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 چکیده

 چنـد دهـه اخیـر های مدرن در طیای در زندگی شهری و برگرفته از نظممثابه پدیدهبنیادین گردشگری به فرض

پردازان ایـن بـوده اسـت کـه نظریـه توجهه به حدی قابلها در این زمینرشد چشمگیری یافته است. توسعه نظریه

های علـوم اجتمـاعی در شـناخت امـر کالسیک نظریه هایرای بنیانهای موجود را رقیبی قدرتمند بزه، تئوریحو

ست که با استفاده از روش حاضر از نوع مقاال  مروری است. نوع تحقی  نظری ا مقاله .کننداجتماعی ارزیابی می

ی پرداختـه اسـت. متـون مربـوط بـه گردشـگر در  ارزیابی مفاهیم اصلی و جاافتاده اندیشه اجتمـاعی اسنادی، به

مثبت و منفـی  هایدهد، گردشگری صرفاً در پرتو نظام مدرنیته و زای حاصل از این پووه  نشان می هاییافته

عی گردشگری جاذبه زای  اجتما سوو یا وجوه تاریک و روشن آن در زندگی شهرنشینان قابل تبیین است. از یک

، سـبک زنـدگیِ و مظاهرش همچون تعطیال  سـازی دشگر با بالندگی شرایط مدرنیتهمدرنیته است؛ لذا ظهور گر

واسطه نهادهای نظم شهری، مصـرف، شدن، ارضای اروس بهجهانی شهری مبتنی بر جدایی کار از اوقا  فراغت،

رار فـدور از شـهر و اگزوتیسـم مصـادف اسـت؛ از سـوی دیگـر، گردشـگری نـوعی  ارضای کنجکاوی در فضای

 ود اصیل در جهانرهایی از نظم لوگوسی، زیست افسون زدوده شهری و کشف اصالت و خ بیگانگیِ مدرنیته،ازخود

 .شودغیرشهری در  می
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 مقدمه

فرهنگـی، اقتصـادی، سیاسـی، روانـی، اقلیمـی و  گستردهتوجه به اهمیت و ابعاد با  های جام  از گردشگری،تحلیل ارائه

 هامـروز رویاسـت. ازایـن مرداندولـتی اساسی متفکرین علوم انسـانی و همچنـین هایمشغولدلاجتماعی آن، یکی از 

 مدیریت، روانشناسان، اقتصاددانان، جغرافیدانان متفکرین در زمینه گردشگری هستیم. یی تخصصیهاهیتولد نظر گرنظاره

ور خاص انسان شناسان و جامعه شناسان ازجمله اندیشمندانی هسـتند کـه بـا اطـالا عنـاوینی متفـاو  همچـون طو به

 کنندی متمایزی برای در  این واقعیت مدرن آغاز میرهایمسصنعت، بازار و پدیده برای تبیین گردشگری، در بادی امر 

ن پدیده از منظر و قاب تحلیلی خاص آن رشته، داعیه در  و هرکدام از آنان با پرداختن به وجه، جنبه و بعدی خاص از ای

رغم شـناختی در تحلیـل پدیـده گردشـگری بـهتری نسبت به دیگـر رقبـای تحلیلـی خـود دارنـد. اندیشـه جامعهدرست

در پذیرش این حوزه جدیـد مطالعـاتی  غیراز زیمل و بنیامین(هایی از سوی جامعه شناسان رسمی و کالسیک )بهمخالفت

پردازانی همچون بورستین، مـک کانـل، اریـک کـوهن، جـان اوری، روجـک، بـاومن، بسزایی داشته است و نظریهسهم 

(. در  معنـای صـرفاً اقتصـادی از Franklin,2009:65پردازنـد )لووگرن، کلمن و غیره به مطالعاتی در این زمینه می

  اقتصادی، نـوعی فیتیشیسـم اقتصـادی از ایـن عنوان یک کاال، محصول، رفتار و یا کنمقوله گردشگری و گردشگر به

 & Franklinزده است تا درنتیجه عرصه برای نشان دادن درکی اجتماعی و فرهنگی از آن بسیار تنگ شـود )پدیده رقم

Crang,2001:6های نیرومندی گذارده و محصول در این حوزه گام 1930شناسی گردشگری از سال (؛ اما تئوری جامعه

 بـوده اسـت: گفتمان و سه رویکرد اصلی دو کلی در دو موج، بندیتقسیم یک اساس برنامه تحقیقاتی، بر های اینتالش

 شـبکه -نظریـ  کنشـگر -5 نمایشـی رویکـرد-4 تحـر ؛ پارادایم-3 نگاه خیره گردشگر؛ گفتمان-2 اصالت؛ گفتمان-1

(Cohen & Cohen,2012:1.) شـناختی همـراه بـا کاربسـت عهجام اند کـه رویکـردجامعه شناسان گردشگری مدعی

 و تعمی  در خاصی اهمیت گرایی، دیالکتیکی و تلفیقی(،های خاص و مرسوم در این رشته )عین گرایی، ذهنشناسیروش

دارد. ضرور  مطالعه حاضر در تقابل با نوعی نگرش تقلیل گرایانه، باهدف  گردشگری فهمی عمی  و بنیادین از گسترش

شـود. فقـر تحلیلـی موجـود در نظری در جامعه علمی ایران بـرای مطالعـا  تجربـی حـس می معرفی ابزارهای قدرتمند

های گونـاگون ایشـان در سـفر، های متفاو  گردشگران، انتخاب مقاصد متفاو ، تجارب و کن تشخیص چیستی انگیزه

منظور ارائـه تحلیلـی بـه شناسـیبا تاسی از جامعه پووه  حاضر بنابراین بعدی از گردشگری است؛ناشی از خوانشی تک

بهـره « تبیین واقعیت اجتماعی بر اسـاس واقعیـت اجتمـاعی مقـدم»یعنی  ، از فرض بنیادین دورکیممتفاو  از دیگر رقبا

 تصـویب بـا همـراه فراغت زنـدگی شـهری اوقا  به بخشیدن رسمیت با خصوصاً مدرنیته .(65: 1393دورکیم،) گیردمی

 تفـریح، از کـار زمـان تفکیـک همچون مثبتی اثرا  موجد ،(98: 1393زاده،رضوی و یسعید) تاریخی حی  از کار قوانین

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

 دیگـر سـوی از شـود؛می یاد شهروندی ح  عنوانبه آن از امروزه تکاملی، فرایندی طی که آنجا تا زدهرقم را گردشگری

 که است شده فرهنگ سازی سطحی و ابتذال سازی،تجاری سازی، کاالیی همچون منفی اثرا  پیدای  موجبا  مدرنیته

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

مثابـه شـناختی از واقعیـت گردشـگری بههـای جامعهروشـن چگـونگی تحلیلطور در این پووه  سعی شده است که به

های اجتماعی سـطح از سویی ارتباط یا نسبت بین واقعیت تا دارددیگر تالش بیانواقعیت اجتماعی شهری کشف شود؛ به

ارها و تعـامال  های ظهور و رشد گردشگری مدرن در ساختفرهنگی و از سوی دیگر زمینه -کالن، میانه و خرد اجتماعی

اجتماعی شهری و همچنین آثار و پیامدهای مترتب گردشگری بر ساختارها و تعامال  اجتماعی زندگی شهری شناسـایی 

پووه  حاضر در پـی پاسـخ بـه  ها روشن گردد.شناختی از دیگر تبیینهای جامعهشود تا از این طری  سهم متمایز تبیین

شناسـی ازتابی از زندگی شهری مدرن با توجه به اندیشه و مفاهیم اصـلی جامعهعنوان بگردشگری به ال است کهثاین س
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 شود چگونه در  و تحلیل می
 

 روش پژوهش

اهیم اصلی ارزیابی مف هحاضر از نوع مقاال  مروری است. نوع تحقی  نظری است که با استفاده از روش اسنادی، ب مقاله

هـای تعیـین ه از تکنیکبا استفاد پووه در این ه گردشگری پرداخته است.در متون مربوط ب  و جاافتاده اندیشه اجتماعی

گرفته اسـت. شـکل منـدنظام مـروری صـور واژگان کلیدی، بررسی فهرست مطالب و فهرست اعالم سوژه تحقیقـی به

 مبنای بر سپس و شودمی وجوهای یادشده جستمرتبط از طری  تکنیک مناب  تحقیقا  تمامی از نوع این طورکلی دربه

ی در مسیر مطالعه قرار هستند باهدف بررسی، ارزیابی و نقد عین موضوع با مرتبط که مناب  از تعدادی مشخص معیارهایی

ازآنجاکه مناب  فارسی معتبر بسـیار کـم بـوده اسـت، از  تحقی  این در (.74-77: 1394گیرند )صادقی و عرفان من ،می

آنالیـن  هایکتابخانـه -2(؛ ISI) های کتابشـناختیرونیکی دادهپایگاه الکت -1 رمنتشرشده د ها و مقاال  انگلیسیکتاب

رونیکـی بـارگیری پایگـاه الکت -3؛ Google Book, Google Scholarو موتـور جسـتجوی  (libgen.pwماننـد )

نمایـه  هایایتسـ بـه مراجعه با مقاال  مرتبط با موضوع، یافتن ( استفاده شد. جهتScience Directمقاال  علمی )

 عبـار  هاشد. کلیـدواژه وجوجست 2018 سال تا انگلیسی ترکیبی مقاال  و ساده هایکلیدواژه از استفاده کننده آنان با

 از: بود

Sociology of Tourism, Tourism, Modernity, Exotism, Authenticity, logos, Eros, 

consumption, Image, Tourist Gaze, Alienation. 

 عنـوان،)های مختلف کتاب یا مقـاال  ( در بخ And, Or, Sameمختلف ) منطقی هایترکیب با فوا، هایاژهکلیدو

ذکر اسـت، بـا زبان جستجو شد. شایانانگلیسی مقاال  های بارگیری شده یاکتاب میان در( تمام متن یا کلیدواژه چکیده،

(، Annals of Tourism Researchا  گردشـگری )توجه به اعتبار علمی و سـابقه طـوالنی مجلـه سـالنامه تحقیقـ

 شده است.رفتهآوری اطالعا  در نظر گترین منب  جم عنوان اصلیمقاال  نمایه شده در این مجله به

 

 هابحث و یافته

 جاذبه یا دافعه مدرنیته و گردشگری

دانند. مشخصاً، مدرنیتـه بـه نظـم میمنتسب به دوران رنسانس و جایگزینی جامعه سنتی یا پیشامدرن را پیدای  مدرنیته 

ترین نظریا  موجـود در زمینـه اجتماعی نوینی اشاره دارد که طی دو یا سه قرن گذشته پدید آمده است. بر اساس مطرح

مدرنیته، گردشگری ریشه در واکن  مردم مدرن و مقاومتشان علیه وجه تاریک مدرنیته دارد. بر این اسـاس گردشـگری 

سازی آنچه در جامعه عـادی اشـتباه شود. مطالعا  گردشگری، به شفافازخودبیگانگی مدرنیته بررسی می عنوان فرار ازبه

وسیله جنبه تاریک مدرنیتـه، بـه افسون زدایی زندگی گردشگران به»کند. است و ممکن است مبهم باقی بماند کمک می

ها، بک زندگی، متضاد با زندگی عادی و روزمره آنصورتی ناخودآگاه در نیازهای آنان برای اجرای نوعی نق  و تعقیب س

کننـد؛ انتخـاب تعطـیال ، آگاهانـه یـا سادگی یـک روز را تعطیـل نمی(. مردم بهGottlieb,1982:58« )شودبیان می

ناخودآگاه، نشانگر تمایل به تغییر روند روزمرگی است، جایی که قسمت تاریک مدرنیته حضور پررنگ و تأثیرگـذاری دارد. 

 یـا 2اجتنـاب -تجربه بدی ، آنومی ، جستجوی اصالت،1ها این روند را با فرار، توسط درگیر شدن در تجربیا  خرا عاد آن

ها، به افزای  مهاجر  فراغتی فصـلی دهند. تمامی این انگیزشتغییر می خود ارتقایی، یا تالش برای سادگی و بیگانگی،

                                                           
1 . Extraordinary 

2 . Anomie-avoidance 
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شوند. بورستین تضـاد بـین ایـن دو دور می ازآنجاشان نی معانی جامعه محلیمنظور احیا و بازآفریها بهکنند. آنکمک می

 :کندصور  زیر خالصه میگروه مهاجرین را به

یه بهتر، آزادی بیشتر تغذرسیدن به امنیت بیشتر،  وزدگی یا تحت ستم بودن ها به دلیل گرسنگی، وحشتجابجایی انسان 

عنوان حفاظـت و بـازآفرینی ل تغییر موقت وضـعیت موجـود اسـت کـه بـهگیرد. گردشگری شامدر محل جدید انجام می

عنوان دو قطـب آگـاهی کانل گردشگری و انقالب را بـهکارانه دارد. مکیابد، لذا تأثیری محافظهیموضعیت موجود پایان 

تمایـل بـه دیگـر چیز دیگر همـهعبار که همگی در یکدست هستند و به و حتی تکریم اراده به پذیرش»داند. مدرن می

(. درنتیجه، ویوگی مشترک  با انقالب، تغییر در روندهای جاری است. در مقابل، این Cannell,1976:3« )شدن را دارد

اینکه موف  خواهـد بـود یـا نـه -طور دائم تغییر دهد چیز را بهخواهد همههایی هم با یکدیگر دارند. انقالب میدو تفاو 

پـردازد. گردشـگری، بـه تغییـر موقـت، فـانتزی و غیرواقعـی رونـد جـاری زنـدگی می کهدرحالی -موضوع دیگری است

پـردازد، بنـابراین راهـی بـرای دوری از رونـد گردشگری از طری  فرار به فضاهایی باکیفیت متفاو ، به تغییر واقعیت می

است کـه در خـدمت تثبیـت  کارانه تغییرشکل محافظهکنونی است. اگر انقالب شکل رادیکال تغییر است، گردشگری هم

خواند، گردشگری فقـط داری مینقد مسلحانه سرمایه و آنچه مارکس بنابراین، برخالف انقالب روند روزمره در خانه است؛

 پردازد.کننده مدرنیته میهای مأیوسیک نوع نقد محترمانه مدرنیته است که به تعدیل جنبه

 

 ری و گردشگریاروس در سپهر زیست جهان شه -دیالکتیک لوگوس

 کـه مدرنیته لوگوسی فضای طرفازیک. دارد وجود مدرنیته در متفاو  فضای دو لوگوس و اروس، عظیم دیالکتیک طب 

 ابـزاری بـودن کـن  شـاعرانگی، از بـی  وریبهـره کیفیت، از بی  کمیت آن در که شودمی توصیف انتزاعی فضای با

 اگـر. اسـت لوگـوس آنتی یا اروس فضای دیگر، طرف در .دارد تسلط تخصیص از بی  سلطه و ارتباطی بودن از تربی 

 همیشـه اروس درواق ، .است زندگی از لذ  بردن منب  اروس فضای است، کنترل و نظم برای کلی منبعی لوگوس فضای

 ایفضـ شـامل مدرنیته پس. ما است هستی اساسی و پویا بخ  اروس زیرا کند،می مقاومت و ایستدمی لوگوس برابر در

است که گردشگری با فضای اروتیک نظم مدرن  اروس فضای خالصه و بازی فضای لذ ، فضای امیال، فضای شاعرانه،

 کارناوالی. شاعرانه؛ ب: اروس الف: اروس است؛ نوع دو اروسی طورکلی مدرنیتهبه (.Shield,1991:28)خورد پیوند می

 از نوع این. است کلمه فرویدی معنای در اروس، جوییلذ  الیمتع و پرورده متمدن، اشکال همان شاعرانه: الف: اروس

 و نقاشـی شـعر، موسـیقی، شـامل هنری خالقانه هایفعالیت و روحی استعالی تعالی، سویبه را اروس هایانرژی اروس

 هماهنگ لوگوس با اجتماعی نظم حفظ در اما دارد، چال  لوگوسی مدرنیته با اگرچه شاعرانه اروس. کندمی هدایت غیره

 است.  متوسط طبقه اشاصلی هواخواه و است

 حتـی و یافتـهپرورش کمتر متعالی، کمتر پرده،بی که است طلبی لذ  اشکال نوع آن درباره اساساً ب: اروس کارناوالی:

 و هـایلمف قمار، زشت، هایجو  ها،کارناوال. است مرتبط( غریزی لذ ) اروس نفسانی هایجنبه به و اندکثیف ابتدایی یا

 ظالمانـه هـایورزش هیپـی، آفتـابی، هایسـاحل در برهنگی جنسی، آزادی تلفنی، شیرین بح  اروتیک، و خشن ادبیا 

 هامحدوده این در. هستند اروسی مدرنیته نوع این از مثالی همگی غیره، و سرگرمی مستی، بوکس، همچون تماشاگرپسند

 آید.می میان به صلیا ایدغدغه عنوانبه اروس و کاسته فرو لوگوس

تردید در جوام  سنتی غیرشهری هیچ ساختار مشخص و مجزایی بین لوگـوس و اروس وجـود نـدارد )فقـدان جـدایی بی

نهادی بین کار و فراغت(. لذا جدایی ساختاری و نهادی اروس از لوگوس در نظام شهری مانند نهادی تمـایز بخـ  بـین 

داری و که نهادهـای بوروکراتیـک، تجـاری، سـرمایهشود. درحالینیته محسوب میعنوان وجه افتراا مدرکار و فراغت، به

صنعتی، محل استقرار مدرنیته لوگوسی هستند، نهادهای فراغتی و فرهنگی سکونتگاه جایگاه مدرنیتـه اروسـی اسـت. در 
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اروس اجـازه ورود و  -یمانند جوام  سنت –ای که هیچ تفکیک ساختاری و نهادی بین لوگوس و اروس وجود ندارد جامعه

اما مدرنیته، بـا  کند؛های الهی یا تابوهای سنتی مقابله میدهد، با خشونت و زورگویی قدر نفوذ در لوگوس را به خود می

زنـد. اروس در منـاط  تمایز نهادی و ساختاری بین لوگوس و اروس، به ارضای اروس از طری  روشـی نـوین دسـت می

نظم و نهادهای اجبارآمیز لوگوس خود را ارضا نماید، زیـرا اروس از جریـان اصـلی نهادهـای تواند بدون تهدید خاصی می

هایی بین مدرنیته لوگوسـی و شود. اگرچه تن داشته شده است و به مناط  مجزای ساختاری هدایت میلوگوس دور نگه

کـه طبـ  تعریـف دورکـیم  ر دارنـدآمیزی بـا یکـدیگزیستی مسالمتمدرنیته اروسی پابرجاست، اما اروس و لوگوس، هم

های بیشـتر (. مدرنیته اروسی، با پیشـنهاد فرصـت1986:50Dunning, & Eliasشود )نامیده می 1همبستگی ارگانیک

کند، ازخودبیگانگی ایجادشده توسط لوگوس را فراموش کنند و همـراه برای ارضای تمایال  شهوانی، مردم را متقاعد می

سـرگرمی »کننـد کـه چنـین عنـوان می 3و آدورنو 2اجتماعی موردنیاز را بازتولید کنند. هورکهایمربا مدرنیته لوگوسی، نظم 

عنوان راه فـراری از فرآینـد ماشـینی داری متأخر، ضامن بقای بلندمد  سازمان کار است. سرگرمی بهتحت نظام سرمایه

ــدی به ــایف بع ــام وظ ــروی الزم در انج ــده نی ــین اعطاکنن ــتغال و همچن ــاب اش ــدمیحس  & Horkheimer« )آی

Adorno,1973:137.) ای از مدرنیته اروسی است که بـه افـراد عنوان سفر فراغتی نهادین، نمونهگردشگری مدرن، به

کنندگان، دهـد. از منظـر مشـارکتها و تمایال  اروس، بدون مجازا  توسط نمایندگان لوگوس را میاجازه ارضای انگیزه

ای از مولد و فعالیتی مصرفی است. ولی برخالف این نگرش، گردشـگری شـامل مجموعـه گردشگری اساساً فعالیتی غیر

هـا و تمـایالتی اسـت کـه در اسـت. اروس یـک شـخص، انگیزه 4فرسـت تجربیا  تائید شده از سـوی جامعـه گردشـگر

د را در تعطـیال  خـو 5هـایتواننـد خودانگیختگیشود. برای نمونه، گردشـگران میهای گردشگری ارضا و آزاد میفعالیت

بازی کنند و نیازی نیسـت برآورده کنند: هر موق  گرسنه شدند، غذا بخورند، هر موق  خسته هستند، بخوابند، آزادانه عش 

تـا حـد  پذیری و عقالنیت دیکته شده انجام گیرد. بنابراین گردشگران در فضای گردشـگریاین امور را منطب  بر جامعه

کننـد. ارضـای اروس از طریـ  روس و نه اصـل خـود محـدود کننـده لوگـوس عمـل میزیادی بر اساس اصل ارضای ا

کند. از این راه، نظم جامعـه شده توسط لوگوس بر اروس را آزاد میهای تحمیلهای محصول محدودیتگردشگری، تن 

 (.Urry,1990:53شود )که توسط لوگوس برپاشده تقویت می محل سکونت

 

 گردشگری خودِ اصیل، ازخودبیگانگی و

عنوان آرمانی برای مقاومت یا انحراف در برابـر نظـم عقالنـی نهادهـای مسـلط در تحت شرایط مدرنیته، اصالتِ خود، به

 اصالتی ناشی از جریان اصلی نظم مدرنیته، اغلب تصور بر ایـن اسـتمنظور مقاومت در برابر بیکند. بهمدرنیته ظهور می

ها از آزادی، پذیریگی و یا نمادین خاص خود است که پلیدی از تقدس، مسـئولیتکه خود اصیل، فضایی با مرزهای فرهن

تشخیص و یا در فضایی بیـرون از نهادهـای مسـلط سادگی قابلاصالت از خود اصیل، بهکار از فراغت و نق  عمومی بی

، راهـی 6گردشـگری طبیعـتطور ویـوه بنابراین، گردشگری و به شود. طبیعت مثال رایجی از چنین فضایی است؛ارضا می

ها با انجام این امور تا مرز رهایی از لوگوس )خرد(، نظم اجتمـاعی و مسـئولیت مثثر برای جستجوی خود اصیل است. آن

کننـد. از جهتـی دیگـر، ظهـور آرمـان و خود را برای بازگشت و انطباا با جامعه خودی آمـاده می رونداجتماعی پی  می

                                                           
1 . Organic Integration 

2 . Horkheimer 

3 . Adorno 

4 . Tourist-sending society 

5 . Spontaneity 

6 . Nature tourism 
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اصـالتی و شـرایط از خـود بیگانـه دیگر، ایـن بیبیانواژگان مدرنیته نهادی هم در  کرد. بهتوان از طری  اصالت را می

شـناختی  اصالتی هسـتیعنوان دغدغه و ارزش مدرن است. بیمدرنیته نهادی است که مسئول زای  اجتماعی اصالت به

 قراری ناشی از مدرنیته است.)وجودی(، نوعی احساس بی

داری، کـامالً گویـا اسـت. او بـی  از هـر شـخص س در ارتباط با ازخودبیگانگی کار در سـرمایهدر این رابطه، نقد مارک 

 ,Marxبخ  بـوده اسـت )ها الهـامنوشـتهتر هستی شناختی در دستاصالت در معنی گسترده سازیدیگری، در مفهوم

عه اصیل هستی شناسانه است (. بر اساس دیدگاه مارکس، اصالت فردی )زندگی واقعی فرد( مستلزم یک جام1977:124

عنوان یـک کـل که در آن تالش برای اصالت فردی، دیگر در تقابل با جامعه و یا اجتماع به مثال روابط انسانی(عنوان)به

بنـابراین، روابـط  نیست. گذشته از آن، اصالت فردی، مستلزم اصالت هستی شناسانه روابط انسانی نسبت به طبیعت است؛

و خود اصیل، به گونه دیالکتیکی بـه یکـدیگر وابسـته هسـتند.  طبیعت اصیل -همان روابط بین انسانبین انسانی اصیل 

تر بنابراین، مفهوم زندگی واقعی فرد مـارکس، بـه معنـای گسـترده تحق  هرکدام، مشروط به تحق  دو مورد دیگر است؛

در روابـط اقتصـاد رای آن اسـت. کـه اصـالت جـویی گردشـگرانه، مصـداقی خـاص بـ اصالت هستی شناختی اشاره دارد

بنابراین روابـط انسـانی ؛ که مستلزم کاالیی سازی نیروی کار است، روابط انسانی دیگر مطمئناً اصیل نیست داریسرمایه

های اصیل، بایستی بیرون از نظام اقتصادی، یعنی در سپهر خصوصی، در اجتماعی عاطفی و غیره جستجو شـود. سـازمان

شـود؛ های کاری خشک بر افـراد تحمیـل مینمایاند و نظموکار رخ میهای دولت و کسبدر بخ  رسمی عقالنی )وبر(،

های ناخودآگاه افراد در تضاد است. برای انطباا با فشارهای سازمانی و محیطـی، هایی که با امیال واقعی و یا خواستهنظم

هـا، حـداقل بخشـی از( خودانگیختگی)مـام افراد بایستی این شخصیت محدودیت آفرین خشـک را، بـا هزینـه کـردن ت

همچنـین، سـازمان رسـمی عقالنـی احسـاس فقـدان اصـالت شخصـی را برانگیـزد. ها و آرزوهای خود بپذیرند. انگیزش

کنـد ایـن جان و یا فناورانه مسلط بر طبیعت، بازدهی انسانی را چندین برابـر میعنوان شکلی از قدر  بیگرایی بهصنعت

 شــودها بــا طبیعــت نــابود میو درنتیجــه، رابطــه اصــیل انســانو خطرهــای خــاص خــودش را دارد اقــدام، مخــاطرا  

(Beck,1992:85).  های آن نیز بـه کند، ماللتبندی باید گفت که به همان اندازه که مدرنیته پیشرفت میدر یک جم

رد که برخی چیزها نیاز اسـت تـا تغییـر هایی، داللت بر این داکند. تجلی چنین نارضایتیاصالتی وجودی رشد میدلیل بی

حل فـوری و سـاده ایـن عنوان یک کل نداشته باشد، راهاگر کسی انتظار تغییر تام پروژه مدرنیته را به»کنند. آشکار است 

اش را تر  کند. برای کسی که رؤیای تغییر زنـدگی کـردن یـا تغییـر زیسـت را دارد سـفر رفـتن است که محیط زندگی

منظور فراموش کردن و یا فرار از دهشت مدرنیتـه، بـا (. مردم مدرن بهTodorov,1993:271« )ش استترین روساده

کنند. گردشگری راهی بـرای دسترسـی بـه اصـالت وجـودی دوراز خانه سفر میالعاده و بدیل بهورود به جهان جدا، خارا

فشـرده و متمرکـز از ای درهمکند، تجربهت میکه در برابر منط  و اخالا واقعیت روزمره مقاوماست؛ گردشگری درحالی

طور دهد. چنانچه واقعیت روزانه، با پیچیدگی، تصنعی بودن، خود محدودیتی و یـا بـهبودن، در جهانی بدیل را پیشنهاد می

اصالتی هستی شناختی مشخص شود، سپس گردشگری دسترسی به جهـان اتوپیـایی فرهنگـی و اجتمـاعی خالصه با بی

 کننـد؛را تجربـه می 1کند که در آن مردم به نحوی مشروع، سادگی، طبیعی بـودن وکامیونیتـاسرا ایجاد می ساختارمندی

 (.Turner,1973:200بنابراین مردم مدرن سفر دوست دارند )

 

 گردشگری و سبک زندگی شهری

ای روزمـره بـدون معنـا و های زمانی سخت، کارهگذران تعطیال ، نوعی رهایی از سبک مدرنیته وجودی همراه با برنامه

کند که سبک زندگی بدیلی با خود های پراسترس زیست شهری است. تعطیال ، نوعی آزادی را پیگیری میضرب العجل
                                                           

1 . Communitas 
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که به طرز  آورد، این سبک زندگی تعطیالتی از اشکال زندگی روزانه متفاو  است. سبک زندگی مفهومی دوگانه استمی

ــترده ــبکای استفادهگس ــت. س ــده اس ــه می ش ــت ارائ ــاص از هوی ــده خ ــت کنن ــادی روای ــکل م ــدگی ش ــد زن ده

(Bourdieu,1984:81برنز انگیزه .) کننـدهجذب عوامـل و برانگیزاننـده عوامل بخ  دو در را مسافر  از گردشگران 

ردی مـوا بـرود، مسـافر  بـه تـا کندمی بلند جای  از را گردشگر که سفر برانگیزنده عوامل منظر این از. کندتقسیم می

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

پـی  کنـد، را انتخـاب مقصـدی تـا کندمی جذب محلی به را گردشگر که نیز کنندهجذب عوامل. هستند خود به بخشیدن

 گردشـگران انگیـزه برنـز. شوندشامل می را دهدمی مطبوع احساسی دفر به که جاهایی دیدن و هامکان جذابیت به بردن

 اسـت، مطـرح گردشـگری مختلف هایکه گونه پسامدرنیستی شرایط در». داندمی مدرنیته متأخر شرایط از ناشی را نوین

 بنـایم بـر اغلـب که گردشگر (88: 1385)پاپلی یزدی،« است اقتصادی -فرهنگی امر یک گردشگر توسط گونه انتخاب

 زند.دست به انتخاب مقصد می است، داده تشکیل را او سبک زندگی نوعیبه که خود اقتصادی و فرهنگی هایزمینه

 

 نینماد شهری مصرف یگردشگر

 واسـت  توجهیقابـلتنها شامل تجـارب امر نه نیدارد. ا نینماد یتیمصرف، اهم گریهمچون انواع د ،یمصرف گردشگر

 ینانی شهرنشـگروه تیو هو یاجتماع تیوضع نینماد یهاعنوان نشانهبه نی، بلکه همچناندهشدبندیبستههمچون کاال 

ــن ــودیمشــخص م زی ــابرا ؛ش ــگر» ن،یبن ــده یمصــرف گردش ــرمایه دربرگیرن ــاد س ــهری  نینم ــدگی ش ــتدر زن « اس

(Munt,1994:118 .)به  یادیز را که تا حد یذهن آگاهیوضعیتاست و  نینماد یصور  بدومصرف اوقا  فراغت، به

وقـا  ا نیمصـرف نمـاد .دهدیدارد را بازتاب م یبستگ یشناختییبایز یهاو مال  انهیجولذ  هایپاسخ، نینماد یمعنا

کـردن  یدرون ندازمیباط با خود نو ارت یشخص تیهو انیعنوان بخود به انیخود و ثبت ارزش. ب انیفراغت، دو بعد دارد: ب

ط بـا و ارتبـا ی شـهریماعاجت تیهو انیعنوان باست. در مقابل، ثبت ارزش به یخصوص نیمخاطب ای یاجتماع نیمخاطب

م از اب صـفا  مهـانتس رایز ،شدن است یمفهوم ازمندیمصرف اوقا  فراغت، ن کند؛یمرا مجسم  یخارج نیمخاطب ریسا

بـا   واقـ(. درDimanche & Samdahl,1994:122خواهـد بـود ) مشـاهدهقابلمصـرف  عتیبه طب نیریواکن  سا

 یعنـی ،یناکام ای فقدان و به شاخصهسفر نرفتن  ،یشدن گردشگریکدموکرات یمدهایابا حقوا و پ ال یشدن تعطینهاد

 ر کـارد یناکـام ایاست(،  ضیمر اریبس ایو  ریپ اریآنکه بتواند سفر کند بس یشخص )شخص برا یسالمت تیدال بر وضع

شـده در رفتهیپذ یهـارزشاز ا یادیـتا حـد ز تیو موفق یسالمت تیوضع رای، زشودتبدیل میدر سفر(  یمال یی)عدم توانا

 ینامدور شـدن از بـد یبرا دیدر سال با باریکموف  ممکن است احساس کند که  ایفرد سالم و  کی است. مدرن جوام 

 ؛سـفر رودانه بـه خاعضا در جامعه  ریسا ورزیدن رشک یاحترام و حت ،یاجتماع وجههآوردن  دست بهو  یشکست اجتماع

 یرفـ  خسـتگ و یکـیزیاسـتراحت ف یدر جامعه است که صرفاً به معن یشخص نیرفتن موضوع نماد ال یتعط» نیبنابرا

 (.Gilbert,1994:123)« مصرف است یاجتماع تیمعنا، دربرگیرنده وضع نی. در استین یروان

شخص  ال ،یدر تعط .ستین ال یدنبال تعط استراحت از کار به و رییتغ یتنها برا ،یشهر تیجمعمعتقد است: ، لزیم تیرا

 یحتـ ،یعـال یهـا، هتلنشـدهشناختهگـران  هایپناهگاهکند.  یداریخر ال یتعط یکوتاه زمانمد  یبرا یحت تواندیم

اسـت:  ریدرگ یاجتماع تیچرخه وضع نیدر ا ال یاسباب تعط شتریهفته. ب کی یرایک بدرجهسه شب و روز، کروز  یبرا

اند. شـدهتوهم موفـ  تنظیم نیاز ا یقسمت یبخش تیرضا یبرا .کنندمی یکه اقدام به باز یانیمشتر نیکارکنان و همچن

دو هفتـه روشـن،  نیـایجادشده است. ا یخاکستر یهاهفته یها در امتداد روزهایدر سال، قربان باریکتجربه  نیا یبرا

بـه ابـزار  لیتبـد یمصـرف گردشـگر(. Mills,1951:257-258) کنـدیم تیـکننده را تقوکسل یرؤیای فرار از زندگ

 ایـ ال یتعطـ» .ه اسـتشـد نینمـاد یدارو سـرمایه یاجتمـاع تیو رقابت با وضع یشخص ریتصو تیتقو یبرا یاجتماع
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 یشخص ریدر تضاد با تصو یادیرا که تا حد ز ال یتعط یشخص ریتصو یکوتاه یدوره زمان یبرا یچرخه اجتماع تیوضع

 (.Mills,1951:258« )کندیراهم مروزمره است، ف تیواقع

 

 گردشگری و گذران تعطیالت

کار و مـدیریت علمـی در رشـد تولیـدگری و تحت نظام مدرنیته، عوامل بسیاری همچون معرفی فنـاوری جدیـد، تقسـیم

رنیتـه، )مدیریت زمان( نیز بسیار مهم اسـت. در مد وری سهیم هستند. در میان سایر عوامل، استفاده عقالنی از زمانبهره

شـود. طبـ  ایـن تعریـف، نظـم عنوان اصل عقالنی حاکم میشود، لذا بهیک منب ، کاال و ارزش دیده میعنوان زمان به

رود و اساساً موضوع دیکته شـده محـدودیت اقتصـادی اسـت و های طبیعی پی  میآهنگزمانی مدرنیته، فراتر از ضرب

وری و تولیـدگری مطلـوبی در هت، افزای  اوقا  فراغت فردی، بهرهشود. از دیگر جعنوان امری عقالنی محسوب میبه

شـده، کند. بدیهی است، وقتی یـک جامعـه، بتوانـد چنـدین بـار بـرای یـک ورودی از قبـل دادهروابط صنعتی ایجاد می

قبـل زمان کمتری را نسـبت بـه  دهد که میزان خروجی تولیدشده،های بیشتری تولید کند، این وضعیت نشان میخروجی

کند )ورودی زمانی(. این افزای  تولیدگری، داللت بر این موضوع دارد که بـرای افـزای  اوقـا  فراغـت یـک طلب می

پتانسیل وجود دارد. اتحادیه سازی، به همراه سایر عوامل همچون مشارکت دولت، این پتانسیل را به واقعیت تبدیل کـرده 

یافته اقتصـادی هـای توسـعهر فراغت جهانی، در بین بسیاری از ملتاست. در دوران پس از جنگ جهانی دوم، شاهد ظهو

شود و ظهور تعطیال }مرخصـی  بـا عنوان حقوا استحقاقی تلقی میهستیم. درواق ، تعطیال  با حقوا و زمان آزاد، به

  بـا حقوا، تجسم فراغت جهانی است. زای  اجتماعی گذران تعطیال  مدرن، با ظهور ح  مشروع نسـبت بـه تعطـیال

حقوا، مسافر  و ح  مشروع اوقا  فراغت همراه شد. ایـن حقـوا نـه صـرفاً بـه دلیـل پیشـرفت فنـاوری یـا ارتقـای 

ها و طبقـا  حاصـل شـد. تعطـیال  بـا استانداردهای زندگی، بلکه به لطف وابستگی متقابل فزاینده کارکردی بین گروه

سازی گذران تعطیال ، داللت بر رشد ست. درواق ، عمومیحقوا، یکی از پیامدهای صنعتی شدن و روابط صنعتی مدرن ا

کنـد، طور که پیلمـو  اشـاره میو به تغییر در اخالا اجتماعی اشاره دارد. همان کلی درآمد و زمان آزاد مورد مصرف دارد

اشـخاص در  رفته تعداد زیـادی ازرفته»ها برای افزای  گذران تعطیال  مدرن عبار  است: ترین خواستهیکی از ضروری

دهند تا بخشی از درآمد مازادشـان را در ها ترجیح میشان درآمد داشتند؛ و آنجامعه پدید آمدند که بی  از مخارج زندگی

 (.Pimlott,1976:214« )تعطیال  خرج کنند

 بـطروا. شـده اسـتتعیین و مـنظم کـار یعنی خود نقطه متضاد نیازمند که است فراغت اوقا  مختص فعالیتی گردشگری

 ایـن مقصـد. گیـردمی مقصدها شکل آن در اقامت با و است مختلف مقصدهای سویبه مردم حرکت از ناشی گردشگری

 هـایفعالیت در مـدرن، جوامـ  از تعـداد بسـیاری. است فرد کار یا سکونت دائمی محل از خارج اقامت، این مکان یا سفر

 انتظـار و پردازیخیـال دلیـل زیـرا بـه شوند،می نی انتخابدید هایجاذبه بر اساس هامکان. کنندمی شرکت گردشگری

 سینما، مانند اند؛کرده تشدید و ایجاد بسیاری غیر گردشی هایفعالیت را این توق . رودمی انتظار چنین فراوان لذ  کسب

 گـرفتن از فاصـله ن،بنـابرای کننـد؛می تقویت و ایجاد را تماشاگری به تمایل که ویدئو و مجال ، ضبط ادبیا ، تلویزیون،

آن پرداختـه  بـه فراغـت اوقـا  از شـکلی عنوانبـه که است گردشگری هایویوگی تریناصلی از روزمره زندگی الزاما 

فرض این است که زمان (. گذران تعطیال ، شامل روش ویوه گذراندن وقت آزاد است. پی Urry,2002:103شود )می

شناسـی توانـد بـه جامعهشناسی گذران تعطیال ، میبنابراین جامعه ندی شود؛بصور  واحدهای هفتگی و ساالنه بستهبه

ها یک ویوگی مشـتر  دارنـد؛ وقت آزاد برگردان شود. اگرچه اشکال منسجم گذران تعطیال  متنوع هستند، اما همه آن

  تنها فرار از فضای جامعـه کنند. گذران تعطیالها واحد متمرکز وقت آزاد ساالنه و یا نیم ساالنه را مصرف میتمامی آن

بنـابراین، مرزهـای زمـانی خـود را دارد.  های جامعه خودی اسـت؛آهنگها و ضربمحل سکونت نیست، بلکه فرار از گام
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بنابراین آغـازی  زمان تعطیال  محدود بوده و در تضاد با دوره بلندمد  زندگی معمولی است؛مد »گرابورن معتقد است: 

زمان محدود دوره میـانی، بـرای تجربـه تغییـر در شده توسط سفر برای دور شدن از خانه مد خصدارد، دوره جدایی مش

(. افـراد در تعطـیال  وارد Graburn,1983:11-12« )مکان غیرمعمول، یک پایان و بازگشت به خانه و روزهای کاری

دکننده مرتبط با جامعـه خـودی معلـ  های زمانی محدوشوند. کارهای عادی و برنامههای بدیلی میها و گامآهنگضرب

باتجربـه  شود. استعاره زمانی قدر  نطـ  و بیـان کـهبنابراین، گذران تعطیال  به آزادی برای تغییر تبدیل می شوند؛می

دهی مجدد تجارب است. این نوعی برساخت فرهنگـی بـدیل کند. گذران تعطیال  سازمانتغییر مرتبط است را دنبال می

 موقت است.

 

 شگری و اگزوتیسمگرد

که  آیدهایی پدید میبر اساس پرس نوع ت ای یگانگیتفاو ،  منظور در انگیزه قوی بهعنوان به اگزوتیسم در گردشگری

 تیـریو غ گراییایدئالدی و تفاو  خود انتقا ها مبتنی براین پرس اند. ایجادشده محل سکونت شهرنشینان برای فرددر 

ه اشاره کاست  یخنثوتیسم اگزنوع اول  اگزوتیسم در گردشگری را، سه نوع دانست: توانمی جیو را . از منظری کلیاست

که اشـاره  به باال است نییاز پااگزوتیسم طرف دارد. نوع دوم،  هردو نیو تنوع ب یگانگیبه تفاو  عش  رمانتیک خالص، 

 دشـگرییـن نـوع اگزوتیسـم در گر. در ادارد شـرفتهیپ یهـادر مـورد ملت یاوپرسـ  و کنجکـ ف،یضـع یهـابه ملت

ابـوه عنوان بـه ویو توک کنگهنگو  ور یویهمچون ن بزرگی یدر مراکز شهرها یکیالکترونهای سازهها و خراشآسمان

 یهاکشـور یو کنجکـاو هامنـدیعالقهبـه  هاسـت کـه اشـار نییبه پا االباگزوتیسم  نوع سوم. شوندمی دهید اگزوتیک

 شـتریدارد. ب یزنـدگ یعـیهـا و اشـکال طبملت ایـو  یالهیقب یهاگروه ی اگزوتیکهافرهنگو  تیدر مورد بدو شرفتهیپ

ارد، د "ودبرتربینیخـ"داللـت بـر مفهـوم "نییبه پـااگزوتیسم باال  "نوع است. این متعل  به  یغرب احساسا  اگزوتیسم

طور کـه ترنـر و اش اشـاره مانهه کنند. نگا بیو غر گانهیشگفت، ب یزیتا به چ ایستندمیکه در آن باال  یکیزیف گاهیجا

 "نییپـابـه  البااگزوتیسم  "نیبنابرا ؛"نداشتند یممتاز یوگیو گریبودند د کردهتحصیلمرفه و  یلیخ انیاگر بوم "کردند

ن ممکـ اگزوتیـکاست. عشـ   "وغریبعجیب هایآن"از  تربر "متمدن مای"کند: می یفرض را مخفپی  نیمفهوم ا

 دیـولشـخص ت "برتر"ابعاد تمدن  یبرخ با یآگاه سیاشود، بلکه توسط  دیخود برتر تول یاریوسط هوشت مستقیماً ستین

 یهاانگیزه ،یخود برتر نی. اکرده است نیکماگزوتیسم  تیپشت سر ذهن شهیهم خودبرتربینی ی، آگاههرحالبه شود.می

 (.Turner & Ash,1975:201) کندرا مجسم می یداستبدا

 

 ده کاالیی شدنگردشگری و پدی

 حیتفـر ،یتجارب، ازجمله، اوقا  فراغت، سـرگرم دیکاالها تا تول دی، از تولداریدر نظام سرمایه شدن ییکاال شمولیجهان

مصرف انبـوه  یبرا ییبه کاال لیتبد یشدن، گردشگر ییعنوان نتیجه کاالبه، نیبنابرا ؛است یافتهگسترش ،یو گردشگر

 ,Watson & Kopachevskyبـه خـود گرفتـه اسـت. ) ییکـاال یشـکل تـهیتحـت مدرن یگردشـگر دیـتولو  شـد

سـود تنهـا هـدف  ،یدارسـرمایهدر  جیـاز منظـر را. است ظهور کرده یگردشگر یمتعاقباً، فرهنگ مصرف .(1994:653

ه بـ دیـبا دیـمنظور به حداکثر رسـاندن سـود، هزینـه تولاست. به داریمدار سرمایهکاالیی شدن ، پس کاالیی شدن است

 ،دیطرح شود و تول یو عقالن یطور علمبه دیبا دیکار، هم محصوال  و هم فرآیند تول نیانجام ا یحداقل رسانده شود. برا

. بـا راستا استهم یابزار ییاست و با خردگرا یعقالن هیتوجدارای شدن،  ییکاال همچنین،شود.  مستمرو  یاستانداردساز

 نیشـتریشـده ببـه هـدف داده یابی)همچون کن ( در دسـتی ساند و اگر ابزارریرا به حداکثر م یخروج یورود نیکمتر

ای بـا بـه طـرز ویـوه ال یتعطـ دیـتول یـیشـود. خردگراانتخاب می زارعنوان اببه یرا داشته باشد، ازنظر عقالن یاثرگذار
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مشـمول  یهانـهیهز تواننـدیبرگزارکنندگان تورها، مبرای نمونه،  مرتبط است. هافتیسازمان یتورها یاقتصاد ییخردگرا

را  مـهیها و بجاذبـه یبـرا یورود یهانـهیهز ،یراحتـ لیونقـل، وسـاعملکرد تورها، حمل غا ،یکاال، همچون هزینه تبل

 کنند. یداریصور  عمده خربه یمسافرت یهاآژانس یو بعد محصوال  را برا یزنچانه مقصدهای گردشگریبا  ،محاسبه

یـک فروشـگاه مختلـف  های اجنـاسبندیبسـتهشکل  ال ،یعطت دیتول ییخردگرا م،ییتر بگوطور خالصهبه میاگر بخواه

گردشگری مدرن نمونه روشنی بـرای »ست. ا یشدن تجرب ییاز کاال ینوع خاص یگردشگربزرگ را به خود گرفته است. 

 یاگـر گردشـگر ن،یبنـابرا ؛اسـت یلـیتخ طلبـی لـذ و هم  ییگرانیهم نو ی. گردشگراستمدرن  ییگرامصرفدر  

. مـدرن باشـد ییگراراه در  مصـرف نیبهتـر نیـا دیدر  شود، درنتیجه شـا یلیتخ یشکل لذ  طلب نیعنوان بهتربه

سازد کـه بـاور یها را قادر مامر آن نیا رایمحصوال  آشنا دارند، ز جایبه نینو یزهایکنندگان مدرن تمایل به چمصرف

 آنکسـب  ازاینپـی آورد کـه تـا یها به ارمغان مـآن یرا برا یاتجربه نینو یزهایکنند به دست آوردن و استفاده از چ

 (.Campbell,1995:118« )ممکن نبود

 ظهـور»تأکیـد دارد کـه:  یداردر بسـتر سـرمایه و کاالیی شـده انبوه یخصوص گردشگربه ،یگردشگربروکز با بررسی 

گردشـگران،  دیـگفـت تول تـوانیم ن،یمـرتبط اسـت، بنـابرا یصنعت یداربه توسعه سرمایه یطور ذاتانبوه، به یگردشگر

در قلمرو اوقـا   یصنعت یدارسرمایه یاصل کل یتوسعه استدالل ،یها و صنعت گردشگرآن نیب یو روابط تجار زبانانیم

اجر  ظهور و ساختار ناهموار، مه نیب یقو گاهیبا جا یصنعت یدارو سرمایه یگردشگر نیب یاستدالل اتصال. فراغت است

 لیپتانس ابد،یتوسعه  شتریکشور ب یهرچه پایه صنعت ن،یبنابرا ؛شودیحمایت می صنعت یدار( و سرمایهی)گردشگر یفراغت

قاره  یو قسمت شرق برخوردار شرویپ یتیموقع ا،یاروپا از مزا یغرب مرکزو  سیمثال، انگلعنوانتر است. بهبزرگ یگردشگر

را  یبه سفر فراغت ازین یصنعت یدار، سرمایهسویک ازدچار شد.  وستیبه وقوع پ ریدکه  یتیوض  نامساعد ثابت و وضع به

 مسـیر ، وارداسـتاندارد شـدن ازیـن یارضا یرا برا یصنعت گردشگر ی،صنعت یدارسرمایه گر،ید یو از سو کندیم جادیا

 یتوسعه استدالل ضـرور ی،گردشگر» بندی باید گفت که(. در یک جم Borocz,1996:28« )سازدیتوسعه م یتجار

 و ،(Watson & Kopachevsky,1994:644)« مـدرن اسـت یاجتمـاع یشـدن زنـدگ ییکـاال یعنی ،یدارسرمایه

کـه  دارد یمتعـدد یهایوگیشدن و یی(. کاالGraburn,1983:27)« شدن تجربه است ییاز کاال یشکل یگردشگر»

وجـود نـدارد  یمورد چیشود و در کل هیقائل نم ضیتبع ،یزچشدن در برابر هیچ یی. کاالاست یسازیجهان ترین آنمهم

ها و تجارب تیناملموس است، بلکه خدما ، فعال یهاتنها دربرگیرنده ابوهکاالیی شدن، نه نیبنابرا ؛شود ییکه نتواند کاال

 .(Watson & Kopachevsky,1994:649)شوند شامل آن میملموس 

 

 شدنگردشگری و جهانی

های المللـی سـازی سـرمایه )و مکانیسـمداری مدرن، متمرکز بر تن  میـان بینپیشرفت سرمایه»که  گیدنز مدعی است

شـدن (. ملی شدن بـا جهانیGiddens,1984:198« )ملت است -عنوان کلیت( و تحکیم درونی دولتداری بهسرمایه

شدن گرای  به متعامل سازی و کنار انیهای موجود دارد، جهنمایی تفاو تنیده است. اگر ملی شدن تمایل به بزرگدرهم

شدن برخاسته از تمایل به غرب برای از بین بردن یا غلبـه بـر های آغازین  دارد. در عصر استعمار، جهانیآمدن با تفاو 

پوستان بـومی آمریکـا عام سرخطور که در قتلهایی بود که در مقاصد مورد استعمار وجود داشت؛ همانها و غیریتتفاو 

های استعماری گذشته کمتر نشانی شدن از ناپختگیاما در فرآیند جهانی شده است؛سط سفیدپوستان اروپایی نشان دادهتو

هایی که ازنظر اقتصـادی ضـعیف هسـتند هنـوز بـه وجود دارد و بسیاری از مستعمرا  مستقل فرض شدند، هرچند ملت

شـدن س از جنگ جهانی دوم به غـرب نفـوذ کردنـد و جهانیکشورهای پیشرفته وابسته هستند. برای نمونه، مهاجران، پ

های جغرافیایی در ترتیبا  فرآیندی اجتماعی دارد که محدودیت»شدن اشاره به معنای خنثی بودن  را کسب کرد. جهانی
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(. ازلحـاظ Waters,1995:3) «رانـدن را در  کننـد فرهنگی و اجتماعی کنار رود و مردم به نحوی چشمگیر این عقب

هـا، شدن پدیده قطعی ملیت زدایی است که این فرآینـد شـامل ملیـت زدایـی از سـرمایه، دارایـی، فناوریوری، جهانیتئ

طور کـه هـا و باورهـا اسـت. همـانها، کاالها )مانند کوکاکوال(، سبک زندگی، اطالعا ، ارزشارتباطا ، مدیریت مهار 

عنوان گشای  نوعی احساس در نظر گرفته شود که در حال حاضـر شدن، باید بهفرآیند جهانی»کند: فیچراستون بیان می

های هـا و تمـدنهـا، بلو ملت -های فزاینده است که موجب گفتگویی بیشـتر میـان دولـتجهان مکانی واحد با تماس

د را ها، نزاع و رویکردهـای متضـامختلف شده است: یک فضای گفتگویی که بتوانیم در آن انتظار تعامل خوب با مخالفت

ای (. چنـین تجربـهFeatherstone,1995:102« )صـور  جمعـی کـارکنیمداشته باشیم، نه اینکه تنها با یکدیگر و به

یـک »داده است. اگر در مدرنیته اولیـه،  ها نسبت به جهان را تغییرگیری افراد و تصور آنطوری فزاینده ادرا  و جهتبه

طور خطرا  زیاد ناپسـند بـوده اسـت، امـروزه بر بودن و همینلیل زمانباهدف کنجکاوی به مقصدی دورافتاده به د سفر

هـا اشـکال ونقل و تواف  میـان اکثـر ملتشود. پیشرفت زیاد ارتباطا ، وسایل حملعنوان امری بسیار عادی دیده میبه

شـده وچکقـدری ک(. درواق  جهـان بهRobertson,1992:27« )مختلف زندگی تعاملی تطبیقی را گسترش داده است

توانند امروز در لندن و فردا در توکیو باشند، حضوری که از قبل بـه آید. افراد میهای سنتی به کار نمیاست که دیگر ایده

اند. کشورهای خارجی در دسترس روستائیان دهکـده جهـانی قرارگرفتـه اسـت: افـراد از گردشـگری لـذ  آن فکر نکرده

هنگی خود را ارضا کنند. مقاصد گردشگری و کشورهای خارجی طب  آنچه هـانرز برند و تمایل دارند که کنجکاوی فرمی

اسپانیا، خانه طلوع آفتاب، هنـد خانـه خـدمتکاران، آفریقـا خانـه شـیرها و »اند: ارائه داده است تبدیل به منزلگاه دوم شده

المللی که در طـول دوران بندی باید تأکید کرد که گردشگری بین(. در یک جم Hannerz,1990:241« )ها استفیل

های بـه بعـد، خطـوط هـوایی، شـرکت 1970شدن رون  گرفته است. از سال پس از جنگ جهانی دوم و درنتیجه جهانی

طور المللـی ضـروری هسـتند، بـهو همه مواردی که بـرای گردشـگری بین ها، بازاریابی، بیمه، بانکداریگردشگری، هتل

شدن در تن  با ملی شدن اسـت، امـا تنـوع و بنابراین، اگرچه جهانی اند؛یا چندملیتی شدهالمللی، فراملی و ای بینفزاینده

هـا(. بلکـه شـود )تفاو المللـی نمیهـای بینشدن، منجر به حذف کنجکـاوی ابوهزداید. جهانیها را از جهان نمیتفاو 

دهـد ، نسبت به زمان و فضا را تغییر میشود و بنابراین، حس افرادسازی جهان می شدن منجر به دهکدهبرعکس، جهانی

شدن، بـرای توسـعه گردشـگری کند. در این مفهوم، جهانیها را فراهم میها دسترسی راحت به تنوع و تفاو و برای آن

 (.Lanfant,1980:65المللی سودمند است )بین

 

 گردشگری و ساخت تصاویر گردشگرانه

های ویـوه از آغاز، با راه یگردشگر» ،معتقد استدارد. هاگز  یگردشگر بر صنعت یهای نگرش گردشگر، تأثیر مهمشیوه

 گردشـگری صـنعتبین، دراین. (Hughes,1992:32« )هستند یشده است که محصول ساختار اجتماعساخته همشاهد

 یارتباط بزارا یادی. تعداد زکندیو مجسم م ریهای مشاهده که در بازار هدف را درگدارد که راه یریتمایل به ساخت تصو

 لبـورد،یب یبـر رو غیـ، کتابچـه راهنمـا، تبلو پوستر وجود دارد که شامل بروشور در گردشگری ریصنعت ساخت تصو یبرا

ین کـاربرد را شـتریببروشـور و پوسـتر موارد  نیا انیدر م شود.یم دئوهایو وپستال کار ، ونیزیتلو نشریا ، ها وروزنامه

ها سـازمان و ساختار ریکه تصاو رندیگیرا به کار م ایینهزمپس یریتصو هایو نشانه عالئم یگردشگر ی. بروشورهادارد

در  کـه دیگـر اجـزااند؛ درحالیشدهارائهصور  برجسته است که به یخاص یبصر یاجزا یبه معن هانشانه نیسازد. ایرا م

ایجاد پوسترها و بروشـورهای در  و نمادها هااند. در پس انتخاب و حذف نشانهشدهحذفمطلوب مورد  ریتصو جادیا جهت

کـار،  نیـکنـد. در انجـام ایم فیتحر بیشتر سود در جهترا  تیکه واقعهدفی  ؛است ی نهانتجار هدف کگردشگری ی

 یکـه ازنظـر اجتمـاع را نچـهکنـد و آمی برجسـته را مقاصد گردشگریاز  ی جذابهایوگیو برخی از گردشگریصنعت 
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صنعت گردشگری با ارائه تصـویرهای  ،برای نمونه .سازدمیعموم پنهان  دیناپسند است، از د یگفرسا و ازنظر فرهنطاقت

دارد را  یرقابت تیکه مز یجلوه و صفات تیاهمیرا ب آن نقاط ضعف مقصد گردشگری کشور کی تبلیغاتی هدفمند در مورد

خـود را  یهایکنند و بـد تیخود را تقو یهایافراد تمایل دارند، خوب (.Bojanic,1991:352) دهدمیمورد تأکید قرار 

 تیـابعـاد خـوب مقاصـد را تقو غا ،یتبل  یاز طر یصنعت گردشگر»، (Rutledge,1994:213) جلوه دهند تیاهمیب

وجود دارد که دن آن را حذف مـثثر در  یزیدرواق  چ (.Urry,1990:139)« دهدیجلوه م تیاهمیها را بیو بد کندیم

 توانـدیم ،یزبـان فا یتوصـ در و هـم یبصـر یهـاهـم در جلوه یزبان گردشـگر»نامد. یم یدشگربازنمایی صنعت گر

کار تنها با نمای  دادن و گفـتن در  نیدر مقصد داشته باشند آگاه کند... و ا دیبا یچه انتظار نکهیگردشگران را در مورد ا

. طبـ  (Dann,1996:209)« مانـدیم یادا  بـاقو انتقـ ریکه از تصـو ییزهایشود، بلکه با چیانجام نم ال یمورد تعط

 چیهـا هـاین یچاا و عالوه بر تمام آدمفرد معلول، زن باردار،  چیغرب، ه ال یتعط یمشاهدا  مارشمنت، در بروشورها

زنـان و مـردان  دپوسـت،یافـراد سف ،یسـالمت ،ی. بلکـه جـوان(Marshment,1997:24) وجود نـدارد یپوستاهیفرد س

بـر  اند.شـدهغـرب ارائه یسـاحل غـا یدر تبل شتریراحت وجود دارد که ب یامکانا  رفاه و بایمناظر ز ،و مجرد چهرهخوش

 ریوابر سـاخت تصـ ایی و البته رسانهفرهنگ ابزار نیخاص است. چند و رؤیایی یریتصو یگردشگر ریتصو همین اساس

 در جامعه هستند. یریتصاو نیخالقان چن ونیزیوتل و لمیف ،یعکاس ا ،یادب با،یز یهنرها دخیل هستند؛ گردشگری رؤیایی

و  ایـدئال ریتصـو، تـهیمدرن کیـاست. جنبـه تار تهیمدرن ینتیجه دوگانگ یریتصو نیچن ،ی ساختاریشناسجامعه منظراز 

 ؛(Cohen & Taylor,1992:67)دهـد ارائه می به آن فرار کنند را توانندیکه مردم م یامدینه فاضله ال یمتضاد تعط

شـده از مدینـه فاضـله ساخته یو فرهنگـ یاست که ازنظر اجتمـاع یریگردشگر تصواز گردشگری برای  ریتصو ن،یابنابر

جـذاب العـاده خارا یایبه دن هاتفسیر عادی مکان و تیواقع نیشکل نماد رییشامل تغ یگردشگر غا یتبل» درواق ، است.

 ،یباسـازیزهایی چون دشگری با اتکا به تکنیک(. در تبلیغا  صنعت گرHummon,1988:181« )گردشگر استبرای 

 ن،یریخـاص و اجتنـاب از سـا یعوامل بصر یبا تأکید بر برخی و و مثن  ساز یسازپنهان ،گراییایدئال ،شاعرانه سازی

بروشورها معموالً مناظر مطلوب را انتخاب و مناظر زشـت  .دهدمیشکل  رییالعاده تغرؤیایی خارا یایبه دن یعاد تیواقع

نباشـند  ییتماشـا ایو  بایز وهیطور وها، ممکن است بهمنظره یبرخ کنند؛از مقصد حذف می بایز ریمنظور ساخت تصورا به

زنانـه  زبـان،یم تیـطورکلی جمعبـه» . به بیانی دیگـردهندیرا نشان م یشده هستند و شاعرانگ ایدئال ریها تصاوآن رایز

 .(Pettman,1997:95)« دگردمیزن  کیبه  لیتبد زین قصدم»و « شده

 

 گیرینتیجه

 و اسـت شـده اجتمـاعی علـوم دانشـمندان بـرای عیـاریتمام تحقیقـاتی موضـوع بـه تبـدیل گردشگری ،1970 دهه از

 و 1936 نـروال،) شد منتشر 1930 دهه از اجتماعی علوم آثار اگرچه .اندداشته مطالعا  این در زیادی سهم شناسانجامعه

 وجود،بـااین .کـرد جلـب خـود بـه را شناسـانجامعه از کمـی تعدادی توجه دوم جهانی جنگ از قبل ات اما( 1933 اگیلیو،

 (. رویکردهـایDann & Cohen,1991:158) «بردمی سر به خود ابتدایی مراحل در هنوز» گردشگری شناسیجامعه

 و دارمعنی کنشی را گردشگری که هاوبری رویکرد: اندعبار  هاآن ترینمهم از و نیست یکسان گردشگری شناسیجامعه

 و کـاذب آگاهی را گردشگری که هامارکسی اساطیر؛ و مذهبی تشریفا  عنوانبه را گردشگری که هادورکیمی انگیزشی؛

 رویکـرد درمـانی؛روان عنوانبـه را گردشـگری کـارکردی-سـاختاری رویکـرد همچنـین،. کرد اشاره دانند،می ایدئولوژی

 ارتبـاط را گردشـگری نمـادین متقابـل کن  رویکرد پیرامون؛ و مرکز بین مناف  تضاد را ردشگریگ تضادی، -ساختاری

 عنوانبـه را گردشـگری هافمینیسـت و تجـارب را گردشـگری پدیدارشناسـی رویکـرد موقعیت؛ نمادین نمای  و هویتی

 .کنندمی بیان در  و گفتمان نماد، عنوان تحت را گردشگری نیز پساساختارگرایان. کنندمی تلقی جنسی نابرابری
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. دانـدیمـیک وضـعیت تـاریخی  عنواننقطه آغاز برای فهم مسئله گردشگری را باید در پیدای  مدرنیته به این پووه 

ای در سطوح ساختاری و نهادی و معنایی بود. پیدای  مدرنیته از سه فرآیند های عمدهپیدای  مدرنیته محصول دگرگونی

هـای یی و ارزشتواند گردشگری را توضیح دهد: سطح اقتصاد سیاسی گردشگری، سطح نظام معنـاو سه مسیر اصلی می

عنوان های زمانی زندگی روزمره و سبک زندگی. مسئله گردشگری بهکن  و کنشگر و سطح سوم مربوط به تنظیم چرخه

انسـت و از دادی و سـاختاری های نهـسو باید در یک بررسی کالن، محصول دگرگونییک پدیده شهری مدرن را از یک

های معنا بخشی کنشگران به وضعیت، فهم کرد. ایـن دو توان از دل فضاهای معنایی و شیوهدیگر سو این وضعیت را می

خـرد  طح کـالن وسطح تحلیل یکی بر ساختارهای کالن متمرکز است و دیگر بر کنشگران فردی. حلقه واسط این دو س

 ت.ها و بسترهای کن  اسبط باارزشهای مرتسطوح میان برد و نظام

های کار و زندگی و برآمدن مضمون فراغت و تعطیال  فهم کرد. توان مدرنیته را با دگرگون شدن چرخهدر مسیر اول می

  زمانی حاکم بر آن، در وضـعیت مـدرن صـورتی جدیـدی از زمـان پدیـد فراغت و منط -های کاردگرگون شدن چرخه

ان سـنت و حیـا  فراغـت در جهـ -دوراز کار تصویر کرد. در هم تنیـدگی کـارا زمان فراغت بهتوان آن رآورد که میمی

ای مـدرن بـدانیم. تعطـیال  و توانیم چیزی به نام اوقا  فراغت را یکسره پدیـدهقدری عمی  هست که میمکانیکی آن

هـای کنـد کـه زمان  را ترغیـب میای برای تفریح )نه لزوماً استراحت( شکل دیگری از کـنعرصه عنوانبرآمدن آن به

فراغـت و  ٔ سازد. لذا برآمدن مدرنیته با ایجاد مسـئلهدهی میفراغت از کار را بدل به فضایی برای تنظیم شدن و جهت

ای زمانی با دگرگـونی عمیـ  دوگانه عنوانراغت بهف -ارز است. این دگرگونی در منط  زمانی و تبدیل کار تعطیال  هم

بندی یک اقتصاد ای برای مصرف کاالهای فرهنگی و شکلهمراه خواهد بود. تعطیال  و فراغت عرصهدر سبک زندگی 

ود و ن  وارد شـکسیاسی جدید است. سبک زندگی جدید در اوقا  فراغت خود باید در یک رقابت فرهنگی و یک میدان 

ری بـه یـک کـاالی نمـادین و شـکلی از د با بدل شدن گردشـگیابی تولید کند. این فرآینتهای جدیدی از هویمکانیسم

های فرهنگـی و ناپذیر از داشتهشود که گردشگری بخشی جداییسرمایه فرهنگی همراه است. این مسیر به این ختم نمی

مـروری بـر  اشت؛ بلکهنمادین افراد خواهد شد و هرچه میزان آن بیشتر باشد فرد احساس معنا و هویت بیشتری خواهد د

های مختلف داخلی و خارجی، نشان از نوعی ابراز هویـت و گذاری تصاویر مختلف افراد در مکانرا فضای مجازی و اشت

 وارد شدن در یک منط  رقابتی و متمایزسازی است.

شـد  تـوان فهـم کـرد. کـار در فضـای مـدرن بهمسیر دوم را از طری  برآمدن فشارهای حاصل از منط  مدرنیتـه، می

مراتبی مشخص و تکـراری همـراه اسـت؛ بـه ای یا بوروکراتیک با سلسلهپدیده کار کارخانهشده و یکنواخت است. تنظیم

شکلی که فرسودگی شغلی، عدم رضایت شغلی و... یکی از بارزترین عوارض زندگی مدرن است. بـه بیـانی دیگـر کـار و 

بحرانی هـویتی و  عنوانیگانگی بهبخ  نیست. برآمدن مدرنیته با بدل شدن ازخودبمنط  حاکم بر آن لزوماً فعالیتی لذ 

سوی تالش و تقال برای کشف معنا و معنا بخشی به زنـدگی تهـی از معنـا ناخواه رو بهارز است. این فضا خواهمعنایی هم

شناسـی و فلسـفه وجـودی شناسـی و جامعهحرکت خواهد کرد. اندیشه اگزیستانسیالیستی و سـطوح مختلـف آن در روان

ی نشان دادن الگوهای معنایابی و معنا بخشی به زندگی هستند. مسـئله معنـا و یـافتن معنـا در هریک تالشی نظری برا

هـا و کـه اف  های پیتر برگـر و الکمـنبندی نظری آشنایی است در اندیشهمعنایی دارد، صور سوی بیجهانی که رو به

بخشد، های خاصی از زندگی معنا میسبک های متعددی برای معنا بخشی وجود دارند. یکی از این چیزهایی که بهصور 

زدگی، شهرهای مدرن و برآمدن دلمصرف در معنای عام است. از دیگر سو فشار شدید حاکم بر زندگی در شهرها و کالن

کند. به بیانی دیگر زیست در دنیای معاصر یک زندگی پرمخاطره است زیست شهری را بدل به عرصه فشار و استرس می

شـهر را واجـد ارزشـی ناخواه فضاهای دور از منطـ  کالنشود، این شرایط خواهبه منط  رایج زندگی میو مخاطره بدل 
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بستری برای معنا دهی به زندگی عمل کننـد  عنوانشود که بهکند. ارزش نوستالویک این فضاها باع  مینوستالویک می

هـا شدن و امکان دسترسی به تصاویر مکانچنین، جهانیدوراز مدرنیته را به خود بگیرند. همشهرهای بهو شکلی از آرمان

هایی برای فـرار از محـیط کـار و را بدل به گریزگاه -فقط فضاهای بکرنه -و فضاهای دیگر نقاط جهان، فضاهای دیگر 

یت کند. تنوع و منط  نو شدن باع  شده که انبوهی از فضاهای بیرون از فضای کار و زندگی واجد جـذابزندگی رایج می

 گردشگری شوند.

ارز اسـت و داری هـمشـدن دانسـت. مدرنیتـه بـا سـرمایهنوعی الگـوی اقتصـاد سیاسـی جهانیتوان بهمسیر سوم را می

پردازی شـده اسـت. گردشـگری در خوبی مفهومچیز. این نوع نگاه در ادبیا  انتقادی بهداری با کاالیی کردن همهسرمایه

فقط یک عرصه کن  که نوعی کـاال اسـت کـه بایـد سیر اول نیز نشان داده شد، نهطور که در ماین فضای جدید، همان

ساز است. ارزشمند شدن این کاال و باال رفتن تقاضـا بـرای آن خریداری شود؛ کاالیی که ارزشمند و تمایز بخ  و هویت

وازا  کـاالیی شـدن هرچـه بیشـتر مگذاری روی تولید و توزی  این کاال همراه خواهـد بـود. لـذا بـهناخواه با سرمایهخواه

های مرتبط با گردشگری خواهـد شـد. شود و منجر به توسعه زیرساختگذاری روی این کاال بیشتر میگردشگری سرمایه

ها به شکلی سیستمی با باال رفتن تبلیغا  و تالش برای عرضه این کاالی ارزشمند همراه شده کـه توسعه این زیرساخت

و  یهای اقتصادزیرساخت نیب یدیگر کن  و واکنشعبار بهذابیت گردشگری را باال خواهد برد. خود این پدیده میزان ج

بـه خلـ   یهای ارتباطبا گسترش فنّاوری اشهمراهیها و زیرساخت توسعه به بیانی دیگر ؛گیردمنط  کن  صور  می
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