـور مـروری نظاممنـد شـکلگرفته اسـت.
بهطورکلی در این نوع از تحقیقا تمامی مناب مرتبط از طری تکنیکهای یادشده جستوجو میشود و سپس بر مبنای
معیارهایی مشخص تعدادی از مناب که مرتبط با موضوع هستند باهدف بررسی ،ارزیابی و نقد عینی در مسیر مطالعه قرار
میگیرند (صادقی و عرفان من  .)74-77 :1394،در این تحقی ازآنجاکه مناب فارسی معتبر بسـیار کـم بـوده اسـت ،از
کتابها و مقاال انگلیسی منتشرشده در  -1پایگاه الکترونیکی دادههای کتابشـناختی ()ISI؛  -2کتابخانـههای آنالیـن
ماننـد ( )libgen.pwو موتـور جسـتجوی Google Book, Google Scholar؛  -3پایگـاه الکترونیکـی بـارگیری
مقاال علمی ( )Science Directاستفاده شد .جهت یافتن مقاال مرتبط با موضوع ،با مراجعه بـه سـایتهای نمایـه
کننده آنان با استفاده از کلیدواژههای ساده و ترکیبی مقاال انگلیسی تا سال  2018جستوجو شد .کلیـدواژهها عبـار
بود از:
Sociology of Tourism, Tourism, Modernity, Exotism, Authenticity, logos, Eros,
consumption, Image, Tourist Gaze, Alienation.
کلیدواژههای فوا ،با ترکیبهای منطقی مختلف ( )And, Or, Sameدر بخ های مختلف کتاب یا مقـاال (عنـوان،

چکیده ،کلیدواژه یا تمام متن) در میان کتابهای بارگیری شده یا مقاال انگلیسیزبان جستجو شد .شایانذکر اسـت ،بـا
توجه به اعتبار علمی و سـابقه طـوالنی مجلـه سـالنامه تحقیقـا گردشـگری (،)Annals of Tourism Research
مقاال نمایه شده در این مجله بهعنوان اصلیترین منب جم آوری اطالعا در نظر گرفتهشده است.
بحث و یافتهها
جاذبه یا دافعه مدرنیته و گردشگری

پیدای

مدرنیته را به دوران رنسانس و جایگزینی جامعه سنتی یا پیشامدرن منتسب میدانند .مشخصاً ،مدرنیتـه بـه نظـم

اجتماعی نوینی اشاره دارد که طی دو یا سه قرن گذشته پدید آمده است .بر اساس مطرحترین نظریا موجـود در زمینـه
مدرنیته ،گردشگری ریشه در واکن

مردم مدرن و مقاومتشان علیه وجه تاریک مدرنیته دارد .بر این اسـاس گردشـگری

بهعنوان فرار از ازخودبیگانگی مدرنیته بررسی میشود .مطالعا گردشگری ،به شفافسازی آنچه در جامعه عـادی اشـتباه
است و ممکن است مبهم باقی بماند کمک میکند« .افسون زدایی زندگی گردشگران بهوسیله جنبه تاریک مدرنیتـه ،بـه
صورتی ناخودآگاه در نیازهای آنان برای اجرای نوعی نق

و تعقیب سبک زندگی ،متضاد با زندگی عادی و روزمره آنها،

بیان میشود» ( .)Gottlieb,1982:58مردم بهسادگی یـک روز را تعطیـل نمیکننـد؛ انتخـاب تعطـیال  ،آگاهانـه یـا
ناخودآگاه ،نشانگر تمایل به تغییر روند روزمرگی است ،جایی که قسمت تاریک مدرنیته حضور پررنگ و تأثیرگـذاری دارد.
آنها این روند را با فرار ،توسط درگیر شدن در تجربیا خرا عاد  1،جستجوی اصالت ،تجربه بدی  ،آنومی -اجتنـاب2یـا
خود ارتقایی ،یا تالش برای سادگی و بیگانگی ،تغییر میدهند .تمامی این انگیزشها ،به افزای

مهاجر فراغتی فصـلی
1 . Extraordinary
2 . Anomie-avoidance
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کمک میکنند .آنها بهمنظور احیا و بازآفرینی معانی جامعه محلیشان ازآنجا دور میشوند .بورستین تضـاد بـین ایـن دو
گروه مهاجرین را بهصور زیر خالصه میکند:
جابجایی انسانها به دلیل گرسنگی ،وحشتزدگی یا تحت ستم بودن و رسیدن به امنیت بیشتر ،تغذیه بهتر ،آزادی بیشتر
در محل جدید انجام میگیرد .گردشگری شامل تغییر موقت وضـعیت موجـود اسـت کـه بـهعنوان حفاظـت و بـازآفرینی
وضعیت موجود پایان مییابد ،لذا تأثیری محافظهکارانه دارد .مککانل گردشگری و انقالب را بـهعنوان دو قطـب آگـاهی
مدرن میداند« .اراده به پذیرش و حتی تکریم که همگی در یکدست هستند و بهعبار دیگر همـهچیز تمایـل بـه دیگـر
با انقالب ،تغییر در روندهای جاری است .در مقابل ،این

شدن را دارد» ( .)Cannell,1976:3درنتیجه ،ویوگی مشترک

دو تفاو هایی هم با یکدیگر دارند .انقالب میخواهد همهچیز را بهطور دائم تغییر دهد -اینکه موف خواهـد بـود یـا نـه
موضوع دیگری است -درحالیکه گردشـگری ،بـه تغییـر موقـت ،فـانتزی و غیرواقعـی رونـد جـاری زنـدگی میپـردازد.
گردشگری از طری فرار به فضاهایی باکیفیت متفاو  ،به تغییر واقعیت میپـردازد ،بنـابراین راهـی بـرای دوری از رونـد
کنونی است .اگر انقالب شکل رادیکال تغییر است ،گردشگری همشکل محافظهکارانه تغییر است کـه در خـدمت تثبیـت
روند روزمره در خانه است؛ بنابراین ،برخالف انقالب و آنچه مارکس نقد مسلحانه سرمایهداری میخواند ،گردشگری فقـط
یک نوع نقد محترمانه مدرنیته است که به تعدیل جنبههای مأیوسکننده مدرنیته میپردازد.
دیالکتیک لوگوس -اروس در سپهر زیست جهان شهری و گردشگری

طب دیالکتیک عظیم لوگوس و اروس ،دو فضای متفاو در مدرنیته وجود دارد .ازیکطرف فضای مدرنیته لوگوسی کـه
با فضای انتزاعی توصیف میشود که در آن کمیت بی
بی تر از ارتباطی بودن و سلطه بی

از کیفیت ،بهـرهوری بـی

از شـاعرانگی ،ابـزاری بـودن کـن

از تخصیص تسلط دارد .در طرف دیگر ،فضای اروس یا آنتی لوگـوس اسـت .اگـر

فضای لوگوس منبعی کلی برای نظم و کنترل است ،فضای اروس منب لذ بردن از زندگی است .درواق  ،اروس همیشـه
در برابر لوگوس میایستد و مقاومت میکند ،زیرا اروس بخ

پویا و اساسی هستی ما است .پس مدرنیته شـامل فضـای

شاعرانه ،فضای امیال ،فضای لذ  ،فضای بازی و خالصه فضای اروس است که گردشگری با فضای اروتیک نظم مدرن
پیوند میخورد ( .)Shield,1991:28بهطورکلی مدرنیته اروسی دو نوع است؛ الف :اروس شاعرانه؛ ب :اروس کارناوالی.
الف :اروس شاعرانه :همان اشکال متمدن ،پرورده و متعالی لذ جویی اروس ،در معنای فرویدی کلمه است .این نوع از
اروس انرژیهای اروس را بهسوی تعالی ،استعالی روحی و فعالیتهای خالقانه هنری شـامل موسـیقی ،شـعر ،نقاشـی و
غیره هدایت میکند .اروس شاعرانه اگرچه با مدرنیته لوگوسی چال

دارد ،اما در حفظ نظم اجتماعی با لوگوس هماهنگ

است و هواخواه اصلیاش طبقه متوسط است.
ب :اروس کارناوالی :اساساً درباره آن نوع اشکال لذ طلبی است که بیپرده ،کمتر متعالی ،کمتر پرورشیافتـه و حتـی
ابتدایی یا کثیفاند و به جنبههای نفسانی اروس (لذ غریزی) مرتبط است .کارناوالها ،جو های زشت ،قمار ،فیلمهـا و
ادبیا خشن و اروتیک ،بح شیرین تلفنی ،آزادی جنسی ،برهنگی در سـاحلهای آفتـابی ،هیپـی ،ورزشهـای ظالمانـه
تماشاگرپسند همچون بوکس ،مستی ،سرگرمی و غیره ،همگی مثالی از این نوع مدرنیته اروسی هستند .در این محدودهها
لوگوس فرو کاسته و اروس بهعنوان دغدغهای اصلی به میان میآید.
بی تردید در جوام سنتی غیرشهری هیچ ساختار مشخص و مجزایی بین لوگـوس و اروس وجـود نـدارد (فقـدان جـدایی
نهادی بین کار و فراغت) .لذا جدایی ساختاری و نهادی اروس از لوگوس در نظام شهری مانند نهادی تمـایز بخـ

بـین

کار و فراغت ،بهعنوان وجه افتراا مدرنیته محسوب میشود .درحالیکه نهادهـای بوروکراتیـک ،تجـاری ،سـرمایهداری و
صنعتی ،محل استقرار مدرنیته لوگوسی هستند ،نهادهای فراغتی و فرهنگی سکونتگاه جایگاه مدرنیتـه اروسـی اسـت .در
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جامعهای که هیچ تفکیک ساختاری و نهادی بین لوگوس و اروس وجود ندارد – مانند جوام سنتی -اروس اجـازه ورود و
نفوذ در لوگوس را به خود میدهد ،با خشونت و زورگویی قدر های الهی یا تابوهای سنتی مقابله میکند؛ اما مدرنیته ،بـا
تمایز نهادی و ساختاری بین لوگوس و اروس ،به ارضای اروس از طری روشـی نـوین دسـت میزنـد .اروس در منـاط
خاصی میتواند بدون تهدید نظم و نهادهای اجبارآمیز لوگوس خود را ارضا نماید ،زیـرا اروس از جریـان اصـلی نهادهـای
لوگوس دور نگهداشته شده است و به مناط مجزای ساختاری هدایت میشود .اگرچه تن هایی بین مدرنیته لوگوسـی و
مدرنیته اروسی پابرجاست ،اما اروس و لوگوس ،همزیستی مسالمتآمیزی بـا یکـدیگر دارنـد کـه طبـ تعریـف دورکـیم
همبستگی ارگانیک1نامیده میشود ( .)Elias & Dunning,1986:50مدرنیته اروسی ،با پیشـنهاد فرصـتهای بیشـتر
برای ارضای تمایال شهوانی ،مردم را متقاعد میکند ،ازخودبیگانگی ایجادشده توسط لوگوس را فراموش کنند و همـراه
با مدرنیته لوگوسی ،نظم اجتماعی موردنیاز را بازتولید کنند .هورکهایمر2و آدورنو3چنـین عنـوان میکننـد کـه «سـرگرمی
تحت نظام سرمایهداری متأخر ،ضامن بقای بلندمد سازمان کار است .سرگرمی بهعنوان راه فـراری از فرآینـد ماشـینی
اشــتغال و همچنــین اعطاکننــده نیــروی الزم در انجــام وظــایف بعــدی بهحســاب میآیــد» ( & Horkheimer

 .)Adorno,1973:137گردشگری مدرن ،بهعنوان سفر فراغتی نهادین ،نمونهای از مدرنیته اروسی است که بـه افـراد
اجازه ارضای انگیزهها و تمایال اروس ،بدون مجازا توسط نمایندگان لوگوس را میدهـد .از منظـر مشـارکتکنندگان،
گردشگری اساساً فعالیتی غیر مولد و فعالیتی مصرفی است .ولی برخالف این نگرش ،گردشـگری شـامل مجموعـهای از
تجربیا تائید شده از سـوی جامعـه گردشـگر فرسـت4اسـت .اروس یـک شـخص ،انگیزههـا و تمـایالتی اسـت کـه در
فعالیتهای گردشگری ارضا و آزاد میشود .برای نمونه ،گردشـگران میتواننـد خودانگیختگیهـای5خـود را در تعطـیال
برآورده کنند :هر موق گرسنه شدند ،غذا بخورند ،هر موق خسته هستند ،بخوابند ،آزادانه عش بازی کنند و نیازی نیسـت
این امور را منطب بر جامعهپذیری و عقالنیت دیکته شده انجام گیرد .بنابراین گردشگران در فضای گردشـگری تـا حـد
زیادی بر اساس اصل ارضای اروس و نه اصـل خـود محـدود کننـده لوگـوس عمـل میکننـد .ارضـای اروس از طریـ
گردشگری ،تن های محصول محدودیتهای تحمیلشده توسط لوگوس بر اروس را آزاد میکند .از این راه ،نظم جامعـه
محل سکونت که توسط لوگوس برپاشده تقویت میشود (.)Urry,1990:53
خودِ اصیل ،ازخودبیگانگی و گردشگری

تحت شرایط مدرنیته ،اصالتِ خود ،به عنوان آرمانی برای مقاومت یا انحراف در برابـر نظـم عقالنـی نهادهـای مسـلط در
مدرنیته ظهور میکند .بهمنظور مقاومت در برابر بیاصالتی ناشی از جریان اصلی نظم مدرنیته ،اغلب تصور بر ایـن اسـت
که خود اصیل ،فضایی با مرزهای فرهنگی و یا نمادین خاص خود است که پلیدی از تقدس ،مسـئولیتپذیریها از آزادی،
کار از فراغت و نق

عمومی بیاصالت از خود اصیل ،بهسادگی قابلتشخیص و یا در فضایی بیـرون از نهادهـای مسـلط

ارضا میشود .طبیعت مثال رایجی از چنین فضایی است؛ بنابراین ،گردشگری و بهطور ویـوه گردشـگری طبیعـت 6،راهـی
مثثر برای جستجوی خود اصیل است .آنها با انجام این امور تا مرز رهایی از لوگوس (خرد) ،نظم اجتمـاعی و مسـئولیت
اجتماعی پی

میروند و خود را برای بازگشت و انطباا با جامعه خودی آمـاده میکننـد .از جهتـی دیگـر ،ظهـور آرمـان

. Organic Integration
. Horkheimer
. Adorno
. Tourist-sending society
. Spontaneity
. Nature tourism

1
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اصالت را میتوان از طری واژگان مدرنیته نهادی هم در کرد .بهبیاندیگر ،ایـن بیاصـالتی و شـرایط از خـود بیگانـه
مدرنیته نهادی است که مسئول زای

اجتماعی اصالت بهعنوان دغدغه و ارزش مدرن است .بیاصالتی هسـتی شـناختی

(وجودی) ،نوعی احساس بیقراری ناشی از مدرنیته است.
در این رابطه ،نقد مارکس در ارتباط با ازخودبیگانگی کار در سـرمایهداری ،کـامالً گویـا اسـت .او بـی
دیگری ،در مفهومسازی اصالت در معنی گستردهتر هستی شناختی در دستنوشـتهها الهـامبخ

از هـر شـخص

بـوده اسـت ( Marx,

 .)1977:124بر اساس دیدگاه مارکس ،اصالت فردی (زندگی واقعی فرد) مستلزم یک جامعه اصیل هستی شناسانه است
(بهعنوانمثال روابط انسانی) که در آن تالش برای اصالت فردی ،دیگر در تقابل با جامعه و یا اجتماع بهعنوان یـک کـل
نیست .گذشته از آن ،اصالت فردی ،مستلزم اصالت هستی شناسانه روابط انسانی نسبت به طبیعت است؛ بنـابراین ،روابـط
بین انسانی اصیل همان روابط بین انسان -طبیعت اصیل و خود اصیل ،به گونه دیالکتیکی بـه یکـدیگر وابسـته هسـتند.
تحق هرکدام ،مشروط به تحق دو مورد دیگر است؛ بنابراین ،مفهوم زندگی واقعی فرد مـارکس ،بـه معنـای گسـتردهتر
اصالت هستی شناختی اشاره دارد کـه اصـالت جـویی گردشـگرانه ،مصـداقی خـاص بـرای آن اسـت .در روابـط اقتصـاد
سرمایهداری که مستلزم کاالیی سازی نیروی کار است ،روابط انسانی دیگر مطمئناً اصیل نیست؛ بنابراین روابـط انسـانی
اصیل ،بایستی بیرون از نظام اقتصادی ،یعنی در سپهر خصوصی ،در اجتماعی عاطفی و غیره جستجو شـود .سـازمانهای
رسمی عقالنی (وبر) ،در بخ های دولت و کسبوکار رخ مینمایاند و نظمهای کاری خشک بر افـراد تحمیـل میشـود؛
نظمهایی که با امیال واقعی و یا خواستههای ناخودآگاه افراد در تضاد است .برای انطباا با فشارهای سازمانی و محیطـی،
افراد بایستی این شخصیت محدودیت آفرین خشـک را ،بـا هزینـه کـردن تمـام (حـداقل بخشـی از) خودانگیختگیهـا،
انگیزشها و آرزوهای خود بپذیرند .همچنـین ،سـازمان رسـمی عقالنـی احسـاس فقـدان اصـالت شخصـی را برانگیـزد.
صنعتگرایی بهعنوان شکلی از قدر بیجان و یا فناورانه مسلط بر طبیعت ،بازدهی انسانی را چندین برابـر میکنـد ایـن
اقــدام ،مخــاطرا و خطرهــای خــاص خــودش را دارد و درنتیجــه ،رابطــه اصــیل انســانها بــا طبیعــت نــابود میشــود
( .)Beck,1992:85در یک جم بندی باید گفت که به همان اندازه که مدرنیته پیشرفت میکند ،ماللتهای آن نیز بـه
دلیل بیاصالتی وجودی رشد میکند .تجلی چنین نارضایتیهایی ،داللت بر این دارد که برخی چیزها نیاز اسـت تـا تغییـر
کنند .آشکار است «اگر کسی انتظار تغییر تام پروژه مدرنیته را بهعنوان یک کل نداشته باشد ،راهحل فـوری و سـاده ایـن
است که محیط زندگی اش را تر کند .برای کسی که رؤیای تغییر زنـدگی کـردن یـا تغییـر زیسـت را دارد سـفر رفـتن
سادهترین روش است» ( .)Todorov,1993:271مردم مدرن بهمنظور فراموش کردن و یا فرار از دهشت مدرنیتـه ،بـا
ورود به جهان جدا ،خاراالعاده و بدیل بهدوراز خانه سفر میکنند .گردشگری راهی بـرای دسترسـی بـه اصـالت وجـودی
است؛ گردشگری درحالیکه در برابر منط و اخالا واقعیت روزمره مقاومت میکند ،تجربهای درهمفشـرده و متمرکـز از
بودن ،در جهانی بدیل را پیشنهاد میدهد .چنانچه واقعیت روزانه ،با پیچیدگی ،تصنعی بودن ،خود محدودیتی و یـا بـهطور
خالصه با بی اصالتی هستی شناختی مشخص شود ،سپس گردشگری دسترسی به جهـان اتوپیـایی فرهنگـی و اجتمـاعی
ساختارمندی را ایجاد میکند که در آن مردم به نحوی مشروع ،سادگی ،طبیعی بـودن وکامیونیتـاس1را تجربـه میکننـد؛
بنابراین مردم مدرن سفر دوست دارند (.)Turner,1973:200
گردشگری و سبک زندگی شهری

گذران تعطیال  ،نوعی رهایی از سبک مدرنیته وجودی همراه با برنامههای زمانی سخت ،کارهای روزمـره بـدون معنـا و
ضرب العجلهای پراسترس زیست شهری است .تعطیال  ،نوعی آزادی را پیگیری میکند که سبک زندگی بدیلی با خود
1 . Communitas
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می آورد ،این سبک زندگی تعطیالتی از اشکال زندگی روزانه متفاو است .سبک زندگی مفهومی دوگانه است که به طرز
گســتردهای استفادهشــده اســت .ســبک زنــدگی شــکل مــادی روایــت کننــده خــاص از هویــت ارائــه میدهــد
( .)Bourdieu,1984:81برنز انگیزه گردشگران از مسافر را در دو بخ
تقسیم میکند .از این منظر عوامل برانگیزنده سفر که گردشگر را از جای

عوامل برانگیزاننـده و عوامـل جذبکننـده
بلند میکند تـا بـه مسـافر بـرود ،مـواردی

همچون کنجکاوی و فرار از کسالت تکرار کار ،پرداختن به امور ذهنی ،سالمتی و امور جنسی ،اعمال آرامبخ

و واقعیت

بخشیدن به خود هستند .عوامل جذبکننده نیز که گردشگر را به محلی جذب میکند تـا مقصـدی را انتخـاب کنـد ،پـی
بردن به جذابیت مکانها و دیدن جاهایی که به فرد احساسی مطبوع میدهد را شامل میشوند .برنـز انگیـزه گردشـگران
نوین را ناشی از شرایط مدرنیته متأخر میداند« .در شرایط پسامدرنیستی که گونههای مختلف گردشـگری مطـرح اسـت،
انتخاب گونه توسط گردشگر یک امر فرهنگی -اقتصادی است» (پاپلی یزدی )88 :1385،که گردشگر اغلـب بـر مبنـای
زمینههای فرهنگی و اقتصادی خود که بهنوعی سبک زندگی او را تشکیل داده است ،دست به انتخاب مقصد میزند.
گردشگری مصرف شهری نمادین

مصرف گردشگری ،همچون انواع دیگر مصرف ،اهمیتی نمادین دارد .این امر نهتنها شامل تجـارب قابـلتوجهی اسـت و
همچون کاال بستهبندیشدهاند ،بلکه همچنین بهعنوان نشانههای نمادین وضعیت اجتماعی و هویت گروهی شهرنشـینان
نیــز مشــخص میشــود؛ بنــابراین« ،مصــرف گردشــگری دربرگیرنــده ســرمایه نمــادین در زنــدگی شــهری اســت»
( .)Munt,1994:118مصرف اوقا فراغت ،بهصور بدوی نمادین است و وضعیتآگاهی ذهنی را که تا حد زیادی به
معنای نمادین ،پاسخهای لذ جویانه و مال های زیباییشناختی بستگی دارد را بازتاب میدهد .مصـرف نمـادین اوقـا
فراغت ،دو بعد دارد :بیان خود و ثبت ارزش .بیان خود بهعنوان بیان هویت شخصی و ارتباط با خود نیازمند درونی کـردن
مخاطبین اجتماعی یا مخاطبین خصوصی است .در مقابل ،ثبت ارزش بهعنوان بیان هویت اجتماعی شـهری و ارتبـاط بـا
سایر مخاطبین خارجی را مجسم میکند؛ مصرف اوقا فراغت ،نیازمند مفهومی شدن است ،زیرا انتساب صـفا مهـم از
واکن

سایرین به طبیعت مصـرف قابلمشـاهده خواهـد بـود ( .)Dimanche & Samdahl,1994:122درواقـ بـا

نهادیشدن تعطیال با حقوا و پیامدهای دموکراتیکشدن گردشگری ،سفر نرفتن به شاخصه فقدان و یا ناکامی ،یعنـی
دال بر وضعیت سالمتی شخص (شخص برای آنکه بتواند سفر کند بسیار پیر و یا بسیار مریض است) ،یا ناکـامی در کـار
(عدم توانایی مالی در سفر) تبدیل میشود ،زیرا وضعیت سالمتی و موفقیت تا حـد زیـادی از ارزشهـای پذیرفتهشـده در
جوام مدرن است .یک فرد سالم و یا موف ممکن است احساس کند که یکبار در سال باید برای دور شـدن از بـدنامی
شکست اجتماعی و به دست آوردن وجهه اجتماعی ،احترام و حتی رشک ورزیدن سایر اعضا در جامعه خانه بـه سـفر رود؛
بنابراین «تعطیال رفتن موضوع نمادین شخصی در جامعه است که صرفاً به معنی اسـتراحت فیزیکـی و رفـ خسـتگی
روانی نیست .در این معنا ،دربرگیرنده وضعیت اجتماعی مصرف است» (.)Gilbert,1994:123
رایت میلز ،معتقد است :جمعیت شهری ،تنها برای تغییر و استراحت از کار به دنبال تعطیال نیست .در تعطیال  ،شخص
میتواند حتی برای مد زمان کوتاهی تعطیال خریداری کند .پناهگاههای گـران شناختهنشـده ،هتلهـای عـالی ،حتـی
برای سه شب و روز ،کروز درجهیک برای یک هفته .بیشتر اسباب تعطیال در این چرخه وضعیت اجتماعی درگیر اسـت:
کارکنان و همچنین مشتریانی که اقدام به بازی میکنند .برای رضایت بخشی قسمتی از این توهم موفـ تنظیمشـدهاند.
برای این تجربه یکبار در سال ،قربانیها در امتداد روزهای هفتههای خاکستری ایجادشده است .ایـن دو هفتـه روشـن،
رؤیای فرار از زندگی کسلکننده را تقویـت میکنـد ( .)Mills,1951:257-258مصـرف گردشـگری تبـدیل بـه ابـزار
اجتماعی برای تقویت تصویر شخصی و رقابت با وضعیت اجتمـاعی و سـرمایهداری نمـادین شـده اسـت« .تعطـیال یـا
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وضعیت چرخه اجتماعی برای دوره زمانی کوتاهی تصویر شخصی تعطیال را که تا حد زیادی در تضاد با تصویر شخصی
واقعیت روزمره است ،فراهم میکند» (.)Mills,1951:258
گردشگری و گذران تعطیالت

تحت نظام مدرنیته ،عوامل بسیاری همچون معرفی فنـاوری جدیـد ،تقسـیمکار و مـدیریت علمـی در رشـد تولیـدگری و
بهرهوری سهیم هستند .در میان سایر عوامل ،استفاده عقالنی از زمان (مدیریت زمان) نیز بسیار مهم اسـت .در مدرنیتـه،
زمان بهعنوان یک منب  ،کاال و ارزش دیده میشود ،لذا بهعنوان اصل عقالنی حاکم میشـود .طبـ ایـن تعریـف ،نظـم
زمانی مدرنیته ،فراتر از ضربآهنگهای طبیعی پی

میرود و اساساً موضوع دیکته شـده محـدودیت اقتصـادی اسـت و

بهعنوان امری عقالنی محسوب میشود .از دیگر جهت ،افزای

اوقا فراغت فردی ،بهرهوری و تولیـدگری مطلـوبی در

روابط صنعتی ایجاد میکند .بدیهی است ،وقتی یـک جامعـه ،بتوانـد چنـدین بـار بـرای یـک ورودی از قبـل دادهشـده،
خروجیهای بیشتری تولید کند ،این وضعیت نشان میدهد که میزان خروجی تولیدشده ،زمان کمتری را نسـبت بـه قبـل
طلب می کند (ورودی زمانی) .این افزای

تولیدگری ،داللت بر این موضوع دارد که بـرای افـزای

اوقـا فراغـت یـک

پتانسیل وجود دارد .اتحادیه سازی ،به همراه سایر عوامل همچون مشارکت دولت ،این پتانسیل را به واقعیت تبدیل کـرده
است .در دوران پس از جنگ جهانی دوم ،شاهد ظهور فراغت جهانی ،در بین بسیاری از ملتهـای توسـعهیافته اقتصـادی
هستیم .درواق  ،تعطیال با حقوا و زمان آزاد ،بهعنوان حقوا استحقاقی تلقی میشود و ظهور تعطیال {مرخصـی بـا
حقوا ،تجسم فراغت جهانی است .زای

اجتماعی گذران تعطیال مدرن ،با ظهور ح مشروع نسـبت بـه تعطـیال بـا

حقوا ،مسافر و ح مشروع اوقا فراغت همراه شد .ایـن حقـوا نـه صـرفاً بـه دلیـل پیشـرفت فنـاوری یـا ارتقـای
استانداردهای زندگی ،بلکه به لطف وابستگی متقابل فزاینده کارکردی بین گروهها و طبقـا حاصـل شـد .تعطـیال بـا
حقوا ،یکی از پیامدهای صنعتی شدن و روابط صنعتی مدرن است .درواق  ،عمومیسازی گذران تعطیال  ،داللت بر رشد
کلی درآمد و زمان آزاد مورد مصرف دارد و به تغییر در اخالا اجتماعی اشاره دارد .همانطور که پیلمـو اشـاره میکنـد،
یکی از ضروریترین خواستهها برای افزای
جامعه پدید آمدند که بی

گذران تعطیال مدرن عبار است« :رفتهرفته تعداد زیـادی از اشـخاص در

از مخارج زندگیشان درآمد داشتند؛ و آنها ترجیح میدهند تا بخشی از درآمد مازادشـان را در

تعطیال خرج کنند» (.)Pimlott,1976:214
گردشگری فعالیتی مختص اوقا فراغت است که نیازمند نقطه متضاد خود یعنی کـار مـنظم و تعیینشـده اسـت .روابـط
گردشگری ناشی از حرکت مردم بهسوی مقصدهای مختلف است و با اقامت در آن مقصدها شکل میگیـرد .مقصـد ایـن
سفر یا مکان این اقامت ،خارج از محل دائمی سکونت یا کار فرد است .تعـداد بسـیاری از جوامـ مـدرن ،در فعالیتهـای
گردشگری شرکت میکنند .مکانها بر اساس جاذبههای دیدنی انتخاب میشوند ،زیـرا بـه دلیـل خیـالپردازی و انتظـار
کسب لذ فراوان چنین انتظار میرود .این توق را فعالیتهای غیر گردشی بسیاری ایجاد و تشدید کردهاند؛ مانند سینما،
تلویزیون ،ادبیا  ،مجال  ،ضبط و ویدئو که تمایل به تماشاگری را ایجاد و تقویت میکننـد؛ بنـابراین ،فاصـله گـرفتن از
الزاما زندگی روزمره از اصلیترین ویوگیهای گردشگری است که بـهعنوان شـکلی از اوقـا فراغـت بـه آن پرداختـه
میشود ( .)Urry,2002:103گذران تعطیال  ،شامل روش ویوه گذراندن وقت آزاد است .پی فرض این است که زمان
بهصور واحدهای هفتگی و ساالنه بستهبندی شود؛ بنابراین جامعهشناسی گذران تعطیال  ،میتوانـد بـه جامعهشناسـی
وقت آزاد برگردان شود .اگرچه اشکال منسجم گذران تعطیال متنوع هستند ،اما همه آنها یک ویوگی مشـتر دارنـد؛
تمامی آنها واحد متمرکز وقت آزاد ساالنه و یا نیم ساالنه را مصرف میکنند .گذران تعطیال تنها فرار از فضای جامعـه
محل سکونت نیست ،بلکه فرار از گامها و ضربآهنگهای جامعه خودی اسـت؛ بنـابراین ،مرزهـای زمـانی خـود را دارد.
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گرابورن معتقد است« :مد زمان تعطیال محدود بوده و در تضاد با دوره بلندمد زندگی معمولی است؛ بنابراین آغـازی
دارد ،دوره جدایی مشخصشده توسط سفر برای دور شدن از خانه مد زمان محدود دوره میـانی ،بـرای تجربـه تغییـر در
مکان غیرمعمول ،یک پایان و بازگشت به خانه و روزهای کاری» ( .)Graburn,1983:11-12افـراد در تعطـیال وارد
ضربآهنگها و گامهای بدیلی میشوند .کارهای عادی و برنامههای زمانی محدودکننده مرتبط با جامعـه خـودی معلـ
میشوند؛ بنابراین ،گذران تعطیال به آزادی برای تغییر تبدیل میشود .استعاره زمانی قدر نطـ و بیـان کـه باتجربـه
تغییر مرتبط است را دنبال میکند .گذران تعطیال سازماندهی مجدد تجارب است .این نوعی برساخت فرهنگـی بـدیل
موقت است.
گردشگری و اگزوتیسم

اگزوتیسم در گردشگری بهعنوان انگیزه قوی بهمنظور در تفاو  ،یگانگی یا تنوع بر اساس پرس هایی پدید میآید که
در محل سکونت شهرنشینان برای فرد ایجادشدهاند .این پرس ها مبتنی بر خود انتقادی و تفاو ایدئالگرایی و غیریـت
است .از منظری کلی و رایج میتوان اگزوتیسم در گردشگری را ،سه نوع دانست :نوع اول اگزوتیسم خنثی است که اشاره
به تفاو عش رمانتیک خالص ،یگانگی و تنوع بین هردو طرف دارد .نوع دوم ،اگزوتیسم از پایین به باال است که اشـاره
به ملتهـای ضـعیف ،پرسـ

و کنجکـاوی در مـورد ملتهـای پیشـرفته دارد .در ایـن نـوع اگزوتیسـم در گردشـگری

آسمانخراشها و سازههای الکترونیکی در مراکز شهرهای بزرگی همچون نیویور و هنگکنگ و توکیو بـهعنوان ابـوه
اگزوتیک دیده میشوند .نوع سوم اگزوتیسم باال به پایین اسـت کـه اشـاره بـه عالقهمنـدیها و کنجکـاوی کشـورهای
پیشرفته در مورد بدویت و فرهنگهای اگزوتیک گروههای قبیلهای و یـا ملتهـا و اشـکال طبیعـی زنـدگی دارد .بیشـتر
احساسا اگزوتیسم غربی متعل به این نوع است " .اگزوتیسم باال به پـایین" داللـت بـر مفهـوم"خـودبرتربینی" دارد،
جایگاه فیزیکی که در آن باال میایستند تا به چیزی شگفت ،بیگانه و غریب نگاه کنند .همانطور کـه ترنـر و اش اشـاره
کردند" اگر بومیان خیلی مرفه و تحصیلکرده بودند دیگر ویوگی ممتازی نداشتند"؛ بنابراین" اگزوتیسم باال بـه پـایین"
مفهوم این پی فرض را مخفی میکند" :مای متمدن" برتر از "آنهای عجیبوغریب" است .عشـ اگزوتیـک ممکـن
نیست مستقیماً توسط هوشیاری خود برتر تولید شود ،بلکه توسط یاس آگاهی با برخی ابعاد تمدن "برتر" شـخص تولیـد
میشود .بههرحال ،آگاهی خودبرتربینی همیشه پشت سر ذهنیت اگزوتیسم کمین کرده است .این خود برتری ،انگیزههای
استبدادی را مجسم میکند (.)Turner & Ash,1975:201
گردشگری و پدیده کاالیی شدن

جهانشمولی کاالیی شدن در نظام سرمایهداری ،از تولید کاالها تا تولید تجارب ،ازجمله ،اوقا فراغت ،سـرگرمی ،تفـریح
و گردشگری ،گسترشیافته است؛ بنابراین ،بهعنوان نتیجه کاالیی شدن ،گردشگری تبدیل به کاالیی برای مصرف انبـوه
شـد و تولیـد گردشـگری تحـت مدرنیتـه شـکلی کـاالیی بـه خـود گرفتـه اسـتWatson & Kopachevsky, ( .

 .)1994:653متعاقباً ،فرهنگ مصرفی گردشگری ظهور کرده است .از منظـر رایـج در سـرمایهداری ،سـود تنهـا هـدف
کاالیی شدن است ،پس کاالیی شدن مدار سرمایهداری است .بهمنظور به حداکثر رسـاندن سـود ،هزینـه تولیـد بایـد بـه
حداقل رسانده شود .برای انجام این کار ،هم محصوال و هم فرآیند تولید باید بهطور علمی و عقالنی طرح شود و تولید،
استانداردسازی و مستمر شود .همچنین ،کاالیی شدن ،دارای توجیه عقالنی است و با خردگرایی ابزاری همراستا است .بـا
کمترین ورودی خروجی را به حداکثر میرساند و اگر ابزاری (همچون کن ) در دسـتیابی بـه هـدف دادهشـده بیشـترین
اثرگذاری را داشته باشد ،ازنظر عقالنی بهعنوان ابزار انتخاب میشـود .خردگرایـی تولیـد تعطـیال بـه طـرز ویـوهای بـا
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خردگرایی اقتصادی تورهای سازمانیافته مرتبط است .برای نمونه ،برگزارکنندگان تورها ،میتواننـد هزینـههای مشـمول
کاال ،همچون هزینه تبلیغا  ،عملکرد تورها ،حملونقـل ،وسـایل راحتـی ،هزینـههای ورودی بـرای جاذبـهها و بیمـه را
محاسبه ،با مقصدهای گردشگری چانهزنی و بعد محصوال را برای آژانسهای مسافرتی بهصور عمده خریداری کنند.
اگر بخواهیم بهطور خالصهتر بگوییم ،خردگرایی تولید تعطیال  ،شکل بسـتهبندیهای اجنـاس مختلـف یـک فروشـگاه
بزرگ را به خود گرفته است .گردشگری نوع خاصی از کاالیی شدن تجربی است« .گردشگری مدرن نمونه روشنی بـرای
در مصرفگرایی مدرن است .گردشگری هم نوینگرایی و هم لـذ طلبـی تخیلـی اسـت؛ بنـابراین ،اگـر گردشـگری
بهعنوان بهترین شکل لذ طلبی تخیلی در شود ،درنتیجه شـاید ایـن بهتـرین راه در مصـرفگرایی مـدرن باشـد.
مصرفکنندگان مدرن تمایل به چیزهای نوین بهجای محصوال آشنا دارند ،زیرا این امر آنها را قادر میسازد کـه بـاور
کنند به دست آوردن و استفاده از چیزهای نوین تجربهای را برای آنها به ارمغان مـیآورد کـه تـا پـی ازاین کسـب آن
ممکن نبود» (.)Campbell,1995:118
بروکز با بررسی گردشگری ،بهخصوص گردشگری انبوه و کاالیی شـده در بسـتر سـرمایهداری تأکیـد دارد کـه« :ظهـور
گردشگری انبوه ،بهطور ذاتی به توسعه سرمایهداری صنعتی مـرتبط اسـت ،بنـابراین ،میتـوان گفـت تولیـد گردشـگران،
میزبانان و روابط تجاری بین آنها و صنعت گردشگری ،توسعه استداللی اصل کلی سرمایهداری صنعتی در قلمرو اوقـا
فراغت است .اتصال استداللی بین گردشگری و سرمایهداری صنعتی با جایگاه قوی بین ظهور و ساختار ناهموار ،مهاجر
فراغتی (گردشگری) و سرمایهداری صنعتی حمایت میشود؛ بنابراین ،هرچه پایه صنعتی کشور بیشتر توسعه یابد ،پتانسیل
گردشگری بزرگتر است .بهعنوانمثال ،انگلیس و مرکز غربی اروپا از مزایا ،موقعیتی پیشرو برخوردار و قسمت شرقی قاره
به وض نامساعد ثابت و وضعیتی که دیر به وقوع پیوست دچار شد .از یکسو ،سرمایهداری صنعتی نیاز به سفر فراغتی را
ایجاد میکند و از سوی دیگر ،سرمایهداری صنعتی ،صنعت گردشگری را برای ارضای نیـاز اسـتاندارد شـدن ،وارد مسـیر
تجاری توسعه میسازد» ( .)Borocz,1996:28در یک جم بندی باید گفت که «گردشگری ،توسعه استدالل ضـروری
سرمایهداری ،یعنی کـاالیی شـدن زنـدگی اجتمـاعی مـدرن اسـت» ( ،)Watson & Kopachevsky,1994:644و
«گردشگری شکلی از کاالیی شدن تجربه است» ( .)Graburn,1983:27کاالیی شدن ویوگیهای متعـددی دارد کـه
مهمترین آن جهانیسازی است .کاالیی شدن در برابر هیچچیز ،تبعیض قائل نمیشود و در کل هیچ موردی وجـود نـدارد
که نتواند کاالیی شود؛ بنابراین کاالیی شدن ،نهتنها دربرگیرنده ابوههای ناملموس است ،بلکه خدما  ،فعالیتها و تجارب
ملموس شامل آن میشوند (.)Watson & Kopachevsky,1994:649
گردشگری و جهانیشدن

گیدنز مدعی است که «پیشرفت سرمایهداری مدرن ،متمرکز بر تن

میـان بینالمللـی سـازی سـرمایه (و مکانیسـمهای

سرمایهداری بهعنوان کلیت) و تحکیم درونی دولت -ملت است» ( .)Giddens,1984:198ملی شدن بـا جهانیشـدن
درهمتنیده است .اگر ملی شدن تمایل به بزرگنمایی تفاو های موجود دارد ،جهانیشدن گرای
آمدن با تفاو های آغازین

به متعامل سازی و کنار

دارد .در عصر استعمار ،جهانی شدن برخاسته از تمایل به غرب برای از بین بردن یا غلبـه بـر

تفاو ها و غیریتهایی بود که در مقاصد مورد استعمار وجود داشت؛ همانطور که در قتلعام سرخپوستان بـومی آمریکـا
توسط سفیدپوستان اروپایی نشان دادهشده است؛ اما در فرآیند جهانیشدن از ناپختگیهای استعماری گذشته کمتر نشانی
وجود دارد و بسیاری از مستعمرا مستقل فرض شدند ،هرچند ملتهایی که ازنظر اقتصـادی ضـعیف هسـتند هنـوز بـه
کشورهای پیشرفته وابسته هستند .برای نمونه ،مهاجران ،پس از جنگ جهانی دوم به غـرب نفـوذ کردنـد و جهانیشـدن
معنای خنثی بودن

را کسب کرد .جهانیشدن اشاره به «فرآیندی اجتماعی دارد که محدودیتهای جغرافیایی در ترتیبا
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فرهنگی و اجتماعی کنار رود و مردم به نحوی چشمگیر این عقب رانـدن را در کننـد» ( .)Waters,1995:3ازلحـاظ
تئوری ،جهانی شدن پدیده قطعی ملیت زدایی است که این فرآینـد شـامل ملیـت زدایـی از سـرمایه ،دارایـی ،فناوریهـا،
ارتباطا  ،مدیریت مهار ها ،کاالها (مانند کوکاکوال) ،سبک زندگی ،اطالعا  ،ارزشهـا و باورهـا اسـت .همـانطور کـه
فیچراستون بیان میکند« :فرآیند جهانیشدن ،باید به عنوان گشای

نوعی احساس در نظر گرفته شود که در حال حاضـر

جهان مکانی واحد با تماسهای فزاینده است که موجب گفتگویی بیشـتر میـان دولـت -ملتهـا ،بلو هـا و تمـدنهای
مختلف شده است :یک فضای گفتگویی که بتوانیم در آن انتظار تعامل خوب با مخالفتها ،نزاع و رویکردهـای متضـاد را
داشته باشیم ،نه اینکه تنها با یکدیگر و بهصـور جمعـی کـارکنیم» ( .)Featherstone,1995:102چنـین تجربـهای
بهطوری فزاینده ادرا و جهتگیری افراد و تصور آنها نسبت به جهان را تغییر داده است .اگر در مدرنیته اولیـه« ،یـک
سفر باهدف کنجکاوی به مقصدی دورافتاده به دلیل زمانبر بودن و همینطور خطرا زیاد ناپسـند بـوده اسـت ،امـروزه
بهعنوان امری بسیار عادی دیده میشود .پیشرفت زیاد ارتباطا  ،وسایل حملونقل و تواف میـان اکثـر ملتهـا اشـکال
مختلف زندگی تعاملی تطبیقی را گسترش داده است» ( .)Robertson,1992:27درواق جهـان بهقـدری کوچکشـده
است که دیگر ایدههای سنتی به کار نمیآید .افراد میتوانند امروز در لندن و فردا در توکیو باشند ،حضوری که از قبل بـه
آن فکر نکرده اند .کشورهای خارجی در دسترس روستائیان دهکـده جهـانی قرارگرفتـه اسـت :افـراد از گردشـگری لـذ
میبرند و تمایل دارند که کنجکاوی فرهنگی خود را ارضا کنند .مقاصد گردشگری و کشورهای خارجی طب آنچه هـانرز
ارائه داده است تبدیل به منزلگاه دوم شدهاند« :اسپانیا ،خانه طلوع آفتاب ،هنـد خانـه خـدمتکاران ،آفریقـا خانـه شـیرها و
فیلها است» ( .)Hannerz,1990:241در یک جم بندی باید تأکید کرد که گردشگری بینالمللی که در طـول دوران
پس از جنگ جهانی دوم و درنتیجه جهانیشدن رون گرفته است .از سال  1970بـه بعـد ،خطـوط هـوایی ،شـرکتهای
گردشگری ،هتلها ،بازاریابی ،بیمه ،بانکداری و همه مواردی که بـرای گردشـگری بینالمللـی ضـروری هسـتند ،بـهطور
فزایندهای بینالمللی ،فراملی و یا چندملیتی شدهاند؛ بنابراین ،اگرچه جهانیشدن در تن

با ملی شدن اسـت ،امـا تنـوع و

تفاو ها را از جهان نمیزداید .جهانیشدن ،منجر به حذف کنجکـاوی ابوههـای بینالمللـی نمیشـود (تفاو هـا) .بلکـه
برعکس ،جهانیشدن منجر به دهکده سازی جهان میشود و بنابراین ،حس افراد ،نسبت به زمان و فضا را تغییر میدهـد
و برای آنها دسترسی راحت به تنوع و تفاو ها را فراهم میکند .در این مفهوم ،جهانیشدن ،بـرای توسـعه گردشـگری
بینالمللی سودمند است (.)Lanfant,1980:65
گردشگری و ساخت تصاویر گردشگرانه

شیوههای نگرش گردشگر ،تأثیر مهمی بر صنعت گردشگری دارد .هاگز معتقد است« ،گردشگری از آغاز ،با راههای ویـوه
مشاهده ساختهشده است که محصول ساختار اجتماعی هستند» ( .)Hughes,1992:32دراینبین ،صـنعت گردشـگری
تمایل به ساخت تصویری دارد که راههای مشاهده که در بازار هدف را درگیر و مجسم میکند .تعداد زیادی ابزار ارتباطی
برای صنعت ساخت تصویر در گردشگری وجود دارد که شامل بروشور و پوستر ،کتابچـه راهنمـا ،تبلیـغ بـر روی بیلبـورد،
روزنامهها و نشریا  ،تلویزیون ،کار پستال و ویدئوها میشود .در میان این موارد بروشـور و پوسـتر بیشـترین کـاربرد را
دارد .بروشورهای گردشگری عالئم و نشانههای تصویری پسزمینهای را به کار میگیرند که تصاویر ساختار و سـازمانها
را میسازد .این نشانهها به معنی اجزای بصری خاصی است که بهصور برجسته ارائهشدهاند؛ درحالیکـه دیگـر اجـزا در
جهت ایجاد تصویر مطلوب مورد حذفشدهاند .در پس انتخاب و حذف نشانهها و نمادها در ایجاد پوسترها و بروشـورهای
گردشگری یک هدف تجاری نهان است؛ هدفی که واقعیت را در جهت سود بیشتر تحریف میکنـد .در انجـام ایـن کـار،
صنعت گردشگری برخی از ویوگیهای جذاب از مقاصد گردشگری را برجسـته میکنـد و آنچـه را کـه ازنظـر اجتمـاعی
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طاقتفرسا و ازنظر فرهنگی ناپسند است ،از دید عموم پنهان میسازد .برای نمونه ،صنعت گردشگری با ارائه تصـویرهای
تبلیغاتی هدفمند در مورد یک کشور مقصد گردشگری نقاط ضعف آن را بیاهمیت جلوه و صفاتی که مزیت رقابتی دارد را
مورد تأکید قرار میدهد ( .)Bojanic,1991:352افراد تمایل دارند ،خوبیهای خود را تقویت کنند و بـدیهای خـود را
بیاهمیت جلوه دهند (« ،)Rutledge,1994:213صنعت گردشگری از طری تبلیغا  ،ابعـاد خـوب مقاصـد را تقویـت
میکند و بدیها را بیاهمیت جلوه میدهد» ( .)Urry,1990:139درواق چیزی وجود دارد که دن آن را حذف مـثثر در
بازنمایی صنعت گردشگری مینامد« .زبان گردشـگری هـم در جلوههـای بصـری و هـم در توصـیفا زبـانی ،میتوانـد
گردشگران را در مورد اینکه چه انتظاری باید در مقصد داشته باشند آگاه کند ...و این کار تنها با نمای

دادن و گفـتن در

مورد تعطیال انجام نمیشود ،بلکه با چیزهایی که از تصـویر و انتقـادا بـاقی میمانـد» ( .)Dann,1996:209طبـ
مشاهدا مارشمنت ،در بروشورهای تعطیال غرب ،هیچ فرد معلول ،زن باردار ،آدم چاا و عالوه بر تمامی اینهـا هـیچ
فرد سیاهپوستی وجود نـدارد ( .)Marshment,1997:24بلکـه جـوانی ،سـالمتی ،افـراد سفیدپوسـت ،زنـان و مـردان
خوشچهره و مجرد ،مناظر زیبا و امکانا رفاهی راحت وجود دارد که بیشتر در تبلیغـا سـاحلی غـرب ارائهشـدهاند .بـر
همین اساس تصویر گردشگری تصویری رؤیایی و خاص است .چندین ابزار فرهنگی و البته رسانهای بر سـاخت تصـاویر
رؤیایی گردشگری دخیل هستند؛ هنرهای زیبا ،ادبیا  ،عکاسی ،فیلم و تلویزیون خالقان چنین تصاویری در جامعه هستند.
از منظر جامعهشناسی ساختاری ،چنین تصویری نتیجه دوگانگی مدرنیته است .جنبـه تاریـک مدرنیتـه ،تصـویر ایـدئال و
متضاد تعطیال مدینه فاضلهای که مردم میتوانند به آن فرار کنند را ارائه میدهـد ()Cohen & Taylor,1992:67؛
بنابراین ،تصویر از گردشگری برای گردشگر تصویری است که ازنظر اجتمـاعی و فرهنگـی از مدینـه فاضـله ساختهشـده
است .درواق « ،تبلیغا گردشگری شامل تغییر شکل نمادین واقعیت و تفسیر عادی مکانها به دنیای خاراالعـاده جـذاب
برای گردشگر است» ( .)Hummon,1988:181در تبلیغا صنعت گردشگری با اتکا به تکنیکهایی چون زیباسـازی،
شاعرانه سازی ،ایدئالگرایی ،پنهانسازی و مثن سازی و با تأکید بر برخی عوامل بصری خـاص و اجتنـاب از سـایرین،
واقعیت عادی به دنیای رؤیایی خاراالعاده تغییر شکل میدهد .بروشورها معموالً مناظر مطلوب را انتخاب و مناظر زشـت
را بهمنظور ساخت تصویر زیبا از مقصد حذف میکنند؛ برخی منظرهها ،ممکن است بهطور ویوه زیبا و یا تماشـایی نباشـند
زیرا آنها تصاویر ایدئال شده هستند و شاعرانگی را نشان میدهند .به بیانی دیگـر «بـهطورکلی جمعیـت میزبـان ،زنانـه
شده» و «مقصد نیز تبدیل به یک زن میگردد» (.)Pettman,1997:95
نتیجهگیری
از دهه  ،1970گردشگری تبـدیل بـه موضـوع تحقیقـاتی تمامعیـاری بـرای دانشـمندان علـوم اجتمـاعی شـده اسـت و
جامعهشناسان سهم زیادی در این مطالعا داشتهاند .اگرچه آثار علوم اجتماعی از دهه  1930منتشر شد (نـروال 1936 ،و
اگیلیو )1933 ،اما تا قبل از جنگ جهانی دوم توجه تعدادی کمـی از جامعهشناسـان را بـه خـود جلـب کـرد .بـااینوجود،
جامعهشناسی گردشگری «هنوز در مراحل ابتدایی خود به سر میبرد» ( .)Dann & Cohen,1991:158رویکردهـای
جامعهشناسی گردشگری یکسان نیست و از مهمترین آنها عبار اند :رویکرد وبریها که گردشگری را کنشی معنیدار و
انگیزشی؛ دورکیمیها که گردشگری را بهعنوان تشریفا مذهبی و اساطیر؛ مارکسیها که گردشگری را آگاهی کـاذب و
ایدئولوژی میدانند ،اشاره کرد .همچنـین ،رویکـرد سـاختاری-کـارکردی گردشـگری را بـهعنوان رواندرمـانی؛ رویکـرد
ساختاری -تضادی ،گردشگری را تضاد مناف بین مرکز و پیرامون؛ رویکرد کن
هویتی و نمای

متقابـل نمـادین گردشـگری را ارتبـاط

نمادین موقعیت؛ رویکـرد پدیدارشناسـی گردشـگری را تجـارب و فمینیسـتها گردشـگری را بـهعنوان

نابرابری جنسی تلقی میکنند .پساساختارگرایان نیز گردشگری را تحت عنوان نماد ،گفتمان و بیان در میکنند.
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این پووه
پیدای
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مدرنیته بهعنوان یک وضـعیت تـاریخی مـیدانـد.

مدرنیته محصول دگرگونیهای عمدهای در سطوح ساختاری و نهادی و معنایی بود .پیدای

مدرنیته از سه فرآیند

و سه مسیر اصلی میتواند گردشگری را توضیح دهد :سطح اقتصاد سیاسی گردشگری ،سطح نظام معنـایی و ارزشهـای
کن

و کنشگر و سطح سوم مربوط به تنظیم چرخههای زمانی زندگی روزمره و سبک زندگی .مسئله گردشگری بهعنوان

یک پدیده شهری مدرن را از یکسو باید در یک بررسی کالن ،محصول دگرگونیهای نهـادی و سـاختاری دانسـت و از
دیگر سو این وضعیت را میتوان از دل فضاهای معنایی و شیوههای معنا بخشی کنشگران به وضعیت ،فهم کرد .ایـن دو
سطح تحلیل یکی بر ساختارهای کالن متمرکز است و دیگر بر کنشگران فردی .حلقه واسط این دو سطح کـالن و خـرد
سطوح میان برد و نظامهای مرتبط باارزشها و بسترهای کن

است.

در مسیر اول میتوان مدرنیته را با دگرگون شدن چرخههای کار و زندگی و برآمدن مضمون فراغت و تعطیال فهم کرد.
دگرگون شدن چرخههای کار -فراغت و منط زمانی حاکم بر آن ،در وضـعیت مـدرن صـورتی جدیـدی از زمـان پدیـد
میآورد که میتوان آن را زمان فراغت بهدوراز کار تصویر کرد .در هم تنیـدگی کـار -فراغـت در جهـان سـنت و حیـا
مکانیکی آنقدری عمی هست که میتوانیم چیزی به نام اوقا فراغت را یکسره پدیـدهای مـدرن بـدانیم .تعطـیال و
برآمدن آن بهعنوان عرصهای برای تفریح (نه لزوماً استراحت) شکل دیگری از کـن

را ترغیـب میکنـد کـه زمانهـای

فراغت از کار را بدل به فضایی برای تنظیم شدن و جهتدهی میسازد .لذا برآمدن مدرنیته با ایجاد مسـئلهٔ فراغـت و
تعطیال همارز است .این دگرگونی در منط زمانی و تبدیل کار  -فراغت بهعنوان دوگانهای زمانی با دگرگـونی عمیـ
در سبک زندگی همراه خواهد بود .تعطیال و فراغت عرصهای برای مصرف کاالهای فرهنگی و شکلبندی یک اقتصاد
سیاسی جدید است .سبک زندگی جدید در اوقا فراغت خود باید در یک رقابت فرهنگی و یک میدان کن

وارد شـود و

مکانیسمهای جدیدی از هویتیابی تولید کند .این فرآیند با بدل شدن گردشـگری بـه یـک کـاالی نمـادین و شـکلی از
سرمایه فرهنگی همراه است .این مسیر به این ختم نمیشود که گردشگری بخشی جداییناپذیر از داشتههای فرهنگـی و
نمادین افراد خواهد شد و هرچه میزان آن بیشتر باشد فرد احساس معنا و هویت بیشتری خواهد داشت؛ بلکه مـروری بـر
فضای مجازی و اشترا گذاری تصاویر مختلف افراد در مکانهای مختلف داخلی و خارجی ،نشان از نوعی ابراز هویـت و
وارد شدن در یک منط رقابتی و متمایزسازی است.
مسیر دوم را از طری برآمدن فشارهای حاصل از منط مدرنیتـه ،میتـوان فهـم کـرد .کـار در فضـای مـدرن بهشـد
تنظیمشده و یکنواخت است .پدیده کار کارخانهای یا بوروکراتیک با سلسلهمراتبی مشخص و تکـراری همـراه اسـت؛ بـه
شکلی که فرسودگی شغلی ،عدم رضایت شغلی و ...یکی از بارزترین عوارض زندگی مدرن است .بـه بیـانی دیگـر کـار و
منط حاکم بر آن لزوماً فعالیتی لذ بخ

نیست .برآمدن مدرنیته با بدل شدن ازخودبیگانگی بهعنوان بحرانی هـویتی و

معنایی همارز است .این فضا خواهناخواه رو بهسوی تالش و تقال برای کشف معنا و معنا بخشی به زنـدگی تهـی از معنـا
حرکت خواهد کرد .اندیشه اگزیستانسیالیستی و سـطوح مختلـف آن در روانشناسـی و جامعهشناسـی و فلسـفه وجـودی
هریک تالشی نظری برای نشان دادن الگوهای معنایابی و معنا بخشی به زندگی هستند .مسـئله معنـا و یـافتن معنـا در
جهانی که رو بهسوی بیمعنایی دارد ،صور بندی نظری آشنایی است در اندیشههای پیتر برگـر و الکمـن کـه اف هـا و
صور های متعددی برای معنا بخشی وجود دارند .یکی از این چیزهایی که به سبکهای خاصی از زندگی معنا میبخشد،
مصرف در معنای عام است .از دیگر سو فشار شدید حاکم بر زندگی در شهرها و کالنشهرهای مدرن و برآمدن دلزدگی،
زیست شهری را بدل به عرصه فشار و استرس میکند .به بیانی دیگر زیست در دنیای معاصر یک زندگی پرمخاطره است
و مخاطره بدل به منط رایج زندگی میشود ،این شرایط خواهناخواه فضاهای دور از منطـ کالنشـهر را واجـد ارزشـی
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نوستالویک میکند .ارزش نوستالویک این فضاها باع میشود که بهعنوان بستری برای معنا دهی به زندگی عمل کننـد
و شکلی از آرمانشهرهای بهدوراز مدرنیته را به خود بگیرند .همچنین ،جهانیشدن و امکان دسترسی به تصاویر مکانهـا
و فضاهای دیگر نقاط جهان ،فضاهای دیگر  -نهفقط فضاهای بکر -را بدل به گریزگاههایی برای فـرار از محـیط کـار و
زندگی رایج میکند .تنوع و منط نو شدن باع شده که انبوهی از فضاهای بیرون از فضای کار و زندگی واجد جـذابیت
گردشگری شوند.
مسیر سوم را میتوان بهنوعی الگـوی اقتصـاد سیاسـی جهانیشـدن دانسـت .مدرنیتـه بـا سـرمایهداری هـمارز اسـت و
سرمایهداری با کاالیی کردن همهچیز .این نوع نگاه در ادبیا انتقادی بهخوبی مفهومپردازی شـده اسـت .گردشـگری در
این فضای جدید ،همانطور که در مسیر اول نیز نشان داده شد ،نهفقط یک عرصه کن
خریداری شود؛ کاالیی که ارزشمند و تمایز بخ

که نوعی کـاال اسـت کـه بایـد

و هویتساز است .ارزشمند شدن این کاال و باال رفتن تقاضـا بـرای آن

خواهناخواه با سرمایهگذاری روی تولید و توزی این کاال همراه خواهـد بـود .لـذا بـهموازا کـاالیی شـدن هرچـه بیشـتر
گردشگری سرمایهگذاری روی این کاال بیشتر میشود و منجر به توسعه زیرساختهای مرتبط با گردشگری خواهـد شـد.
توسعه این زیرساخت ها به شکلی سیستمی با باال رفتن تبلیغا و تالش برای عرضه این کاالی ارزشمند همراه شده کـه
خود این پدیده میزان جذابیت گردشگری را باال خواهد برد .بهعبار دیگر کن
منط کن

و واکنشی بین زیرساختهای اقتصادی و

صور میگیرد؛ به بیانی دیگر توسعه زیرساختها و همراهیاش با گسترش فنّاوریهای ارتباطی بـه خلـ

تصویری از گردشگری در ذهن مخاطب میانجامد.
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