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تأثیرات متقابل جهانی شد ن فرهنگی و 
گرد شگری فرهنگی

مهد ی باصولی*
 د کتری مد یریت گرد شگری، جهاد  د انشگاهی، یزد، ایران.

چکیـد ه| د ر چنـد  سـال اخیـر جهانی شـد ن فرهنگ، بـه عنوان یـک پد ید ۀ مهـم مطـرح و از جنبه های 
مختلـف و متفاوتـی بـه آن نگریسـته شـد ه اسـت. از طرفـی گرد شـگری نیـز بیـش از آنکـه ماهیتـی 
اقتصـاد ی د اشـته باشـد ، فرهنگـی اسـت. ایـن امـر بـه خصـوص د ر گرد شـگری فرهنگـی کـه فرهنـگ 
بـه عنـوان مهم تریـن رکـن حضـور د ارد ، جلـوۀ بیشـتری د ارد . د ر ایـن مقالـه کـه بـا روش توصیفـی ـ 
تحلیلـی ارائـه شـد ه و ابـزار جمـع آوری اطالعـات آن بهره گیـری از مطالعۀ اسـناد ی بود ه، به بررسـی آثار 
متقابـل گرد شـگری فرهنگـی و جهانی شـد ن فرهنگـی پرد اخته شـد ه اسـت. بد ین منظور پس از بررسـی 
فرهنـگ، جهانی شـد ن فرهنگـی و گرد شـگری فرهنگـی، بـه جنبه هـای مشـترک و تأثیرگـذار د و مفهوم 
جهانی شـد ن فرهنگی و گرد شـگری فرهنگی پرد اخته شـد ه اسـت. د ر این بررسـی مشـخص شـد ه اسـت 
کـه د ر برخـی مـوارد ، عـالوه بر اشـتراک های موجـود ، این د و مفهـوم می توانند  عـالوه بر تقویت، تسـریع 

و تعد یـل یکد یگـر، اثـرات منفـی همد یگـر را خنثـی کننـد . 
واژگان کلید ی | فرهنگ، جهانی شد ن فرهنگی، گرد شگری فرهنگی.

از  تفکیک ناپذیـر  بخشـی  جامعـه ای  هـر  د ر  فرهنـگ  مقد مـه| 
همه شـمول  نظامـی  فرهنـگ،  از  منظـور  اسـت.  مـرد م  زند گـی 
و د ر عیـن حـال منحصـر بـه فـرد  اسـت کـه مفـاد  آن د ر ضمیـر 
ناخـود آگاه همـۀ افـراد  آن جامعه نقش بسـته اسـت. ایـن نظام د ر 
همـۀ مکان هـا و عرصه هـا سرچشـمۀ اعمـال، رفتار و اند یشـه های 
اعضـای جامعـه اسـت و حتـی بـر سـاد ه ترین لحظه هـای زند گـی 
آنـان نیـز تأثیـر می گـذارد  )فیروزآبـاد ی و امیـری، 1389، 103(. 
فرهنـگ را می تـوان رفتـار ویـژۀ نـوع بشـر نامیـد  کـه همـراه بـا 
فرهنـگ  می شـود .  شـناخته  رفتـار  الینفـک  جـز  مـاد ی،  ابـزار 
بـه طـور مشـخص از زبـان، افـکار، اعتقـاد ات، سـنن، قرارد اد هـا، 
سـازمان ها، ابـزار، روش هـای کاری، آثـار هنـری، مراسـم مذهبی، 
مراسـم اجتماعی و ... تشـکیل می شـود  و بقا و کارکرد  آن بسـتگی 
بـه قابلیتـی د ارد  کـه انحصـار آن د ر اختیار انسـان اسـت )ربیعی، 

نوبخـت حقیقـی و زنگنـه، 1391، 139(.
زمینه هـای  د ر  جوامـع  و  تمد ن هـا  و  فرهنگ هـا  میـان  تعامـل 
مختلـف فکـری و علمـی و رفتـاری و فـن آوری، امـری محتـوم و 

غیرقابـل انـکار و البته ضرورت جامعۀ بشـری اسـت. د ر این زمینه، 
سـه اند یشـه یـا سـه شـیوه یا سـه رویکـرد  مطرحنـد  کـه هرکد ام 
نتایـج متفاوتـی را بـه بـار می آورنـد . زمینـۀ اول تأثیرپذیری صرف 
و تقلیـد  و تکـرار آرا و الگوهـای وارد اتی اسـت که ایـن رویه عموماً 
از سـوی جوامعـی کـه د چـار از خود بیگانگـی و خود باختگی شـد ه 
و د یگـران را بـه عنـوان الگـو و مقصـد  نهایـی پذیرفته انـد  د نبـال 
می شـود . زمینـۀ د وم تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری متقابل، عقالنی و 
بـا آگاهـی و بـه عبـارت بهتـر، بهره گیری مناسـب از د انش بشـری 
اسـت. زمینـۀ سـوم قصـد  تأثیرگذاری مطلـق بر سـایر فرهنگ ها و 
همسـان کرد ن آنهـا بـه فرهنگ خویش اسـت کـه امـروزه از آن به 
عنـوان جهانی سـازی تعبیـر می شـود  )نقـی زاد ه، 1394(. یکـی از 
مسـائل کـه از بـد و شـکل گیری نظریـۀ جهانی شـد ن تبد یل شـد ه، 
پیامد هـای فرهنگـی آن اسـت. فرهنگ هـا د ر حالـی کـه از تـد اوم 
برخورد ارنـد ، بـا تحـول و تغییـر نیز همراه هسـتند . لـذا د ر فرآیند  
جهانی شـد ن، برخـی از فرهنگ هـا، امکان پاید اری و نفوذ بیشـتری 
خواهنـد  د اشـت، امـا برخـی فرهنگ هـا بـا تهد یـد  روبـرو خواهند  
جهانی شـد ن  فضـای  د ر   .)92  ،1391 ناظـری،  و  )قاسـمی  شـد  
فرهنـگ، هویـت فرهنگی که وابسـته به مرزهای جغرافیایی اسـت  Basouli@acecr.ac.ir ،09131545090 *
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جایگزیـن مطلوبیـت فرهنگـی بـد ون مـرز می شـود ، بـه نحـوی که 
تجربه هـای فرهنگـی د یگـر بازتـاب محیـط و مختصـات زند گـی 
نبـود ه، بلکـه انعکاس د هنـد ۀ مطلوبیت فرهنگی اسـت کـه با مفهوم 
مـرز و جغرافیـا وابسـتگی نـد ارد  و برخاسـته از مطلوبیتـی فراگیر و 
جهانی اسـت. د ر چنین فضایی پیوسـتگی و ارتباط معناد ار جغرافیا 
و فرهنـگ سسـت می شـود  و شـیوۀ زند گـی متأثـر از فضایـی بد ون 
مـرز و سـیال از ارزش هـا و هنجارهـای متفـاوت و متعـارض شـکل 
می گیرد  )شـاطری پور اصفهانـی و نجفی ابرند آبـاد ی، 1391، 120(.

امـروزه د ر بسـیاری از کشـورها گرد شـگری بهتریـن وسـیله بـرای 
اعتـالی فرهنـگ بـه شـمار مـی رود  و می توانـد  بـه لحـاظ فرهنگی 
و اجتماعـی تغییراتـی را روی جوامـع میزبـان د اشـته باشـد . د رواقع 
گرد شـگری قبـل از آن کـه بـه عنـوان یک پد یـد ۀ اقتصـاد ی مطرح 
باشـد ، یـک امـر فرهنگی اسـت )ورهرامـی و حامد ی نسـب، 1396، 
140(. بـه گونـه ای کـه روز بـه روز بـر اهمیـت بعـد  فرهنـگ د ر 
و کرمـی، 1391، 138(.  )نیک بیـن  افـزود ه می شـود   گرد شـگری 
بـا توجـه بـه تأثیـرات و وابسـتگی پیچیـد ه ای کـه بیـن فرهنـگ و 
د ارنـد   عقیـد ه  اجتماعـی  برنامه ریـزان  د ارد ،  وجـود   گرد شـگری 
کـه بـد ون د رک فرهنگـی صحیـح از جوامـع بـه لحـاظ تمایـزات و 
تشـابهات میـان آنهـا نمی تـوان برنامه ریـزی صحیحـی د ر جهـت 
آورد   عمـل  بـه  گرد شـگری  صنعـت  توسـعۀ  و  گرد شـگر  جـذب 
)ورهرامـی و حامد ی نسـب، 1396، 141(. ایـن امـر بـه خصوص د ر 
رابطـه بـا گرد شـگری فرهنگـی کـه فرهنـگ بـه عنـوان مهم تریـن 

رکـن آن مطـرح بـود ه و از اهمیـت مضاعفـی برخـورد ار اسـت. 
د ر مطالعات انجام شـد ه با موضوع جهانی شـد ن، همـواره نگرانی هایی 
بابـت تبعات جهانی شـد ن به خصـوص جهانی شـد ن فرهنگی وجود  
د ارد . نگرانی هایـی ماننـد  از بین رفتـن فرهنگ هـای محلـی و بومی، 
نابـود ی خرد ه فرهنگ هـا، کاالیی شـد ن فرهنـگ و ... . ایـن امر باعث 
شـد ه اسـت نگاه هـای معطـوف بـه جهانی شـد ن یکسـان نبـود ه و 
هریـک از محققیـن بـا پس زمینـۀ تفکر خود  به مسـئله نـگاه کنند . 
برخـی از محققـان آن را تهد یـد ی بـرای آینـد ه د انسـته و برخی آن 
را موجـب د نیایـی متفـاوت و امید بخـش د ر آینـد ه می د انند . »اسـوا 
بـروک«1 بـر این اعتقاد  اسـت که میـزان قد رت و انسـجام و همگنی 
فرهنـگ جامعـۀ میزبـان و پای بنـد ی مخاطبـان آن فرهنـگ بـه 
حفـظ شـعائر و اصـول فرهنگـی می توانـد  از خود باختگـی د ر برابـر 
هجـوم عناصـر فرهنـگ بیگانـه جلوگیری کنـد  )توالیی و شـاهد ی، 
1387، 196(. بـه بیـان د یگر عملکرد  جوامـع د رخصوص زیربناهای 
فرهنگـی خـود ، می توانـد  تأثیـرات مخـرب جهانی شـد ن را خنثـی 
کنـد . یکـی از مفاهیمی که می توانـد  د ر این زمینه تأثیرگذار باشـد ، 
گرد شـگری بـه خصـوص گرد شـگری فرهنگـی اسـت. گرد شـگری 
فرهنگـی د ر سـال های اخیـر مـورد  توجـه بسـیاری از گرد شـگریان 
قـرار گرفتـه اسـت و د رصـد  عمـد ه ای از جمعیـت گرد شـگران را به 
خـود  اختصـاص د اد ه اسـت. بـه نظـر می رسـد  از جملـه د الیـل این 
توسـعه این باشـد  کـه این گرد شـگری باعث تقویـت فرهنگ جامعۀ 

میزبان شـد ه و جوامع را نسـبت به تغییرات فرهنگی حسـاس کند . 
گرد شـگری فرهنگـی می تواند  روند  جهانی شـد ن را تسـریع بخشـد ، 
تبعـات منفـی آن را کاهـش د هـد  و تهد ید هـای آن را بـه فرصـت 

کند . تبد یـل 
بـا توجه بـه نگرانی هایی که جهانی شـد ن فرهنگی به همراه توسـعۀ 
مفهومـی خـود  به همـراه آورد ه اسـت، به نظر می رسـد  گرد شـگری 
بـه صـورت عـام و گرد شـگری فرهنگـی به صـورت خـاص می تواند  
بـا تقویـت عملکـرد  خـود  بـه عنـوان یـک پد یـد ۀ چند وجهـی و به 
ویـژه فرهنگـی، برخـی تبعـات مربـوط بـه جهانی شـد ن را کمرنگ 
کـرد ه و حتـی برطرف کند . روند  گسـترش جهانی شـد ن بـه گونه ای 
اسـت کـه نمی تـوان د ر مقابـل آن مقاومـت یـا آن را حـذف کـرد ، 
بلکـه بایـد  تد ابیری اند یشـید  تـا بتـوان تهد ید هـای آن را به فرصت 
تبد یـل کـرد . توسـعۀ مفهومـی گرد شـگری فرهنگـی یکـی از ایـن 
تد ابیر اسـت. د ر این مقاله سـعی بر آن اسـت ضمن بررسـی مفاهیم 
فرهنـگ، جهانی شـد ن آن و گرد شـگری فرهنگی، بررسـی اثرات هر 
مفهـوم و ارتبـاط بیـن این د و مقولـه ، و تأثیر آنها بر یکد یگر بررسـی 
شـود . ایـن تحقیـق د ر جسـتجوی پاسـخ بـه ایـن سـؤال اسـت که 
جهانی شـد ن فرهنگـی و گرد شـگری فرهنگـی چـه ارتباطـی باهـم 
د ارنـد  و اثـرات آنهـا بـر هم چیسـت. به بیـان د یگر هد ف ایـن مقاله 
بررسـی و واکاوی هـر د و مفهـوم، شناسـایی نقـاط اشـتراک آنهـا و 

بررسـی تأثیر متقابل آنهاسـت.

روش تحقیق
روش مـورد  اسـتفاد ه د ر ایـن تحقیـق، توصیفی تحلیلی بود ه اسـت. 
مطالعـات اسـناد ی و کتابخانـه ای بـر مبنـای جمـع آوری کتـب و 
و  فرهنگـی  جهانی شـد ن  فرهنـگ،  بـا  مرتبـط  معتبـر  مقـاالت 
گرد شـگری فرهنگـی صـورت پذیرفتـه اسـت و د اد ه هـای اولیه پس 
از بررسـی و مطالعه به صورت توصیفی بیان شـد ه اسـت. با بررسـی 
و تحلیـل ایـن د اد ه هـا، اسـتنتاج تحلیلی جهـت بررسـی رابطۀ بین 
جهانی شـد ن فرهنگی و گرد شـگری فرهنگی و تأثیـرات متقابل این 

د و پد یـد ه، انجـام پذیرفتـه اسـت.

مبانی نظری
 فرهنگ •

فرهنـگ از جملـه کلماتـی اسـت کـه د ر متـون مختلـف از کاربـرد  
و  ابهـام  بـر  گسـترد گی  همیـن  و  اسـت  برخـورد ار  گسـترد ه ای 
پیچید گـی آن می افزایـد  )مظفـر، حسـینی و عبد مجیـری،1391، 
30(. د ر واژگان فارسـی فرهنـگ از د و جـز »فر« و »هنگ« تشـکیل 
شـد ه که نخسـتین بخـش آن به معنی جلـو، باال، سـر و پیش آمد ه 
و بخـش د وم آن از ریشـۀ اوسـتایی »تنگنـا« و بـه معنـی کشـید ن، 
سـنگینی و وزن و د ر مجموع نیز به معنی باالکشـید ن و برکشـید ن 
اسـت. ایـن کلمـه د ر اد بیـات فارسـی معانـی مختلفـی د اشـته و 
متـراد ف بـا د انـش، حرفـه، علم، فنـون، ورزش هـا، هنـر، آموختن، 
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عقـل، اد ب، بزرگـی، سـنجید گی، آمـوزش، مبـاد ی آد اب، اهـل 
مطالعـه، خوش مشـرب، آشـنا بـا آد اب و رسـوم، بینـش و اصول 
و فـروع د یـن، مسـائل فکـری و معـارف اسـالمی شـمرد ه اسـت 
معـاد ل  انگلیسـی  اد بیـات  د ر  را  فرهنـگ  واژۀ  )همـان،31(. 
کلمـه ی “culture” می د اننـد  کـه سـابقۀ آن نسـبت بـه معـاد ل 
فارسـی خـود  کمتـر اسـت. ایـن واژه از نظـر لغـوی بـا معانـی 
کشـت و زرع، پـرورش حیوانـات و هم چنیـن بـا مفهـوم عباد ات 
د ینـی ارتباط د اشـته اسـت )روح االمینی، 1377، 15و اسـمیت، 

.)13  ،1387
د ر جامعـۀ امـروز مـا، واژۀ فرهنگ بـا کاربرد هـای متنوعی مورد  
مفهـوم  فرهنـگ  کـه  نیسـت  ترد یـد ی  قرارمی گیـرد .  اسـتفاد ه 
اجتماعـی،  از پد ید ه هـای  بسـیار گسـترد ه ای اسـت و بسـیاری 
رفتارهـا و الگوهـای زند گـی انسـانی، بـه وسـیلۀ آن توضیح د اد ه 
می شـود . لـذا می تـوان بـا شـناخت مفهـوم فرهنـگ، چگونگـی 
و چرایـی فعالیت هـای انسـان را بهتـر د رک کـرد . امـا بـه رغـم 
قـد رت تبیین کنند گـی زیـاد ی کـه مفهـوم فرهنـگ د ارد ، خـود  
و  ملک محمـد ی  )جـواد ی،  نیسـت  تبیین پذیـر  سـاد گی  بـه 
کالنتـری، 1396، 154(. بـه طـور کلـی د ر تعریـف فرهنـگ د و 
گونـه تـالش صـورت پذیرفتـه اسـت کـه می تـوان آنهـا را بـه 
صـورت کلـی بـه تعاریف سـنتی و مـد رن تقسـیم کـرد : تعاریف 
سـنتی بیشـتر به توصیـف خصوصیـات فرهنگ از قبیـل پویایی، 
سـازمان یافتگی، فرهنگ آموختگـی، جامـع، عـام و وابسـته بود ن 
بـه  بیشـتر  مـد رن  تعاریـف  و  نماد هـا می پرد ازنـد   بـه  فرهنـگ 
زند گـی روزمـره و شـیوه و مـرام زند گـی اشـاره د ارنـد  )بهـار، 
1386 ،26(. اصطـالح فرهنـگ بـرای اولیـن بار د ر سـال 1871 
میـالد ی د ر علـوم اجتماعـی و توسـط یـک انسان شـناس به نام 
تایلـور فرهنـگ را یـک کل پیچیـد ه  »تایلـور«2 بـه کار رفـت. 
تعریـف کـرد  کـه د انش، بـاور، هنر، قانـون، اخالق و هـر توانایی 
و قابلیت هایـی کـه توسـط انسـان بـه عنـوان عضـوی از جامعـه 
نظامـی  فرهنـگ  او،  نظـر  از  د ربرمی گیـرد .  را  می شـود   کسـب 
اسـت از نگرش هـا، ارزش هـا و د انشـی کـه بـه طرز گسـترد ه ای 
د ر میان مرد م مشـترک اسـت و از نسـلی به نسـل د یگـر منتقل 
تایلـور،  اولیـۀ  تعریـف  از  بعـد    .)22 می شـود  )کروبـی، 1382، 
افـراد  و سـازمان های زیـاد ی تعاریـف متعـد د ی را بـرای فرهنگ 
پیشـنهاد  کرد نـد  کـه بـر تعاریـف جامع تـر متکـی بـود  )زرانـی، 

بابایـی، 1396، 193(.  بهزاد پـور و 
می کنـد :  اشـاره  متمایـز  فرهنـگ  نـوع  د و  بـه  »هاوفسـتد «3 
... جلـوه  و  اد بیـات  نقاشـی،  یکـی فرهنگـی کـه د ر موسـیقی، 
د ست سـاخته  یـک  و  محصـول  یـک  بـر  آن  تأکیـد   و  می کنـد  
اسـت و میـراث فرهنگـی جامعـه را شـکل می د هـد  و د یگـری 
نیـز نرم افزارهـای ذهنـی اسـت کـه پد یـد ه ای جمعـی بـود ه و 
همـۀ مرد مـی کـه د ر آن محیـط زند گـی می کنند  د ر آن سـهیم 
متمایـز  د یگـر  گروه هـای  از  را  گـروه  یـک  اعضـای  و  هسـتند  

می سـازد . ایـن نـوع فرهنـگ شـامل نهاد ها، نظـام قانونی شـیوۀ 
اد ارۀ جامعـه، الگوهـای خانـواد ه و هنجارهـای اجتماعی اسـت و 
همـۀ فعالیت هـا، کنش هـای متقابـل و د اد  و سـتد های جامعـه 

د ربرمی گیـرد .  را 
اساسـی  مفروضـات  از  الگویـی  فرهنـگ  »شـاین«4،  نـگاه  از 
و باورهایـی اسـت کـه یـک گـروه اجتماعـی )گـروه، سـازمان، 
محیـط  بـا  تطابـق  بنیاد یـن  مسـئلۀ  د و  حـل  بـرای  جامعـه( 
بیرونـی )شـیوۀ اد امـۀ بقـا( و ایجـاد  انسـجام د رونـی شـیوۀ د ر 
کنـار هم مانـد ن( خلـق، کشـف، یـا ایجاد  کرد ه اسـت. ایـن الگو 
د ر مسـیر حرکـت ایـن گـروه اعتبـار یافتـه و ثابـت کـرد ه کـه 
سـود مند  و کارسـاز اسـت. د ر نتیجـه بـه عنـوان شـیوۀ د رسـت 
اد راک، تفکـر، احسـاس و رفتـار بـه نسـل بعـد  انتقـال می یابـد  

.)19  ،1392 زرود ی،  و  حسـینی  )یزد انفـر، 
افـراد   »مکیونیـس«5 فرهنـگ را طـرز فکـر، احسـاس و عمـل 
کـه د ر کنـار هـم شـیوۀ زند گـی آنهـا را شـکل می د هـد ، معرفی 
فرهنـگ  اسـت  معتقـد   کانسـت«6  »گـود ی  )همـان(.  می کنـد  
مجموعـه  ای از قوانیـن اجتماعـی، نگرش هـا، رفتارهـا، مهارت هـا 
را  فرهنـگ  »گیـد ن«7  اسـت.  مـرد م  از  گروهـی  تکنولـوژی  و 
ترکیبـی از ارزش هـا می د انـد  که اعضـای یک گـروه آن را حفظ 
و  می کننـد   رعایـت  را  آنهـا  کـه  اسـت  نرم هایـی  و  می کننـد  
اشـیا مـاد ی کـه می آفریننـد  )کروبـی، 1382، 22(. »کیتسـو«8 
اعتقـاد  د ارد  فرهنـگ بـه مجموعۀ کاملـی از ویژگی هـای متمایز 
روحـی، مـاد ی، فکـری و هنجاری اطالق می شـود  کـه یک گروه 
اجتماعـی و یـا یـک جامعـه را از نـوع د یگـر متمایـز می سـازد  
و نـه فقـط شـامل هنـر و اد بیـات اسـت، بلکـه سـبک زند گـی، 
حقـوق بنیـاد ی بشـر، نظـام ارزش هـا، سـنت ها و باورهـا را نیـز 
د ربرمی گیـرد . براسـاس نظـر کیتسـو، فرهنـگ از زبـان، اید ه ها، 
ابزارهـا،  نهاد هـا،  رمزهـا،  تابلوهـا،  عـاد ات،  و  رسـوم  باورهـا، 
تشـکیل  و سـمبل ها  اعیـاد   آیین هـا،  هنـری،  آثـار  تکنولـوژی، 
می شـود . فرهنـگ عملکـرد  و منبـع هویت اسـت و زبـان ویژگی 
برجسـتۀ آن اسـت )شـفیعی، قنبـری و کیانـی، 1395، 171(.

از  نظـام واره ای  فرهنـگ  ایـران،  فرهنگـی  مهند سـی  سـند   د ر 
عقایـد  و باورهـای اساسـی، ارزش هـا، آد اب و الگوهـای رفتـاری 
ریشـه د ار و د یرپـا و نماد هـا و مصنوعاتـی کـه اد راکات، رفتـار 
آن  هویـت  و  می د هـد   شـکل  و  جهـت  را  جامعـه  مناسـبات  و 
را می سـازد ، تعریـف شـد ه اسـت )جـواد ی و همـکاران، 1396، 

.)159
فرهنـگ، مفهومـی گسـترد ه و انعطاف پذیـر اسـت که د ر سـطح 
محد ود  یا بسـیار گسـترد ه، و جهت تعریف شـیوه ها و حالت های 
متنـوع افـراد  می توانـد  بـه کار رود . »کروبـر«9 و »کالکهـان«10 
د ر مـروری کـه روی تعاریـف فرهنـگ انجـام د اد ه انـد ، بیـش از 
160 مثـال را جمـع آوری و د ر هفـت گـروه د سـته بند ی کرد ند : 
1. تعاریـف توصیفـی بـا تأکیـد  بـر شـمارش محتـوا، 2. تعاریـف 
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تاریخـی بـا تأکیـد  بـر سـنت یـا میـراث اجتماعـی 3. تعاریـف 
هنجـاری، بـا تأکیـد  بـر قوانیـن، اید ه آل هـا، ارزش هـا و رفتـار 
4. تعاریـف فیزیولوژیکـی، کـه فرهنـگ را بـه عنـوان یـک ابـزار 
حـل مسـئله شـرح می د هـد  و بـر فرآینـد  یاد گیـری و عـاد ات 
مشـترک تأکیـد  می کنـد ، 5. تعاریـف سـاختاری و بـا تأکیـد  بـر 
الگوهـا یـا سـازمان فرهنـگ، 6. تعاریف عمومی کـه فرهنگ را به 
عنـوان یـک محصـول یـا اثر مصنوعـی تصویـر می کند  و بـر عقاید  
و نماد هـا تأکیـد  می کنـد ، 7. تعاریـف ناقـص )سـلیمی فر و جمالی 

مهموئـی، 1395، 45(
هرچنـد  تعاریـف مختلفـی کـه از فرهنـگ ارائـه شـد ه، د ر تضاد  یا 
تناقـض بـا یکد یگـر قـرار نمی گیرنـد ، بلکـه ایـن تعاریـف مکمـل 
یکد یگرنـد  )پورد یهیمـی، 1390، 6(. تمـام افـراد ی کـه تعاریفی از 
فرهنـگ ارائـه کرد ه انـد  بر این باورند  کـه فرهنگ از باورهـا، عقاید ، 
ارزش هـا، هنجارهـا، نماد هـا و رفتارهایـی تشـکیل شـد ه اسـت که 

یـاد  گرفتـه می شـوند  )زرانـی، بهزاد پـور و بابایـی،1396، 193(.
 د سته بند ی فرهنگ •

فرهنـگ  و  مـاد ی  فرهنـگ  د سـتۀ  د و  بـه  می تـوان  را  فرهنـگ 
معنـوی تقسـیم کـرد . فرهنـگ مـاد ی همـۀ وسـایل و ابزارهـای 
مـاد ی و آن چـه بـه د سـت بشـر از مـاد ۀ طبیعـی سـاخته شـد ه 
اسـت و شـیوه ها و فرآیند هـای سـاخت و سـاز آنهـا می د اننـد  و 
فرهنـگ معنـوی را شـامل ارزش هـا، باورهـا، اند یشـه ها، د انش هـا 
و فنـون، د یـن، آد اب و سـنن، علـوم و فلسـفه، اد بیـات، هنر و همۀ 
فرآورد ه هـای ذهنـی انسـان مطـرح می کنند  )آشـوری، 1381، 4(. 
فرهنـگ مـاد ی بـه آن گـروه از عناصـر فرهنگـی اطـالق می شـود  
کـه بـه صـورت غیرمسـتقیم بـه وسـیلۀ یکـی از حـواس مـا قابـل 
تشـخیص هسـتند ، یعنـی می تـوان آنهـا را د یـد ، شـنید ، یـا لمس 
کـرد . بنابرایـن هـر شـی د ر هـر فرهنـگ پد یـد ۀ فرهنگـی خـاص 
اسـت. فرهنـگ غیرمـاد ی بـه پد ید ه هایـی اطـالق می شـود  کـه 
مسـتقیماً توسـط حـواس قابـل د ریافـت نیسـتند . ماننـد  اد راک از 
شـعری باسـتانی یا ترانۀ روسـتایی، یاد آوری خاطره، اسـطوره ها یا 

افسـانه ها، باورهـای مشـترک و ...  )فکوهـی، 1391، 107(. 
بـه  را  آنهـا  می تـوان  فرهنـگ،  ویژگی هـای  براسـاس  طرفـی  از 
د و د سـتۀ خاص گـرا و عام گـرا تقسـیم کـرد . فرهنـگ خاص گـرا 
د ارای ویژگی هـا و عناصـری اسـت کـه مختـص یـک جامعـه و 
تنهـا مـورد  احتـرام آن جامعـه اسـت. ارزش هـای ایـن فرهنگ هـا 
تنهـا مـورد  قبـول گروه هـا و جوامـع محـد ود ی اسـت و گسـترۀ 
عـام و جهانـی نـد ارد . ایـن فرهنگ هـا د ر رویارویـی بـا تغییـر و 
تحـوالت جهانی شـد ن د چـار مشـکل می شـوند  و ممکـن اسـت 
د چـار اسـتحاله شـد ه و حـذف شـوند . فرهنگ هـای عام گـرا د ارای 
ویژگی هایـی هسـتند  کـه مختـص یـک جامعـه و تنها مـورد  قبول 
مـرد م آن جامعـه نیسـت. بلکـه مـورد  احتـرام مـرد م و گروه هـای 
مختلفـی د ر گسـترۀ جهانـی اسـت. ارزش هـای آنهـا نیـز گسـترۀ 
عـام و جهانـی د ارد . ایـن فرهنگ هـا ایـن امـکان را د ارنـد  که مورد  

پذیـرش د یگـران قـرار گیرنـد . لـذا امـکان مانـد گاری د ر شـرایط 
جهانی شـد ن را د ارنـد  )قاسـمی و ناظـری، 1391، 101(.

جهانی شد ن فرهنگ •
آغـاز د هـۀ 1990 میـالد ی، آغـاز مرحلۀ جد یـد  از تاریخ با تفاسـیر 
متعـد د ی تـوأم بـود ه اسـت. برخـی آن را عصـر پایان تاریـخ، عصر 
پایـان اید ئولـوژی و عصـر فرهنـگ نامید ه اند . آن چه همـه بد ان د ل 
بسـته بود نـد ، فرارسـید ن عصـری بـه د ور از جنـگ و د رگیری های 
اید ئولوژیـک بـود  و نامیـد ن د هـۀ پایانی ایـن قرن به د هـۀ فرهنگ 
توسـط یونسـکو نوید بخـش آن بود . ابزارهـای ارتباطـی الکترونیک 
اینترنـت،  بـا پیچید گـی فن آورانـۀ خـاص خـود  نظیـر ماهـواره، 
فیبـر نـوری، فاکـس و موبایـل، نقشـی تعیین کننـد ه د ر ظهور این 
وضعیـت فرهنگـی د ارد . د ر ایـن میـان طـرح مفهـوم جهانی شـد ن 
فرهنـگ، حـوزه ای جد یـد  بـرای اند یشـه ورزی اند یشـمند ان علـوم 

اجتماعـی برانگیخته اسـت )چوپانـی، 1388، 156(.
نبـود ه  فرهنگـی  پد ید ه هـای  د ربـارۀ  ابتـد ا  جهانی شـد ن،  نظریـۀ 
بلکـه بـرای توضیـح د و حـوزۀ سیاسـی و بـه ویـژه اقتصاد ی بسـط 
و گسـترش یافتـه اسـت. بـه ایـن ترتیـب پاراد ایم جهانی شـد ن به 
عنـوان رویکـرد ی برای توصیـف و طراحی مرحله ای تـازه د ر تاریخ 
حیات انسـانی، نمی توانسـت نسـبت بـه فرهنگ که فضـای پید ایی 
تمامـی تحـوالت و تغییـرات و بسـتر تحلیـل و تبییـن روید اد هـا و 
وقایع اسـت، بی تفاوت باشـد  ) Jones , 2006 (. جهانی شـد ن تحول 
عمیقـی د ر عرصه هـای مختلـف زند گـی بـه وجـود  آورد ه اسـت. با 
ایـن حـال وقـوع آن مخالفانـی د ارد . به ایـن معنا که برخـی اذعان 
د ارنـد ، پد یـد ه ای به نـام جهانی شـد ن پد ید ۀ نوینی نیسـت. روند ی 
اسـت کـه هزاران سـال پیـش هم وجود  د اشـته، امـا امـروزه صرفاً 
شـتاب بیشـتری یافتـه اسـت )مختـاری، احمـد ی و یزد ان مهـر، 
1397، 76(. بـه گونـه ای کـه د ر رابطـه با خاسـتگاه جهانی شـد ن، 
نظـر واحـد ی وجود  نـد ارد ، برخـی آن را د ارای پیشـینه ای از یونان 
باسـتان می د اننـد ، برخـی آن را مربـوط به قـرون وسـطی، و بعضی 
ریشـۀ آن را د ر نظـام سـرمایه د اری د ر قـرن هجد هـم می د اننـد  و 
برخـی شـروع آن را از د هـه  90 قـرن بیسـتم می د اننـد  )شـکوری، 

)64 ،1389
ماننـد  جهانی شـد ن  د ارد ؛  متفاوتـی  و  زیـاد   معانـی  جهانی شـد ن، 
بـه عنـوان یـک ایـد ه، بـه عنـوان الگـو و پـروژه، فرآینـد  تاریخـی و 
انسـانی، بـه عنـوان آینـد ۀ احتمالی، موقعیـت و د ر نهایـت به عنوان 
یـک رونـد  )نهاوند یـان، 1386، 43(. »شـولت« حد اقـل پنـج معنـا 
از جهانی شـد ن ارائـه کرد ه اسـت کـه عبارتنـد  از: بین المللی شـد ن، 
مد رنیزاسـیون،  جهـان،  همگون سـازی  جهـان،  لیبرالیزه شـد ن 
ناظـری،  و  )قاسـمی  ملـی  مرزهـای  بین رفتـن  از  و  قلمروزد ایـی 
1391، 43(. مفاهیـم فرهنـگ، جهانی شـد ن فرهنـگ و فرهنـگ 
جهانـی همـواره از رایج تریـن و د ر عیـن حال پیچید ه تریـن مفاهیم 
مـورد  اسـتفاد ه د ر علـوم اجتماعـی و علوم انسـانی اسـت. د ر فضای 
متقابـل  وابسـتگی های  و  شـد ید   روابـط  و  فرهنـگ  جهانی شـد ن 
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ناشـی از آن، مفهـوم فرهنـگ شـفافیت خـود  را از د سـت د اد ه 
اسـت )شـاطری پور اصفهانـی و نجفی ابرند آبـاد ی، 1391، 123(. 
بـا وجـود  این کـه جهانی شـد ن یکـی از موضوعاتی اسـت که بیش 
از همـه د ر جهـان امـروز د ربـارۀ آن بحـث شـد ه اسـت، امـا روی 
هـم رفتـه، مفهومـی نیسـت کـه بـه خوبـی تعریـف شـد ه باشـد  
)شـکوری، 1389 ،64(. سـه تعریف از جهانی شـد ن مـد  نظر قرار 

اسـت: گرفته 
- جهانی شـد ن بـه معنـای تحقـق شـرایط جهانـی اسـت کـه د ر 
آن، پیوسـتگی فرهنگ هـای محلـی بـا یکد یگـر حاصل می شـود .   
جهانی شـد ن، پـروژۀ جهـان غـرب بـرای سـلطه بـر جهان شـرق 
معـاد ل  جهانی شـد ن  شـرق،  جهـان  منظـر  از  بنابرایـن  اسـت. 

غربی شـد ن و تهاجـم فرهنگـی اسـت.
- جهانی شـد ن بـه معنـای جهان شـمولی و د وره ای اسـت که بعد  
از مد رنیتـه محقـق می شـود  )بایبورد ی و کریمیـان، 1393، 79(.
جهانی شـد ن بـه عنـوان جریان فـن آوری، اقتصـاد ، د انـش، افراد ، 
اسـت  شـد ه  تعریـف  جهـان  سراسـر  د ر   .. و  اید ه هـا  ارزش هـا، 

)واعظـی و قرونـه، 1389، 50(.
جهانی شـد ن  رونـد   مشـخصات  کاکـس«11  »رابـرت  اعتقـاد   بـه 
عبـارت اسـت از: بین المللی شـد ن تولیـد ، نظام تقسـیم بین المللی 
کار، مهاجـرت جد یـد  از جنـوب به شـمال و ایجـاد  محیط جد ید . 
جریان هایـی  همـۀ  بـه  جهانی شـد ن  البـرو«12  نظر»مارتیـن  بـه 
اطـالق می شـود  کـه بـا آن همـۀ مـرد م جهـان د ر یـک جامعـۀ 
جهانـی د ر حـال تعامل هسـتند  )شـکوری، 1389، 65(. »مالکوم 
واتـر«13، جهانی شـد ن را فرآینـد ی اجتماعـی توصیـف می کنـد  
و د ر آن قیـد  و بند هـای جغرافیایـی کـه بـر روابـط اجتماعـی 
طـور  بـه  مـرد م  و  مـی رود   بیـن  از  افکنـد ه  سـایه  فرهنگـی  و 
فزاینـد ه از کاهـش ایـن قید وبند هـا آگاه می شـوند . »شـولت«14، 
جهانی شـد ن را قلمروزد ایـی یـا توسـعه و اد غـام آن بـه قلم رویـی 
واحـد  و برهـم زد ن و برد اشـتن فضاهـا، محد ود ه هـا، فاصله هـا و 
مرزهـای جغرافیایـی تعریـف کرد ه اسـت )شـاطری پور اصفهانی و 

.)127  ،1391 ابرند آبـاد ی،  نجفـی 
از د یـد گاه »رابرتسـون«15 جهانی شـد ن بـه عنـوان یـک مفهـوم 
معطـوف اسـت بـه فشـرد گی جهـان و تشـد ید  آگاهـی از جهـان 
بـه عنـوان یـک کل. د ر ایـن نظریـه بـر جنبـۀ مـاد ی و واقعـی 
اسـت  ایـن  بـر  اعتقـاد   و  می شـود   تأکیـد   جهانـی  همبسـتگی 
نهاد هـا  سـاختارها،  د ربـارۀ  فقـط  نـه  جهانی شـد ن  نظریـۀ  کـه 
زند گـی  از  انسـان  د رک  نحـوۀ  د ربـارۀ  بلکـه  شبکه هاسـت،  و 
اجتماعـی و جایگاهـش د ر آن زند گـی اسـت. د ر ایـن نظریـه هم 
فرهنگ هـای قومـی و ملـی جایـگاه خـود  را د ارنـد  و هـم یـک 

قرونـه، 1389، 53(. و  )واعظـی  فرهنـگ مشـترک جهانـی 
- پنج ویژگی را می توان برای جهانی شـد ن برشمرد :

از  یکـی  د ر  منفـک  فرآینـد ی  جهانی شـد ن  آن کـه  نخسـت   -
وجـوه اقتصـاد ی، سیاسـی یـا فرهنگـی نیسـت، بلکـه ایـن پد ید ه 

فرآینـد ی منسـجم و یک پارچـه بـود ه کـه د ر تمـام عرصه هـای 
اجتماعـی رسـوخ کـرد ه اسـت.

- ویژگـی د وم ایـن کـه جهانی شـد ن د ر نخسـتین معنـای خـود ، 
آن،  مختلـف  ابعـاد   کـه  به گونـه ای  اسـت.  چالش گـر  پد یـد ه ای 
قلمـرو بسـیاری از مفاهیـم اجتماعـی سـنتی مانند  نظـم، قد رت، 
امنیـت، د ولـت، مشـروعیت، فرهنـگ، حاکمیـت، و هویـت را د ر 
نورد یـد ه و زمینـه را بـرای بـاز تفسـیر آنها فراهم سـاخته اسـت.
- ویژگـی سـوم آن کـه د ر جریان شـد ن، نه بـا یک وضعیـت غایی 
بلکـه بـا فرآینـد  »شـد ن ها« مواجـه هسـتند . فرآینـد ی کـه بـه 
ارتباطـات، شـرکت های فراملـی،  کمـک نیروهایـی مهـم ماننـد  
کم رنـگ  را  ملـی  مرزهـای  بین المللـی  نهاد هـای  و  سـازمان ها 

اسـت. کرد ه 
- ویژگـی چهـارم ایـن اسـت کـه علی رغـم تمامـی مخالفت هـا و 
موافقت هـا بـا آن، نـه خیـر اسـت و نـه شـر، بلکـه فرصتی اسـت 

کـه هـم می توانـد  منجـی باشـد  و هـم مهلک.
فرآینـد   ایـن  کـه  اسـت  آن  جهانی شـد ن  ویژگـی  پنجمیـن   -
جهانـی- د وگانـۀ  مفاهیـم  بـا  کـه  تناقض نمـا  اسـت  پد یـد ه ای 
ملـی، جهان گرایی-منطقه گرایـی، همگرایـی واگرایـی روبروسـت 

.)158  ،1388 )چوپانـی، 
مسـئلۀ مهـم د ر جهانی شـد ن فرهنـگ، افزایـش بـی حـد  و حصر 
موضوعـات و پویش هـای فرهنگـی د ر سـطح جهـان اسـت، بـه 
جهـان  اهمیـت  افزایـش  از  تحلیل گـران  امـروزه  کـه  گونـه ای 
مبتنـی بـر جغرافیـای فرهنگـی، هم عـرض بـا جهـان مبتنـی بـر 
جغرافیـای سیاسـی سـخن می گوینـد  )شـاطری پور اصفهانـی و 
نجفـی ابرند آبـاد ی، 1391، 134(. بـه بیـان د یگـر جهانی شـد ن 
کـه جهانی شـد ن فرهنگـی جـز اصلـی و جد ایی ناپذیـر آن اسـت 
عبارت اسـت از: شـکل گیری و گسـترش فرهنگی خاص د ر عرصۀ 
جهانـی کـه نوعـی فرآینـد  و تحول د یالکتیکی را سـبب می شـود ، 
لـذا بـا فروریـزی فزاینـد ۀ مرزهـای سیاسـی و فرهنگـی و اد غـام 
روزافـزون جوامـع د ر جامعـه ای جهانـی، بسـترها و امکان هـای 
فراوانـی بـرای همزیسـتی، تبـاد ل، آمیـزش و تعالـی فرهنگـی و 
همچنیـن وخاص گرایی هـای گوناگـون فرهنگـی ایجـاد  می کنـد  
)گل محمـد ی، 1381، 98(. جهانی شـد ن فرآینـد ی اسـت کـه به 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  اقتصـاد ی،  پیوند هـای سیاسـی،  آن  تبـع 
بیـن بازیگـران د ر سـطح ملـی و بین المللـی افزایـش می یابنـد  
)بایبـورد ی و کریمیـان، 1393، 79(. جهانی شـد ن فرهنگـی د ر 
عیـن حـال کـه بـا نوعـی همگون سـازی فرهنگـی همراه اسـت و 
فرهنـگ واحد ی را بر جهـان حاکم می کند ، بسـترها و امکان های 
فراوانـی را بـرای همزیسـتی، تباد ل، آمیـزش و تعالـی فرهنگی و 
همچنیـن خاص گرایی هایـی گوناگـون فرهنگـی آمـاد ه می کنـد . 
بنابرایـن جهانی شـد ن فرهنگـی ابـزاری د ارد  که به مثابۀ شمشـیر 
د و لبـه اسـت. از یـک طـرف موجـب تقویـت هویت هـای محلی و 
ملـی می شـود  و از طـرف د یگـر با برجسـته نمود ن وجوه اشـتراک 
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ارزشـی، هنجـاری و مکتبـی جهانـی، موجب تضعیـف هویت ملی 
و تقویـت جهان وطنـی می شـود  )مختـاری و همـکاران، 1397، 

.)86
فرهنگ و گرد شگری •

سـایت های  بود ه انـد .  پیوسـته  همـواره  فرهنـگ  و  گرد شـگری 
تاریخـی و آد اب و رسـوم، جـزو جاذبه هـای گرد شـگری بود ه انـد  
اخیـر  د هه هـای  د ر  می شـود .  فرهنـگ  ایجـاد   باعـث  سـفر  و 
خورد ه انـد   پیونـد   فرهنگـی  گرد شـگری  عنـوان  تحـت   ایـن د و 
را  د ر عیـن حـال کـه می تـوان گرد شـگری   .)Richards, 2018(
یـک صنعـت و فعالیـت اقتصاد ی د انسـت، گرد شـگری مجموعه ای 
اسـت پیچیـد ه و متشـکل از پد ید ه هـای اجتماعـی کـه بـه صورت 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم فرهنـگ و اجتمـاع را تحـت تأثیـر قـرار 
می د هـد . د ر د وران معاصـر گرد شـگری بـه واقعیت مهـم اجتماعی 
و فرهنگـی تبد یـل شـد ه و فعالیتی اسـت کـه با انسـان و انگیزه ها، 
خواسـته ها و نیازهـا و آرزوهـای او کـه منبعـث از فرهنـگ جامعـه 
 .)140  ،1396 حامد ی نسـب،  و  )ورهرامـی  د ارد   ارتبـاط  اسـت، 
د رحالـی کـه فرهنـگ بـه عنـوان بخشـی از کل جامعـه می توانـد  
از حالـت بالقـوه بـه بالفعـل جاذبـۀ گرد شـگری یک مقصـد  تبد یل 

شـود  )نیک بیـن و کرمـی، 1391، 140(.
تفاوت هـا و اختالفـات فرهنگی اسـت کـه موجب جذابیـت مقاصد  
گرد شـگری می شـود  و گرد شـگران را بـه سـوی خـود  می کشـاند . 
می شـود ،  گرد شـگری  توسـعۀ  موجـب  هرچیـز  از  بیـش  آن چـه 
جاذبه هـای فرهنگـی و تمایـزات فرهنگـی ملت هاسـت، زیـرا بد ون 
ایـن تمایـزات و تفاوت هـا، همه جا شـبیه به هم می شـود  )کروبی، 

.)55 ،1388
فرهنـگ یکـی از مهم تریـن ابعـاد  گرد شـگری اسـت کـه د ر بعـد  
تأثیرپذیـری و نیـز تأثیرگـذاری بیـن جامعـۀ میزبـان و مهمـان 
قابـل توجـه اسـت )کشـاورز و د لبـری، 1396، 38(. گرد شـگری 
اگرچـه یـک صنعـت اسـت، ولـی بیشـترین تبـاد الت فرهنگـی د ر 
آن انجـام می شـود  و شـاید  یکـی از اهـد اف توسـعۀ آن د ر میـان 
بعضـی از کشـورها ضمـن رشـد  و توسـعۀ اقتصاد ی به رخ کشـید ن 
فرهنگشـان بـه د یگـر جوامـع باشـد  )کروبـی، 1382، 21(. یکی از 
کارکرد هـای مهـم اجتماعـی- فرهنگـی گرد شـگری، تحقـق وفاق 
اجتماعـی اسـت. وفـاق اجتماعی د ر مواجهـه با تهاجـم فرهنگی و 
مصونیـت افـراد  جامعـه د ر برابـر فرهنگ هـای بیگانه نقـش مهمی 
د ارد . گرد شـگری د ر بارورشـد ن وفاق اجتماعی مؤثر اسـت،  سـفر 
زیـاد ، فـرد  را بـا ارزش هـا و هنجارهـای گوناگـون آشـنا و مقد مات 
د سـت یابی بـه ارزش هـای مشـترک و توافـق بـر سـر مجموعـه ای 
از عقایـد  را فراهـم می سـازد . بـه عـالوه د ر حـذف ناهنجاری هـای 
سـوی  بـه  حرکـت  و  آنهـا  اصـالح  و  غیرعقالیـی  و  غیرمنطقـی 
همگرایـی و تجانـس و فـرو ریـزش د یـوار تعصـب و کمرنگ شـد ن 
انحصارطلبـی فرهنگـی نیـز نقشـی اساسـی د ارد  )اقبالـی، عظیمی 

هاشـمی و بخشـی، 1394، 40(.

گرد شـگری و فرهنـگ نبایـد  بـه عنـوان د و مفهوم مجزا و مسـتقل 
ایـن  د وسـویه بود ن  »جعفـری«  و  »چارلسـن«  شـود .  نگریسـته 
رابطـه را د ر قالـب د و واژۀ فرهنگی شـد ن صنعـت گرد شـگری و 
توریستی شـد ن فرهنـگ جامعـۀ میزبان تعبیـر کرد ه انـد  )توالیی و 
شـاهد ی، 1387، 195(. یکـی از مهم تریـن کارکرد هـای فرهنـگ 
د ر گرد شـگری فرهنگـی پد یـد ار شـد ه اسـت؛ جایـی کـه فرهنـگ 
بـه عنـوان یکـی از جاذبه هـای گرد شـگری عنـوان می شـود   و این 

د و د ر جهـت تقویـت همد یگـر عمـل می کننـد . 
گرد شگری فرهنگی •

از قد یمی تریـن اشـکال سـفر اسـت  گرد شـگری فرهنگـی یکـی 
کـه هنـوز هـم یکـی از اصلی تریـن انـواع گرد شـگری د ر بسـیاری 
بـه   .)80، )احمـد ی، 1397  مـی رود   بـه شـمار  نقـاط جهـان  از 
د لیـل ماهیـت پیچیـد ۀ فرهنـگ، تعریـف کلـی پذیرفته شـد ه ای 
وضـوح  بـه  نمی تـوان  و  نـد ارد   وجـود   فرهنگـی،  گرد شـگری  از 
کـرد   ارائـه  آن  از  یکسـانی  تعریـف  و  مشـخص  را  آن  مرزهـای 
(Cevdet Altunel & Erkut, 2015). برای گرد شـگران و مسافرانی 
و  روید اد هـا  فعالیت هـا،  می کننـد ،  مسـافرت  کشـوری  بـه  کـه 
محصـوالت فرهنگـی بـه عنـوان نیـروی الهام بخـش بـرای جـذب 
گرد شـگران تصور می شـود  )پوراحمـد ، مهد ی، مهد یـان بهنمیری، 
میرزایـی موتنایـی و محمـد ی، 1391، 107(. د رواقع، گرد شـگری 
فرهنگـی بـه عنوان یک نوع از گرد شـگری از نظر انگیـزه به وضوح 
از سـایر انواع گرد شـگری متفاوت بود ه و هد ف اصلی آن گسـترش 
د انـش د ر زمینـۀ کشـف میراث هنـری و یا معماری سـرزمین های 
مختلـف اسـت )Stratana, Perciuna & Gribinceaa , 2015(. بـه  
گونـه ای کـه سـازمان جهانـی گرد شـگری، گرد شـگری فرهنگی را 
نوعـی گرد شـگری تعریـف کـرد ه اسـت کـه د ر آن انگیزۀ اساسـی 
بازد ید کننـد ه، یاد گیـری، کشـف و تجربـۀ جاذبه هـا و محصـوالت 
فرهنگـی محسـوس و نامشـهود  د ر یـک مقصد  گرد شـگری اسـت. 
متمایـز  خصوصیـات  از  مجموعـه ای  بـه  مربـوط  جاذبه هـا  ایـن 
شـامل  کـه  اسـت  احساسـی جوامـع  و  معنـوی  فکـری،  مـاد ی، 
هنـر و معمـاری، میـراث تاریخـی و فرهنگـی، آشـپزی، اد بیـات، 
موسـیقی، صنایـع خـالق، سـبک زند گی و آد اب و سـنن می شـود  

.(UNWTO, 2017, 18)
گرد شـگری فرهنگـی از د و بعـد  تعریـف می شـود . د ر بعـد  مفهومی 
گرد شـگری فرهنگـی، حرکـت انسـان ها بـرای جاذبه هـای فرهنگی 
و جد اشـد ن از مـکان معمـول سـکونت بـا هـد ف بـه د سـت آورد ن 
اطالعـات و تجربـۀ جد یـد  بـرای ارضـای نیازهـای فرهنگـی تعریف 
شـد ه اسـت و از نظـر فنـی گرد شـگری فرهنگـی، حرکت انسـان ها 
میـراث،  مکان هـای  ماننـد   خـاص  فرهنگـی  جاذبه هـای  بـرای 
نشـانه های زیباشـناختی و فرهنگـی، هنرهـا و نمایش هـا کـه خارج 
از محـل سـکونت قرار د ارد ، را د ر برمی گیرد  )احمـد ی، 1397، 81(.
می کنـد :  تعریـف  این گونـه  را  فرهنگـی  گرد شـگری  »ریچـارد ز« 
گرد شـگری فرهنگی صرفاً اسـتفاد ه از تجلیات فرهنگی گذشـتگان 
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نیسـت، بلکـه بـه فرهنـگ و شـیوۀ زند گی مـرد م معاصـر جوامع و 
مناطـق مختلـف نیز توجـه د ارد . از این رو گرد شـگری فرهنگی هم 
گرد شـگری میـراث )کـه بـه محصـوالت فرهنگـی هنری گذشـته 
مربـوط می شـود ( و هـم گرد شـگری هنـری )کـه بـه محصـوالت 
فرهنگـی معاصـر توجـه د ارد ( را شـامل می شـود . بد یهـی اسـت 
گرد شـگری فرهنگـی بـه همـان انـد ازه کـه بـه تاریـخ و میـراث 
فرهنگـی مـرد م یـک مـکان توجه د ارد ، به شـیوۀ زند گـی مرد م آن 
مـکان د ر حـال حاضـر نیـز اهمیـت می د هـد  )محمـد ی میخوش، 
1391، 154(. بـه اعتقـاد  او گرد شـگری فرهنگـی از طیـف وسـیع 
رویکرد هـای مختلـف تشـکیل شـد ه اسـت کـه د ر تصویر 1 نشـان 
د اد ه شـد ه اسـت؛ از یک سـو د وگانگی بین معنا و اند ازه و از سـوی 

.)Richards, 2018( د یگـر اختالف بیـن عرضـه و تقاضـا
الزم بـه ذکـر اسـت مقولـۀ گرد شـگری به طـور اعم و گرد شـگری 
فرهنگـی بـه طـور اخـص، از پیونـد  جغرافیـا و فرهنـگ و یـا بـه 
عبـارت د یگـر جغرافیـای فرهنگـی شـکل گرفتـه اسـت )پوراحمد  
و همـکاران، 1391، 108( و ایـن گرد شـگری بخشـی از صنعـت 
گرد شـگری اسـت کـه بـه جذابیت هـای فرهنگـی خـاص توجـه 
ایـن جنبه هـای جذابیـت متفاوتنـد  و شـامل کارهـای  می کنـد . 
انجام شـد ه، موزه هـا، نمایشـگاه ها و از ایـن قبیـل اسـت )ربیعـی 
کـه  غیرمـاد ی  و  مـاد ی  اثـر  هـر   .)140  ،1391 همـکاران،  و 
د ر  باشـد   جامعـه  فرهنگـی  و  تاریخـی  هویـت  تبیین کننـد ۀ 
گرد شـگری فرهنگـی قابـل عرضـه اسـت )احمـد ی، 1397، 80(. 
د رواقـع گرد شـگری فرهنگـی می توانـد  نقـش اساسـی د ر اعتـالی 
فرهنگ گرد شـگران د اشـته باشـد  و انسـان را با فضای جغرافیایی، 
بید ختـی،  )امیـن  سـازد   آشـنا  د یگـر  فرهنگ هـای  و  انسـان ها 

شـریفی و توکلـی، 1392، 120(.
سـایت های  از:  اسـت  عبـارت  فرهنگـی  گرد شـگری  جاذبه هـای 

باستان شناسـی، تاریخـی و فرهنگـی، الگوهـای خـاص فرهنگـی، 
هنرهـا و صنایـع د سـتی، فعالیت هـای جـذاب اقتصـاد ی، اماکـن 
شـهری جـذاب، موزه ها، فسـتیوال ها و روید اد های فرهنگـی، آد اب و 
رسـوم و مهمان پذیری سـاکنین )ربیعی و همـکاران، 1391، 142(.

تحقیقـات انجام شـد ه بـر روی گرد شـگران فرهنگی نشـان می د هد  
آنهـا اغلـب تحصیل کـرد ه و از گروه هـای باالتر اجتماعـی اقتصاد ی 
البتـه همـۀ گرد شـگرانی کـه از یـک جاذبـۀ فرهنگـی  هسـتند . 
گرد شـگران  خـود   خـود ی  بـه  نمی تـوان  را  می کننـد   بازد یـد  

فرهنگـی د انسـت )اقبالـی و همـکاران، 1394، 43(.

بحث و نتیجه گیری
فرآینـد ی چند بعـد ی  بیـان شـد ، جهانی شـد ن  آن چـه  براسـاس 
اسـت کـه بـر اثـر آن قلمروزد ایـی و کم رنگ شـد ن مرزهـای ملـی، 
گسـترش پیوند هـای بیـن جوامـع، و افزایـش ارتباطـات و پیوند ها 
اقتصـاد ،  ماننـد   اجتماعـی،  فعالیت هـای  مختلـف  جنبه هـای  د ر 
سیاسـت و فرهنـگ شـکل می گیـرد  )قاسـمی و ناظـری،1391، 
94(. جهانی شـد ن فرهنگـی را شـکل گیری و گسـترش فرهنگـی 
خـاص د ر عرصـۀ جهانـی تعریـف کرد ه انـد . ایـن فرآینـد  موجـی 
از همگونـی فرهنگـی را د ر جهـان پد یـد  مـی آورد  و ویژگی هـای 
منحصـر بـه فـرد  فرهنگـی را بـه چالـش می کشـاند  )مختـاری و 
ظهـور  موجـب  فرهنگـی  جهانی شـد ن   .)76  ،1397 همـکاران، 
تغییـرات بنیاد یـن د ر نظـام فرهنگـی و روابـط اجتماعـی شـد ه 
اسـت. امـروزه مفهـوم محیـط اجتماعـی یـک مفهـوم جهانـی و 
گسـترد ه اسـت تـا آنجـا کـه نظریه پـرد ازان جهانی شـد ن فرهنـگ 
از تکویـن جامعـۀ جهانـی بـا مؤلفه هـا و سـاختارهای فرهنگـی و 
هویتـی کلـی و جمعـی سـخن می گوینـد  )شـاطری پور اصفهانـی 
و نجفـی ابرند آبـاد ی، 1391، 121(. آنچـه مسـلم اسـت فرهنـگ 
جهانـی شـکل می گیـرد . د ر ایـن فرهنـگ، فرهنگ هـای بومـی و 
محلـی کـه متناسـب بـا فرهنـگ جهانـی باشـند  و بتوانند  خـود  را 
بـا ایـن فرهنـگ سـازگار نماینـد ، ماند گار خواهند  شـد  )قاسـمی و 

ناظـری، 1391، 94(.
موجـب  فرهنگـی،  پد یـد ۀ  یـک  عنـوان  بـه  گرد شـگری  توسـعۀ 
می شـود  کـه فرصـت کافـی بـرای تبـاد ل فرهنگـی بین گرد شـگر 
و جامعـۀ میزبـان بـه وجـود  آیـد . ارتبـاط بیـن فرهنگـی و انتقـال 
و  توانایـی شـناختی  بـر  زیـاد ی  آثـار  فرهنگ هـا،  بیـن  د ر  پیـام 
رفتـاری فـرد  د ارد  و موجـب تسـهیل تعامـالت بیـن فرهنگـی آتی 
می شـود . فرآینـد  ارتباطـات بیـن فرهنگی بـه تعامالت گسـترد ه تر 
بـا حساسـیت کمتر منجـر می شـود . د ر نتیجۀ تعامالت، سـلیقه ها، 
خواسـت ها، مطالبـات انتظـارات افـراد  د ر فرهنگ هـای گوناگـون 
باهـم نزد یـک شـد ه و روابـط خرد ه فرهنگ هـا و فرهنگ هـای عـام  تصویر 1. زمینه های گرد شگری فرهنگی. مأخذ: نگارند ه.
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بـا یکد یگـر تقویـت می شـود  )تقوایـی و صفرآبـاد ی، 1391، 60(. 
نیـاز جوامـع بـه معرفی خود  و بـه خصوص تمایزهایشـان بـا د یگر 
جوامـع، نیـاز بـه ارزش گـذاری فرهنـگ، تعریـف اشـکال جد یـد  
از اجتمـاع، تمایـل افـراد  بـه سـمت گرد شـگری تجربـی و اصـالح 
هویـت پسـامد رن باعث توسـعۀ گردشـگری فرهنگی شـده اسـت. 
  (Mousavi, Doratli, Mousavi & Moradiahari, 2016, 73)با توجه 
بـه برد اشـت های بیان شـد ه از جهانی شـد ن فرهنگی و گرد شـگری 
فرهنگـی، بـه نظـر می رسـد  ایـن د و مفهـوم بـه گونـه ای د ر جهت 
تقویـت همد یگـر عمـل می کننـد . هرچنـد  آثـار مثبـت و منفـی 
توسـعۀ ایـن د و مفهـوم هم شـباهت هایی باهـم د ارند . گرد شـگری 
کـه  اسـت  گرد شـگری  گونه  هـای  مهم تریـن  از  یکـی  فرهنگـی 
تبـاد ل  و  تعامـل  توسـعۀ  د ر جهـت  و  د ارد   زیـاد ی  عالقه منـد ان 
فرهنـگ بیـن ملت هـای مختلـف عمـل می کنـد  و جهانی شـد ن 
فرهنگـی نیـز د ر جسـتجوی فرهنگـی بـا گسـترۀ جهانی اسـت. با 
بررسـی ریشـه های د و مفهـوم و تحلیـل نظریـات خبـرگان، آثاری 
را می تـوان یافـت کـه نشـان می د هـد  ایـن د و ارتبـاط عمیقـی بـا 
یکد یگـر د اشـته و می تواننـد  د ر جهـت تقویت هم بـه کار روند . د و 

د سـته آثـار د ر ایـن بخـش مـورد  شناسـایی قـرار گرفتند :
1. آثـار مثبـت جهانی شـد ن فرهنگـی موجب توسـعۀ گرد شـگری 
جهانی شـد ن  شـد   بیـان  کـه  همان گونـه  می شـود .  فرهنگـی 
فرهنگـی د ارای اثـرات مثبـت هسـتند ، د ر بررسـی برخـی از ایـن 
اثـرات، مشـاهد ه می شـود  جهانی شـد ن فرهنگـی باعـث می شـود  
گسـترش  مختلـف  جوامـع  د ر  فرهنگـی  گرد شـگری  بـه  تمایـل 
یافتـه و این گونـه گرد شـگری توسـعه یابـد . بـه بیـان د یگـر رونـد  
جهانی شـد ن فرهنـگ باعـث شـد ه اسـت تمایـل بـه گرد شـگری 
فرهنگـی د ر بیـن افـراد  جوامـع مختلف بیشـتر شـود . ایـن تمایل 
تنهـا معطـوف بـه گرد شـگران نبـود ه و د ر جوامـع میزبـان نیـز 
باعـث  می تواننـد   کـه  اثـرات  ایـن  از  برخـی  می شـود .  مشـاهد ه 

تقویـت توسـعۀ گرد شـگری فرهنگـی شـوند ، عبارتنـد  از: 
و  )بایبـورد ی  تعالـی فرهنگـی  و  آمیـزش  تبـاد ل،  - هم زیسـتی، 

)83  ،1393 کریمیـان، 
- همگون شـد ن و پیوند خورد ن جوامع د ر گسـترۀ جهانی )قاسـمی 

و ناظری، 1391، 94(
تعامـل  و  اختـالط  از  فرآینـد ی  د ر  فرهنگـی  گفتمـان  تعامـل   -

)170  ،1388 )چوپانـی، 
- تشـد ید  روابـط اجتماعـی و فرهنگـی )شـاطری پور اصفهانـی و 

)136، ابرند آبـاد ی، 1391  نجفـی 
- از بین رفتـن مرزبند ی هـای مصنوعـی و کم رنگ شـد ن مـرز بیـن 

کشـورها )قاسـمی و ناظری، 1391، 99(
- تعامـل و اثرگـذاری فرهنگ ها بر یکد یگر )بایبـورد ی و کریمیان، 

)95 ،1393
)شـکوری،  تجـارت  بـرای  فرصت هـا  ایجـاد   کشـورها،  تعامـل   -

.)67  ،1389

2. آثار مثبت توسـعۀ گرد شـگری فرهنگی که موجب برطرف شـد ن 
تبعات منفی جهانی شـد ن فرهنگی می شـود .

جهانی شـد ن ماننـد  هـر پد یـد ۀ د یگـر د ارای اثـرات مثبـت و منفی 
اسـت. برخـی از اند یشـمند ان بـر تبعـات آن متمرکـز شـد ه اند  و 
برخـی د یگـر آثـار مثبت آن را بیشـتر از تبعاتش ارزیابـی نمود ه اند . 
ولـی آنچـه د ر تحلیل هـا بیشـتر نمـود  د ارد  نگرانی از اثـرات منفی 
جهانی شـد ن فرهنـگ و بـه خصوص حـذف خرد ه فرهنگ هـا بر اثر 
ایـن پد ید ه اسـت. د ر جـد ول 1، برخی از تبعات منفی جهانی شـد ن 
و برخـی از آثـار مثبـت توسـعۀ گرد شـگری کـه می تواننـد  بـر این 
تبعـات غلبه کنند ، بیان شـد ه اسـت. بـه بیان د یگر د ر این بررسـی 
نشـان د اد ه می شـود  با توسـعۀ گرد شـگری فرهنگی و بهره گیری از 
اثـرات مثبـت آن، می تـوان برخـی از تبعـات جهانی شـد ن فرهنگی 
را کم رنگ تـر کـرد  و گرد شـگری بـه عنـوان د رمـان مؤثـری بـرای 
رفـع اثـرات سـو د یگـر پد ید ه هـای اجتماعـی عمـل کنـد . بررسـی 
باعـث  اثـرات گرد شـگری فرهنگـی و جهانی شـد ن فرهنـگ کـه 

تقویـت هم می شـوند .
از د و  بیـان شـد ، هریـک  همان گونـه کـه د ر قسـمت های قبلـی 
مفهـوم جهانی شـد ن فرهنگی و گرد شـگری فرهنگـی، د ارای اثرات 
مثبـت و منفـی هسـتند  کـه می تواننـد  بـر جوامـع تأثیـر بگذارند . 
ایـن اثـرات می تواننـد  همد یگـر را تعد یـل و یـا تقویـت کننـد . د ر 
بررسـی نظـرات ارائـه شـد ه د ر مقـاالت و منابـع مختلـف می تـوان 
مؤلفه هایـی را مشـخص کـرد  کـه تحـت تأثیر ایـن د و پد یـد ه قرار 
گرفتـه و یـا بـر آنهـا تأثیـر می گذارند . از طرفـی د ر برخـی از موارد  
هـرد و پد یـد ه موجـب تقویـت یکد یگر می شـوند . این مـوارد  عبارت 

از: است 
الـف. افزایـش روابـط اجتماعـی. د ر فضـای جهانی شـد ن روابـط 
اجتماعـی بـه نحـو فزاینـد ه ای فراگیـر و بـد ون مـرز می شـود  و 
غیرمسـتقیم  یـا  مسـتقیم  طـور  بـه  اجتماعـی  مناسـبات  شـکل 
فرآینـد   بد ین ترتیـب  می شـود .  مربـوط  جد یـد   شـبکه های  بـه 
جهانی شـد ن، خاسـتگاه تشـد ید  روابـط اجتماعـی جهانـی اسـت 
)شـاطری پور اصفهانـی و نجفـی ابرند آباد ی، 1391، 136(. تشـد ید  
روابـط اجتماعـی موجـب افزایـش رفـت و آمد هـای بیـن فرهنگی 

شـد ه و ایـن امـر گرد شـگری فرهنگـی را توسـعه خواهـد  د اد . 
ب. تغییـرات فرهنگـی جوامـع. گرد شـگری د ر مـوارد ی منجـر بـه 
تغییـر فرهنـگ جامعـۀ میزبـان، پاگرفتن اقشـار جد یـد  اجتماعی، 
نوگرایـی سـاختار خانـواد ه، همگرایـی اجتماعـی و حفـظ میـراث 
و شـاهد ی، 1387، 197(.  )توالیـی  ناحیـه ای می شـود   فرهنـگ 
همچنیـن یکـی از نگرانی هـای مهـم جهانی شـد ن فرهنگـی، تغییر 
فرهنگ هـا و بـه خصـوص از بین رفتـن فرهنگ هـای ضعیف تـر د ر 
مقابـل فرهنگ هـای قوی تـر اسـت. د ر ایـن مسـیر نگرانـی جوامـع 
بـه جهـت فراموش شـد ن نمود های فرهنگـی باعث می شـود  انگیزۀ 
مضاعفـی بـرای نشـان د اد ن و ارائـۀ فرهنـگ خـود  به سـایر جوامع 
د اشـته باشـند . ایـن امـر از طریـق توسـعۀ گرد شـگری فرهنگـی 
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آثار مثبت توسعۀ گرد شگری فرهنگیآثار منفی جهانی شد ن فرهنگی

نسبی شد ن و بحران هویت و معنا )پورحسن د رزی، 
)52 ،1388

ایجاد  فرصتی برای عرضۀ مستقیم فرهنگ به گرد شگران که باعث تقویت غرور و همبستگی جامعۀ میزبان و افزایش 
آستانۀ تحمل آتها د ر برابر فرهنگ های د یگر می شود  )تقوایی و صفرآباد ی، 1391، 59(.

احیای هنرهای مرد می و سنت ها، آد اب و رسوم کهن و ایجاد  انگیزه برای حفظ آنها )رمضانی، 1396، 193 و یوسفی و 
شریفی تهرانی، 1394، 144(.

ارتقای سطح فرهنگ و تقویت خالقیت فرهنگی )زارع اشکذری، سقایی، موسوی و مختاری ملک آباد ی، 1395، 190(.

سرزمین زد ایی و حذف مرزها و د ولت ها ـ ملت ها 
)همان و شاطری پور اصفهانی، نجفی ابرند آباد ی، 
1391، 138و بایبورد ی و کریمیان، 1393، 90(

گسترش یکپارچگی، انسجام و همگرایی اجتماعی فرهنگی و تقویت وحد ت و وفاق )بیضایی و صد اقتی، 1396، 115 و 
رمضانی، 1396، 193(.

کاهش تمایل افراد  جامعه برای مهاجرت )رحمانی و شفیعی، 1396، 80؛ بیضایی و صد اقتی، 1396، 122 و یوسفی و 
شریفی تهرانی، 1395، 144(.

سست شد ن تعهد  و انسجام اجتماعی )شاطری پور 
اصفهانی و نجفی ابرند آباد ی، 1391، 137(

وقتی مرد م جامعۀ محلی بد انند  گرد شگران به منظور بازد ید  از آثار فرهنگی و جاذبه های ارزشمند  آن منطقه هزینه و رنج 
سفر را متحمل شد ه اند ، احساس غرور خواهند  کرد  و می کوشند . تا زبان، آد اب، سنن و پیشینۀ تاریخی و فرهنگی خود  را 

حفظ کنند  )کاظمی، 1382، 10(.
افزایش سرمایۀ اجتماعی )رحمانی و شفیعی، 1396، 80(.

برقراری عد الت اجتماعی )بیضایی و صد اقتی، 1396، 115(.

تسلط فرهنگ های بزرگ تر بر فرهنگ های کوچک 
)چوپانی، 1388، 158( 

حذف و زوال فرهنگ های هر سرزمین و هویت خاص 
هر ملت )پورحسن د رزی، 1388، 51(

تحقق وفاق اجتماعی د ر مواجهه با تهاجم فرهنگی )اقبالی و همکاران، 1394، 40(.
مصونیت افراد  جامعه د ر برابر فرهنگ های بیگانه )اقبالی و همکاران، 1394، 40(.

ایجاد  عالقه و انگیزه افراد  جامعۀ محلی به حفظ و احیا آد اب و رسوم محلی )رحمانی و شفیعی، 1396، 80(.
شناسایی و حمایت از خرد ه فرهنگ ها )بیضایی و صد اقتی، 1396، 122(. 

کم رنگ شد ن انحصارطلبی فرهنگی )اقبالی و همکاران، 1394، 40(.
افزایش آگاهی های عمومی )آزاد خانی، حسین زاد ه و سلیمی باوند پور، 1397، 6(.

شکل گیری تعارض های فرهنگی )شاطری پور اصفهانی 
و نجفی ابرند آباد ی، 1391، 138(

توسعۀ روابط فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعۀ میزبان و مهمان )امین بید ختی، شریفی و توکلی،  1392، 122(. 
گسترش فرصت های تباد ل فرهنگی بین گرد شگر و جامعۀ میزبان )تقوایی و صفرآباد ی، 1391، 59(.

تقویت روابط خرد ه فرهنگ ها و فرهنگ های عام با یکد یگر)همان،60(.
وجود  فرصت کافی برای تباد ل فرهنگی بین جوامع )ترنر، 1378، 95(.

افزایش شناخت و د رک جامعه و فرهنگ میزبان )یوسفی و شریفی تهرانی، 1395، 144(.

جد ول 1. اثرات مثبت توسعۀ گرد شگری فرهنگی و اثرات منفی جهانی شد ن فرهنگی. مأخذ: نگارند ه.

میسـر خواهد  شـد . د ر گرد شـگری از همان برخـورد  اول، تعامالت 
د ارای  طـرف  د و  می شـود .  آغـاز  میزبانـان  و  مهمانـان  فرهنگـی 
ارزش هـا و الگوهـای متفاوتـی هسـتند  و مسـئلۀ تمـاس و برخورد  
طرفیـن و تأثیـرات فرهنگـی و اجتماعـی آنهـا بـر یکد یگـر د ارای 
اهمیـت ویـژه ای اسـت )ورهرامـی و حامد ی نسـب، 1396، 141(.
ج. تـالش بـرای حفـظ فرهنگ هـای بومـی و محلـی. د ر نتیجـۀ 
فرآینـد  جهانی شـد ن و متأثـر از آن نظام هـای معنایی د ر مقیاسـی 
وسـیع از فرهنگـی بـه فرهنـگ د یگـر انتقـال می یابنـد  و سـاختار 
می شـود   پیچید ه تـر  بسـیار  جهـان  فرهنگـی  فضـای  آرایـش  و 
)شـاطری پور اصفهانـی و نجفـی ابرند آبـاد ی، 1391، 130(. یکـی 
از نگرانی هـای مهـم جهانی شـد ن فرهنگـی، حفـظ فرهنگ هـای 
بومـی و محلـی د ر پـی ایـن انتقـال اسـت. سـؤال مهمـی مطـرح 
می شـود  کـه د ر ایـن جابه جایـی گسـترد ۀ فرهنگـی، فرهنگ های 
بومـی جایگاهـی خواهنـد  د اشـت؟ »لسـتر پیرسـون« می گویـد ، 
تمد ن هـای گوناگـون بایـد  یـاد  بگیرنـد  تـا د ر تعاملـی صلح آمیـز 

نیـز د ر کنـار یکد یگـر زند گـی کننـد ، از تجربه هـای یکد یگـر پنـد  
بگیرنـد ، تاریـخ و اند یشـه ها و فرهنـگ یکد یگـر را بیاموزنـد  و بـه 
غنـای زند گـی خـود  بیفزاینـد . اگر جز این باشـد ، د ر د نیای شـلوغ 
و کوچـک، شـاهد  چیـزی جـز سـوتفاهم، تنـش برخـورد  و فاصله 
نخواهیـم بـود  )چوپانـی، 1388، 157(. یکـی از د الیـل توسـعۀ 
گرد شـگری فرهنگـی د ر د نیای امـروز، تالش جوامع بـرای افزایش 
آگاهـی خـود  از فرهنگ هـای مختلـف اسـت. حضـور د ر مقاصـد  
مختلـف  فرهنگ هـای  تجربـۀ  و  مطالعـه  د یـد ن،  بـرای  مختلـف 
اسـت. بـه گونه ای کـه فرهنـگ بخش مهمـی از جذابیت بسـیاری 
از مقاصـد  را تشـکیل می د هـد . ارائـۀ فرهنگ های بومی و اسـتقبال 
گرد شـگران از آن موجـب تقویـت غرور جوامع محلـی و د ر نتیجه، 

بـرای مانـد گاری و حفـظ آن تـالش بیشـتری انجـام می شـود . 
د . تأکیـد  بـر تولیـد  و ارائـۀ کاالهـای هویتـی. از جملـه مـوارد ی 
کـه همـراه بـا نوزایی هـای قومـی جماعتـی د ر همـۀ جـای جهان 
ایـد ۀ کاالهـای هویتـی اسـت.  مشـاهد ه می شـوند ، شـکل گرفتن 
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منظـور از کاالی هویتـی کاالیـی اسـت کـه تولید  یا مصـرف آن به 
صـورت مثبـت و یـا حتی به صـورت منفی بـا تعلق بـه یک هویت 
یـا پرهیـز از چنیـن هویتـی همراه باشـد . کاالهـای هویتـی عموماً 
کاالهایـی هسـتند  کـه نقـش تقویت کننـد ۀ هویـت و تد اوم د هنـد ه 
بـه آن را د ارنـد . بـرای مثـال می تـوان از انـواع غذاهـای قومـی یا 
کاالهـای رسـانه ای مثل کتـاب، روزنامـه، برنامه هـای تلویزیونی و 
حتـی صنایـع د سـتی و محصـوالت مختلف هنـری د ر ایـن زمینه 
نـام بـرد . هـر انـد ازه هویتـی قد رتمند تـر و احسـاس تعلـق د ر آن 
قوی تـر باشـد ، انگیـزه بـرای مصـرف هویتـی نیـز افزایـش می یابد . 
بسـیاری از کاالهـا از جملـه کاالهـای گرد شـگر را می تـوان جـزو 
بـه شـمار آورد  کـه د ارای هویـت و حتـی هویت سـاز  کاالهایـی 
هسـتند . کاالهـای قومـی بـه طـور خـاص هویـت مشـخص، یعنی 

هویـت قومـی، را نمایند گـی می کننـد  )فکوهـی، 1381، 132(. 
ه. تأکیـد  بر نقش رسـانه ها. گروهـی از صاحب نظران، جهانی شـد ن 
رسـانه ها و اطالعـات را کـه پایـه و مبنـای جهانی شـد ن الگوهـای 
جهانی شـد ن  از  جلوه هایـی  اسـت،  سیاسـی  تفکـر  و  حکومتـی 
فرهنـگ می د انند  )چوپانـی، 1388، 157(. »مک لوهان« پیشـرفت 
جهانـی  تجربـۀ  امـکان  فراهم کننـد ۀ  را  الکترونیـک  رسـانه های 
اهمیـت   .)53  ،1389 قرونـه،  و  )واعظـی  می د انـد   انسـان  بـرای 
رسـانه د ر جهانی شـد ن فرهنگـی بـه انـد ازه ای اسـت کـه برخـی 
د ر  پیشـرفت های عظیـم  را حاصـل  ملت هـا  فرهنـگ  یکی شـد ن 
فـن آوری اطالعـات و تبـاد ل  اطالعات و نفـوذ شـبکه های رایانه ای 
از   .)81  ،1393 کریمیـان،  و  )بایبـورد ی  می د اننـد   ماهـواره ای  و 
طرفـی رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی بـه واسـطۀ تأثیرگـذاری 
بـر متغیرهـای رفتـاری می تواننـد  بـر جـذب گرد شـگران د اخلی و 
خارجـی بـه مقاصـد  گوناگون اثرگـذار باشـند  )مشـکینی، علیپور و 

 .)54 حاجـی زاد ه، 1397، 
گرد شـگری،  د ر  ارتباطـات.  و  اطالعـات  فـن آوری  پیشـرفت  ه. 
پیشـرفت فـن آوری اطالعـات بـه انـد ازه ای بـود ه که گرد شـگری را 
یکـی از صنایعی می د اننـد  که نوآوری و خد مات فـن آوری اطالعات 
و ارتباطـات باعـث بقـا و رشـد  کنونـی اش شـد ه اسـت. بـه گونه ای 
کـه سـازمان جهانی گرد شـگری معتقد  اسـت د ر آینـد ه ای نزد یک، 
کشـورهای فاقـد  زیرسـاخت مناسـب فـن آوری اطالعـات ارتباطات 
و عمـاًل از چرخـۀ رقابـت جهانـی گرد شـگری حـذف خواهند  شـد  
)همـان(. د ر فرآینـد  جهانی شـد ن، فـن آوری اطالعـات و ارتباطات، 
موجـب تسـریع د ر تبـاد ل فرهنگی، ایجاد  بسـتر الزم بـرای افزایش 
آگاهی هـا، انتقـال اطالعـات و .. می شـود . فرآینـد  جهانی شـد ن بـا 
فشـرد گی فضـا و زمـان، نزد یک سـاختن فاصلـه، بسـترزد ایی روابط 
اجتماعـی و هرچـه آسان ترسـاختن ارتباطـات بـه وسـیلۀ فن آوری 
اطالعات و رسـانه ها افراد و جوامع را در بسـتری جهانی به یکدیگر 
نزدیـک کردـه اسـت. د ر چنیـن شـرایطی فرهنگ هـا و هویت های 
مختلف نیز بسـترزد ایی و سـرزمین زد ایی شـد ه و د ر صحنۀ جهانی 
کنـار یکد یگـر قـرار می گیرند  کـه نوعی نسبی شـد ن، هم زیسـتی و 

رقابـت را د ر پـی خواهد  د اشـت )توحید فام، 1381، 88(. بخشـی از 
ایـن رقابـت د ر مقاصـد  گرد شـگری نمود ار خواهد  شـد . 

اهمیـت  و  نقـش  نـورث«16د ر  »د اگالس  آمـوزش.  توسـعۀ  و. 
ترتیبـات نهـاد ی بیـان می کنـد  کـه د ر عصـر انفجـار اطالعـات اگر 
ظرفیت هـای انسـانی و نهـاد ی متناسـب اجتماعـی تـد ارک د یـد ه 
نشـود ، هیـچ تحـول خود  بـه خـود ی امکان پذیـر نخواهد  بـود . این 
وظیفـه تـا حد  زیـاد ی بر عهد ۀ آمـوزش و نهاد هـای مربوطه خواهد  
بـود  تـا بـا انطباق خـود  با شـرایط جد یـد  امـکان مشـارکت فعاالنه 
را د ر فرآینـد  جهانـی شـد ه فراهـم کنـد . ارتبـاط جهانی شـد ن و 
آمـوزش آهسـته، پنهـان و ناپیـد ا و د ر حـوزۀ فرآیند هـای آمـوزش 
و یاد گیـری از منـزل آغـاز می شـود  و د ر قلمروهـای فراتـر اد امـه و 
گسـترش می یابـد  )شـکوری، 1389، 68(. از طرفـی گرد شـگری 
موجـب افزایـش آگاهی جوامـع از شـیوه های زند گـی یکد یگر و د ر 
نتیجـه نزد یکـی فرهنگ هـای ملل مختلف شـد ه و سـبب می شـود  
تـا گرد شـگری فرهنگـی بـه عنـوان نزد یک تریـن گونـه بـه عنصـر 
فرهنـگ، رشـد ی سـریع تر از میـزان رشـد  گرد شـگری را د ر د نیـا 
د ر  سـیاحت  و  سـیر   (Mauela & Valeriu, 2007) کنـد   کسـب 
مرحلـۀ اول باعث شـناخت فرهنگ های گوناگون شـد ه و د ر مرحلۀ 
د وم، ضمـن ارزیابی آن د ر خصوصیات اکتسـابی فـرد ی و اجتماعی 
افـراد  تأثیـر خواهـد  گذاشـت و بهره گیـری از تجربـه و علـوم سـایر 
ملت هـا و تأثیـرات متقابـل فرهنگـی د ر جهـت فرهنگ پذیـری و 
یـا فرهنگ د هـی را بـه د نبـال خواهـد  د اشـت )شـفقی، حسـنوند  و 

مصلحـی، 1391، 5(.
ز. حفـظ میـراث فرهنگـی جهانـی. از د و منظـر می توان بـه میراث 
فرهنگـی پرد اخـت؛ یکـی د یـد گاه جهانـی کـه آثـار را د ر بسـتر 
فرهنـگ جهانـی می  نگرد  و شـاخص هایی چـون جامعیـت، فوریت، 
و آشناسـازی فرهنگـی د ارد  و د یگـر د یـد گاه محلـی کـه از منظـر 
مرد مـان بومی سـخن می گویـد  و ارزش میراث فرهنگـی را با توجه 
بـه بسـترهای فرهنگـی خـرد  می سـنجد . هرچنـد  به نظر می رسـد  
مفهـوم میـراث فرهنگـی د ر ذات خود  و بنا به خصلـت فرهنگی اش 
امـری متنـوع و متکثـر اسـت و نمی تـوان تعریفـی کلـی بـرای آن 
بیـان کـرد . آثـار حفاظتـی د ارای ارزش هـا و معناهایی هسـتند ، اما 
ایـن ارزش هـا تنهـا د ر بسـتر فرهنگـی کـه آثـار د ر آن قـرار د ارند ، 
قابـل تعیین و تشـخیص اسـت. د ر صـورت تغییر بسـتر، ارزش آثار 
نیـز د گرگـون می شـود  )میرنیـام، احمـد ی و پیراوی ونـک، 1396، 
64(. گرد شـگری فرهنگـی مرتبـط بـا میـراث فرهنگـی اسـت و 
بعـد  تاریخـی یـک جامعـه را د ر بـر می گیـرد ، همچنیـن بیان گـر 
فرهنـگ جـاری جامعـه اسـت. د ر ایـن نوع گرد شـگری، گرد شـگر 
بـه جسـتجو، فراگیـری و تجربـه د ربـارۀ فرهنـگ حـال و گذشـتۀ 
جامعـۀ و یـا د یگـران می پـرد ازد  )اقبالـی و همـکاران، 1394، 41(. 
د ر رونـد  جهانی شـد ن فرهنگـی، ارزش هـای جوامـع به هـم نزد یک 
شـد ه و ارزش های مشـترک و عام، نمود  بیشـتری خواهد  یافت. د ر 
ایـن صـورت بسـتر جغرافیایـی نمی توانـد  مـرزی را بـرای ارزش ها 



25 شمارۀ 1تابستان 1399

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 1)1(، 23-36 / تابستان 1399

ایجـاد  کنـد . توجـه به میراث جهانـی د ر گرد شـگری فرهنگی امری 
بد یهـی اسـت و یکـی از اهـد اف توسـعۀ گرد شـگری فرهنگی حفظ 
و نگه د اشـت میـراث جهانـی اسـت. بـد ون د ر نظرگرفتـن د یـد گاه 
جهانـی یـا ملـی و منطقـه ای، هـر میـراث د ر گرد شـگری د ارای 
ارزش منحصـر بـه فـرد ی اسـت کـه بایـد  بـرای حفـظ آن اقـد ام 

د .  کر
ح. د یپلماسـی فرهنگـی. گونـه ای د یپلماسـی کـه امـروزه بـاب 
شـد ه اسـت، د یپلماسـی عمومی اسـت کـه هـد ف آن تأثیرگذاری 
د ولت هـا بـر مـرد م کشـور هـد ف اسـت )د پلماسـی د ولت-مرد م(. 
از آنجـا کـه د ر ایـن گونـه د یپلماسـی از عنصر فرهنگ د ر سـطح 
باالیـی اسـتفاد ه می شـود ، بـه د یپلماسـی فرهنگـی هـم معـروف 
اسـت. به عبارت د یگر د یپلماسـی فرهنگی، بخشـی از د یپلماسـی 
عمومـی اسـت کـه بـا به کارگیری فرهنـگ به عوان مبنـای قد رت 
نـرم، سـعی د ارد  از بسـتر فرهنـگ بـه تعامل بـا د یگـران بپرد ازد . 
فراهـم آورد ن  را  فرهنگـی  روابـط  از  هـد ف  تحلیل گـران  برخـی 
تفاهـم و همـکاری بیـن جوامـع د ولت ها بـه منظور تأمیـن منافع 
د وجانبـه تعریـف می کننـد  )شـفیعی و همـکاران، 1395، 167(. 
د ر حقیقـت د یپلماسـی فرهنگـی، تشـویق و تبلیـغ تصویـر یـک 
کشـور از طریـق اید ه هـا برمبنـای فرهنـگ، تاریخ، هنـر و نظامی 
از ارزش هـا و سـنت ها تعریـف می شـود  کـه هـد ف آن تقویـت 
تفاهـم د وجانبـه د ر میـان ملت هاسـت )Taylor, 2006(. از طرفی 
گرد شـگری فرهنگـی را بازد یـد ، کسـب تجربـه و حضـور افـراد  
د ر جامعـۀ غیرمیزبـان، بـا انگیـزۀ کامـل بـه تعامـل و ارتبـاط بـا 
میـراث، جذابیت هـای فرهنگی و یا سـبک  زند گـی علمی، هنری، 
تاریخـی و بومـی کـه بیان گـر ویژگی هـای موثـق یـک جامعـه 
 .)7  ،1392 حسـینی نیا،  و  )حبیـب  می نماینـد   تعریـف  اسـت، 
توسـعۀ گرد شـگری فرهنگـی بـرای سـاکنان محلـی از جنبه های 
مختلفـی د ارای اهمیـت اسـت. از جملـه این کـه: اوالً گرد شـگری 
فرهنگـی جامعـۀ میزبـان را بـه سـایر فرهنگ هـا معرفـی می کند . 
د ومـاً صنعـت گرد شـگری فرصتـی بـرای سـاکنان ایجـاد  می کند  
تـا فرهنـگ خـود  را مسـتقیم و بـد ون واسـطه و بـه شـکل واقعی 
بـه عالقه منـد ان عرضه کنـد  )ربیعـی و همـکاران، 1391، 136(. 
موجـب  فرهنگـی  پد یـد ۀ  یـک  عنـوان  بـه  گرد شـگری  توسـعۀ 
می شـود  کـه فرصـت کافی بـرای تبـاد ل فرهنگـی بین گرد شـگر 
و جامعـۀ میزبـان بـه وجـود  آیـد . بـر ایـن مبنـا، آنـان می تواننـد  
یکد یگـر را بهتـر د رک کـرد ه و بـه فرهنـگ هـم بیشـتر احتـرام 
بگذارنـد  )مقصـود ی و ارسـیا، 1388 ،107(. مشـاهد ه می شـود  
کـه گرد شـگری فرهنگـی بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن ابزارهای 
د یپلماسـی فرهنگـی مطرح اسـت. جامعـۀ میزبان بـا نمایش د اد ن 
 ... و  زند گـی  سـبک  فرهنگـی،  جذابیت هـای  رسـوم،  و  آد اب 
از  و  می نمایـد   از جامعـۀ خـود   بازد یـد   بـه  تشـویق  را  گروهـی 
طریـق ایـن نمایـش، عالوه بـر تأمیـن منافـع اقتصـاد ی، فرهنگ 
خـود  را نشـان د اد ه و ترویـج می نمایـد  و د ر فضای جهانی شـد ن، 

فرهنـگ خـود  را بـه عنـوان یـک هویـت ثبـت می کنـد . ایـن امر 
منافـع مشـخصی را بـرای گرد شـگران بـه همـراه د ارد . بـه نظـر 
می رسـد  گرد شـگری فرهنگـی نـه تنهـا ابـزاری برای د یپلماسـی 

فرهنگـی، بلکـه مهم تریـن ابـزار آن بـه شـمار می آیـد .
جهانی شـد ن  فرهنگـی.  تعـارض  جـای  بـه  فرهنگـی  تبـاد ل  ط. 
تعـارض  فرهنگـی،  تفاوت هـای  و  تغییـرات  تشـد ید   بـر  عـالوه 
میـان هویت هـای فرهنگـی را تحریـک و برمی انگیزانـد . د ر فرآیند  
می افتـد   اتفـاق  بسـیاری  فرهنگـی  برخورد هـای  جهان شـد ن، 
و  محلـی  بومـی،  فرهنگ هـای  خرد ه فرهنگ هـا،  تعـد اد   بـه  و 
و  اصفهانـی  )شـاطری پور  د ارد   وجـود   فرهنگـی  برخـورد   ملـی، 
نجفـی ابرند آبـاد ی، 1391، 138(. ایـن د ر حالـی اسـت کـه د ر 
منظـور  بـه  گرد شـگران  کـه  بد اننـد   سـاکنان  اگـر  گرد شـگری، 
بازد یـد  از آثـار فرهنگـی و جاذبه هـای ارزشـمند  آن منطقه هزینه 
و رنـج سـفر را متحمـل شـد ه اند ، احسـاس غـرور می کننـد  و بـه 
آد اب،  زبـان،  تـا  می کوشـند   و  می کننـد   افتخـار  د ارنـد ،  آن چـه 
سـنن، و اصـوالً پیشـینۀ تاریخـی و فرهنگـی خـود  را حفـظ کنـد  
و مشـاغل پد رانشـان را اد امـه د هنـد  یـا احیـا کننـد  )ربیعـی و 
نخسـت،  وهلـۀ  د ر  گرد شـگری  هـد ف   .)1391،137 همـکاران، 
د رواقـع  و  اسـت  فرهنگـی  روابـط  بهبـود   و  فرهنگـی  تعامـالت 
گرد شـگری فرهنگـی، یکـی از ابزارهـای مؤثـر د ر تعامـل فرهنگی 
و آشـنایی بـا فرهنـگ و تمـد ن ملت ها به شـمار می رود  )کشـاورز 
و د لبـری، 1396، 38(. گرد شـگری می توانـد  تعارضـات ناشـی از 
بـه  را  برخورد هـا  ایـن  و  د اد ه  کاهـش  را  فرهنگـی  برخورد هـای 
فرصتـی بـرای تعامـل و تبـاد ل فرهنگـی تبد یـل کنـد . جوامـع 
مختلـف بـه جـای رقابت برای حـذف فرهنگ، بیشـتر بـر حفظ و 

ارائـۀ فرهنـگ خـود  اقـد ام می کننـد .  
ی. تقویـت هویـت ملـی. د ر خصـوص جهانی شـد ن و تأثیـر آن 
بـر هویـت ملـی، د و رویکـرد  وجـود  د ارد . د ر رویکـرد  اول، بیشـتر 
د ارنـد   اعتقـاد   و  یـاری می جوینـد   فرهنـگ جهانـی  رهیافـت  از 
جهانی شـد ن، هویـت ملـی را تضعیـف کـرد ه و هویت هـای فراملی 
و فروملـی بـر آن چیـره می شـوند  و فرهنـگ تحمیلـی موجبـات 
از خود بیگانگـی فرهنگـی و د رهـم ریختگـی اجتماعـی را فراهـم 
مـی آورد . امـا براسـاس رویکـرد  د وم، جهانی شـد ن نـه تنهـا بـه 
تضعیـف هویت هـای ملـی منجـر نمی شـود ، بلکـه بـا حفـظ آن 
بـه عنـوان واسـطه و میانجـی میـان فـرد  و فرهنگ هـای قومـی و 
فرهنـگ جهانـی، د رصد د  شـکل د هی به آن براسـاس الگوی تعامل 
مبتنـی بـر هم جوشـی فرهنگ هـا و خارج سـاختن آن از حالـت 
تنـگ و متعصـب نـژاد ی و قومـی اسـت )بایبـورد ی و کریمیـان، 
1393، 84(. ایـن د ر حالـی اسـت کـه صنعت گرد شـگری فرصتی 
بـرای سـاکنان ایجـاد  می کنـد  تـا فرهنـگ خـود  را مسـتقیم و 
بـد ون واسـطه و بـه شـکل واقعـی بـه عالقه منـد ان عرضـه کنـد . 
ایـن عمـل باعـث تقویت غـرور و هویـت ملی و همبسـتگی جامعۀ 
میزبـان و افزایـش حـد  تحمـل آنهـا د ر برابـر فرهنگ هـای د یگـر 
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می شـود  )شـفقی و همـکاران، 1391، 2(. بـه بیـان د یگـر توسـعۀ 
گرد شـگری فرهنگـی د ر یـک مقصـد  نـه تنهـا موجـب تقویـت 
هویـت ملـی جامعـۀ محلـی می شـود ، بلکـه باعـث تعامـل بیـن 
فرهنگـی و اعتـالی فرهنگـی خواهـد  شـد  و این امر جهانی شـد ن 
فرهنگـی را سـرعت خواهـد  بخشـید . افـراد  جامعـۀ محلـی تمایل 
د ارنـد  فرهنـگ خـود  را حفـظ کنند  و بـه معرض نمایـش گذارند ، 
از ایـن رو جاذبه هـا و منابـع گرد شـگری افزایش خواهـد  یافت. این 
امـر بـر فرهنگ گرد شـگرپذیری جوامع نیـز تأثیر گذاشـته و باعث 

رونـق و توسـعۀ مضاعـف گرد شـگری خواهـد  شـد . 
ک. افزایـش سـطح آگاهی هـا. آگاهـی از امـر جهانـی یـا افـراد  از 
موقعیـت جهانـی، یکـی د یگـر از پیامد هـای جهانی شـد ن فرهنگ 
اسـت. د ر پرتو تشـد ید  این آگاهـی جهانی جامعـۀ جهانی جد ید ی 
د ر حـال شـکل گیری اسـت کـه مسـائل گوناگـون اجتماعـی را د ر 
قالـب مسـائل جهانـی اد راک و د ریافـت می کند . بـا افزایش آگاهی 
جهانـی ناشـی از فرآینـد  جهانی شـد ن، افق های فرهنگـی متفاوتی 
فـراروی مرد م گشـود ه خواهد  شـد  )شـاطری پور اصفهانـی و نجفی 
ابرند آبـاد ی، 1391، 137(. افق هـای فرهنگـی جد یـد  ایجاد شـد ه 
بـه واسـطۀ جهانی  شـد ن فرهنگـی، منبعـی جـذاب بـرای توسـعۀ 
گرد شـگری فرهنگـی خواهنـد  بـود . زمانـی کـه آگاهی هـا نسـبت 
بـه محیـط اطراف بیشـتر شـود ، کنجکاوی افـراد  برای جسـتجوی 
سـایر فرهنگ ها بیشـتر می شـود  و تمایل آنها برای گرد شـگری به 
منظـور شـناخت بیشـتر افزایـش پید ا می کنـد . با توجه بـه مطالب 
بیـان شـد ه، بـه نظـر می رسـد  بهتریـن راه بـرای برخورد  بـا پد ید ۀ 

جهانی شـد ن، نفـی آن و پرد اختـن بـه جنبه های منفـی آن، فرار از 
ایـن مفهـوم یـا ناد ید ه گرفتن آن نیسـت. بـه نظر می رسـد  بهترین 
راه برخـورد  بـا جهانی شـد ن، جهانی شـد ن باشـد . تجربـۀ بسـیاری 
از کشـورها نشـان می د هـد  کـه توانسـته اند  بـا جـذب فرهنگـی 
جهانی شـد ن و هضـم آن د ر فرهنـگ ملـی خـود ، به پیشـرفت های 
چشـمگیری د سـت یابنـد . تجربـۀ ژاپـن نشـان می د هـد  فرهنـگ 
جهانـی و فرهنگـی ملـی و محلـی می توانند  عامل تقویـت همد یگر 
باشـد  و اثـرات ایـن هم افزایـی حتـی د ر ابعـاد  د یگـر ماننـد  بعـد  
اقتصـاد ی پد یـد ار شـود . گرد شـگری بـه طـور عـام و گرد شـگری 
فرهنگـی بـه طـور خـاص، بـه عنـوان یـک تسـریع کنند ه بـرای 
منظـور  بـه  فرهنگـی  گرد شـگری  می کنـد .  عمـل  جهانی شـد ن 
بـه  فرهنـگ  و  انجـام می شـود   فرهنگـی  بیـن  تجربـۀ  و  بازد یـد  
عنـوان یـک عامـل مهـم د ر ایـن گرد شـگری نقـش د ارد . ابـزاری 
بـرای د یپلماسـی فرهنگـی کـه تعامـل و تبـاد ل فرهنگـی یکـی از 
مهم تریـن اهـد اف ایـن بـود ه و توسـعۀ آن تأثیـر فراوانـی د ر حفظ 
فرهنگ هـا د ارد ؛ مسـئله ای کـه د ر جهانی شـد ن همـواره بـه عنوان 
یـک نگرانـی از آن یـاد  می شـود . بـا توسـعۀ گرد شـگری فرهنگـی 
می تـوان برخـی از تأثیـرات منفـی ناشـی از جهانی شـد ن ماننـد  
را کاهـش  فرهنگـی  تعارضـات  بـروز  یـا  حـذف خرد ه فرهنگ هـا 
د اد  و د ر جهـت حفـظ فرهنـگ و میـراث فرهنگـی گام برد اشـت. 
برخـی عوامل مانند  توسـعۀ فـن آوری اطالعات و ارتباطات، توسـعۀ 
رسـانه ها و بـه خصـوص فضای مجازی باعث تسـهیل جهانی شـد ن 

از یک سـو و توسـعۀ گرد شـگری فرهنگـی از سـوی د یگـر شـود .
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