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فرهنگ و محصول فرهنگی
»گردشـگری  تفـاوت  دارنـد؟  تفاوتـی  چـه  فرهنگـی  و  فرهنـگ 

چیسـت؟  در  »گردشـگری  فرهنگـی«  و   فرهنـگ« 
»ی« در واژۀ فرهنگی »ِی« نسـبت اسـت که بنابـر آن »فرهنگی« 
موجـودی مسـتقل اسـت کـه بـه فرهنـگ منسـوب شـده اسـت. 
در نتیجـه بایـد فرهنـگ به عنـوان یـک مفهـوم اولیـه و پیشـینی 
شـناخته شـده باشـد تـا بتـوان بـا ایجـاد نسـبت میـان شـیء بـا 
فرهنـگ بـه آن ماهیـت جدیدی تحت عنـوان شـیء فرهنگی داد. 

پـس فرهنـگ، مفهـوم مبنـا و فرهنگـی مفهـوم تابع اسـت. 
گردشـگری، به مثابـۀ پدیـدۀ نوینـی کـه در عصـر حاضـر در حـال 
شـدن و تبیین اسـت، بـا اسـتفاده از ترکیب گردشـگری فرهنگی، 
نقـش ارزنـده ای در جلـب توجـه جامعـه بـه محصـوالت فرهنگـی 
بـر چیسـتی  تمرکـز  بـه  اغلـب  امـا،  توجـه  ایـن  اسـت.  داشـته 
محصـوالت فرهنگـی جوامـع بـا طبقه بنـدی جغرافیایـی و تاریخی 

آنهـا هدایـت شـده و کمتـر بـه توضیـح هستی شناسـانۀ محصـول 
کاوش هـای  دیگـر،  عبـارت  بـه  اسـت.  بـوده  معطـوف  فرهنگـی 
بـا رویکـرد معرفت شناسـانه انجـام  گردشـگری فرهنگـی عمدتـاً 

هستی شناسـانه.  تـا  می شـود 
نتیجـۀ رویکـرد گردشـگری فرهنگـی نیـز معرفی تعـداد کثیری از 
جلوه هـای تمـدن انسان هاسـت کـه »ممکن اسـت« موجـب تأمل 
در چرایـی پیدایـش آنهـا شـود. در عین حال این امـکان هم وجود 
دارد کـه در سـطح شـناخت صـورت محصـوالت فرهنگـی متوقف 
شـود و به فهرسـت بزرگی از دسـتاوردهای زیست انسـان در تاریخ 
و جغرافیـای متحـول کره زمین بدل شـود. »گردشـگری فرهنگ« 
بـا تأکیـد بر مفهـوم فرهنگ تـاش می کند از طریق آثـار فرهنگی 
ملـل، بـه تبییـن سـازمان اندیشـه و فرهنـگ آنهـا دسـت یابـد و 
گردشـگری را فرصتـی بـرای سـیاحت آثـار پیشـینیان بـه منظور 
کشـف چرایـی پدیدآمدن آنها و تشـخیص نسـبت انتخـاب ملت ها 

بـا سرنوشـت آنها قـرار دهد. 
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چکیــده | گردشــگری کــه از جابه جایــی در جغرافیــا حاصــل شــده، مولــد نظامــی از معنــا و معرفــت اســت 
ــدی در  ــوم کلی ــک مفه ــوان ی ــگ به عن ــت. فرهن ــی از آن اس ــد و بخش ــگ رخ می ده ــتر فرهن ــه در بس ک
ــگاه  ــۀ ن ــرد. زاوی ــکان فهمیده شــدن می گی ــم از آن ام ــد و ه ــا می ده ــق و معن ــه آن رون ــم ب گردشــگری، ه
ــز می کنــد.  ــوع پرســش از فرهنــگ، مفهــوم »گردشــگری فرهنــگ« و »گردشــگری فرهنگــی« را متمای و ن
ــای  ــه ج ــگ ب ــگری فرهن ــوان گردش ــاب عن ــد. انتخ ــه کار می رون ــر ب ــای یکدیگ ــه ج ــه گاه ب ــی ک مفاهیم
گردشــگری فرهنگــی ناظــر بــر ایــن تفــاوت بــوده اســت. زمانــی کــه چیســتی محصــول فرهنگــی بــا ســؤال 
ــی  ــرد، در حال ــرار می گی ــورد اشــاره ق ــد نظــر باشــد، گردشــگری فرهنگــی م ــن اســت؟« م ــه چنی »چگون
ــا هستی شناســی فرهنــگ اســت، گردشــگری فرهنــگ مــد  ــی به وجودآمــدن ی کــه وقتــی پرســش از چرای
ــه تأثیــر آن در برنامه هــا و اقدامــات  ــا تفکیــک دو مفهــوم فرهنــگ و فرهنگــی، ب ــه ب نظــر اســت. ایــن مقال

ــد. ــرار ده ــه ق ــورد توج ــده م ــۀ مغفول مان ــوان عرص ــا آن را به عن ــردازد ت ــگ می پ ــگری فرهن گردش
واژگان کلیدی | گردشگری فرهنگ، گردشگری فرهنگی، نظام معرف، محصول فرهنگی.
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از  انسـان  فـرد  کـه  می کننـد  تعریـف  توانایی هایـی  و  اعتقـادات 
جامعه به دسـت مـی آورد. مظاهر فرهنـگ نیز متناظـراً رویدادهای 
سـنتی و آیینـی، آثـار هنـری و الگوهـای رفتـاری جامعـه معرفـی 
می شـود. هـر اثـر هنری عنصـر فرهنگی اسـت. مثًا معمـاری ملل 
مظهـر فرهنـگ آنـان اسـت. فعالیت های انسـانی، چه فـردی و چه 
اجتماعـی، در گـروه فعالیت هـای فرهنگـی جا می گیرند. آشـپزی، 
لبـاس، خلق و خـو، عایـق، زیبایی شناسـی، شـعر و ادب، دیـن و ... 

مقوله هـای فرهنگـی شـناخته  می شـوند.
هنـر باغسـازی، ادبیـات و الگوی شـهرها و روسـتاها نمونه های بارز 
فرهنـگ جامعه اسـت. باورهـا و آیین های جامعه در مناسـبت های 
دینـی، ملـی یـا اجتماعی نمونه هـای مشـهور فرهنگی ملل اسـت. 
به عبارتـی نمی تـوان هیـچ فعل انسـانی را سـراغ گرفت کـه ردپای 
فرهنگـی نداشـته باشـد. امـا عـرف جامعـه، برحسـب فشـردگی 
دخالـت ذهـن انسـان  در تولیـد محصـول فرهنگـی، گـروه خاصی 
از جملـه مثال هـای بـاال را به عنـوان فعالیت هـا و آثـار فرهنگـی 

معرفـی می کنـد.
فرهنـگ عامـل اصلـی تفاوت های اجتماعی اسـت کـه در غیاب آن 
همـه جا شـبیه هـم خواهد بـود. )پاپلی یـزدی و سـقایی، 1385(. 
در ایـن تعبیـر، فرهنـگ عنصـر الحاقـی یـا فرعـی افزوده شـده بر 
جامعـه نیسـت؛ بلکه وجـه ممیزۀ جامعـه و عنصـر هویت بخش آن 
اسـت که »چیسـتی« جامعـه در طـول تاریخ را توضیـح می دهد و 
مجموعـۀ پیچیـده و گسـترده ای اسـت که انسـان در رونـد تکامل 

اجتماعـی و تاریخـی خـود در محیط به دسـت آورده اسـت.
فرهنـگ هـر جامعـه دارای خصوصیـات و ویژگی هـای اختصاصـی 
و  دیـن  جغرافیـا،  تاریـخ،  تأثیـر  تحـت  کـه  اسـت  سـرزمین  آن 
سـایر خصوصیاتـی کـه بـه آن ملـت تشـخصی متفـاوت از دیگران 
می دهـد، شـکل می گیـرد. نسـبت فرهنـگ بـا جامعـه شـبیه روح 
بـرای جسـم اسـت. همیـن اسـت کـه برخی نتایـج یـا خصوصیات 
مثـل دانـش، هنـر، مجسمه سـازی، فیلـم، رفتـار، آداب و رسـوم، 
عقایـد و زبـان یـک ملت را فرهنـگ آن ملت می داننـد. حتی نحوه 
و روش زندگی کـردن )مثـل غـذا، آموزش و پرورش، سـطح زندگی 
و ...( یـک گـروه انسـانی در جغرافیای متفـاوت، فرهنگ آن جامعه 
در نظـر گرفتـه می شـود )مهـدوی و احمـدی، 1390؛ پوراحمـد، 
1386؛ Williams, 1976(. مـرور تعاریـف موجـود درمورد فرهنگ 
نشـان می دهـد کـه اغلـب بـه اشـیای فرهنگـی بـه جـای خـود 
فرهنگ اشـاره شـده اسـت. هرچنـد در این اشـیا ماهیـت فرهنگ 
نیـز وجـود دارد و می تـوان آنهـا را بخشـی از فرهنـگ دانسـت 
امـا اساسـاً خـود فرهنـگ به حسـاب   )Berger & Smith, 1971(

نمی آینـد.

جوهر عنصر فرهنگی
چنانکـه در تعریف هـای مختلـف فرهنـگ دیـده می شـود، جوهر و 
مـادۀ اصلـی »عنصـر فرهنگـی« در تعریـف فرهنگ مغفـول مانده 

اسـت. در مقابـل، تکیـۀ اصلـی بـر کشـف و شـرح مشـخصه های 
مشـترک مقوله هـای فرهنگـی نهاده شـده اسـت. در نتیجه چیزی 
کـه بـه نـام فرهنـگ تبییـن می شـود فایـده و خاصیتی اسـت که 
از شـیء فرهنگـی حاصـل می شـود نـه جوهـری کـه آن را پدیـد 

آورده اسـت.
از ایـن رو آنـگاه کـه بـرای بیـان تفـاوت اصلـی ملـل بـه تفـاوت 
فرهنـگ آنهـا اشـاره می شـود، در حقیقـت صفـات پسـینی مظاهر 
زندگـی آنهـا شـرح داده می شـود کـه تحـت اثـر »فرهنگ« هـای 
جداگانـه، صورت هـای گوناگـون یافتـه اسـت. از ایـن رو اسـت که 
از  برآمـده  ملت هـا،  فرهنگـی  و شـرح صفـات  تبییـن  شـناخت، 
بررسـی جلوه هـا و مظاهـر زندگـی اجتماعـی و فـردی آنهـا، رکـن 
مطالعـات فرهنگـی را تشـکیل می دهـد که در جای خـود ضروری 
و نافـع اسـت. امـا بررسـی »نتایـج فرهنـگ« بـا »فرهنـگ« یکـی 

نیسـت و هرکـدام شـیوۀ خـود را می طلبـد.
بررسـی های فرهنگـی مجموعـۀ مطالعـات و تأماتـی اسـت کـه 
درصـدد شـناخت و تشـریح ماهیـت »عنصـر فرهنگـی« اسـت. 
اگرچـه در ایـن مسـیر ممکـن اسـت یکـی از پرسـش ها چرایـی 
و غایـت ظهـور »عنصـر فرهنگـی« باشـد، امـا بـه گواهـی تجربه، 
و  صفـات  شناسـایی  فرهنگـی،  بررسـی های  در  اصلـی  تأکیـد 
اسـت.  فرهنگـی  عنصـر  چیسـتی  تبییـن  در  آن  چگونگی هـای 
هنـر،  تاریـخ  عنـوان  تحـت  محققـان  کـه  مطالعاتـی  مجموعـۀ 
آنهـا  امثـال  و  باستان شناسـی  تمـدن،  تاریـخ  مردم شناسـی، 
چیسـتی  پرسـش  بـه  پاسـخ هایی  حقیقـت  در  کرده انـد  تولیـد 
هنـر، زندگـی مردمـان، تمـدن و زندگـی عهـد باسـتان بوده انـد 
و اغلـب به طـور حاشـیه ای و بـدون رعایـت قاعـده پرسـش های 
فلسـفی و علمـی و به کارگیـری روش تحقیق مناسـب، به موضوع 
بـه  دیگـر  بحث هـای  حاشـیۀ  در  کـه  اینهـا  بـرای  پرداخته انـد. 
از  پرداخته انـد، پرسـش  شـناخت دگرگونی  هـای هنـر و تمـدن 
فرهنـگ به مثابـۀ جوهـر مولـد عنصر فرهنگـی اصل نبوده اسـت. 
زیـرا پرسـش آنـان بـه »چرایـی« شـکل گیری عنصـر فرهنگـی و 
تبییـن مراتـب »هسـتی« تمدنی کـه صورت هـای فرهنگی خاص 

نمی پـردازد.  پدیـدآورده 

تحوالت مفهومی گردشگری
گردشـگری حوزۀ معرفتی جدید بشـر اسـت که همچنان در میان 
تعابیـر مختلف از آن سـرگردان اسـت. گاهی به عنـوان یک فعالیت 
و نـه علـم خوانـده می شـود و بـه برنامه هایـی مبتنـی بـر حرکـت 
در مـکان وابسـته می شـودو گاهـی به عنـوان علمـی میان دانشـی 
تعریـف می شـود و بـا اقتصـاد، فرهنـگ، جامعـه و خدمـات پیونـد 

دارد.  وثیق 
در تعریف »محمدتقی رهنمایی«،  گردشـگری اسـم مصدر گشـتن 
و گردیـدن اسـت کـه اشـاره به سـفرهایی دارد که از نقطـه ای آغاز 
می شـود و نهایتـاً بـه همـان نقطـه ختم می شـود، با این شـرط که 
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فـرد گردشـگر در مقصد شـاغل نشـود و کسـب درآمـد نکند، یک 
شـب اقامت در مقصد داشـته باشـد و کمتر از یک سـال در مقصد 
بمانـد. »انجمن گردشـگری بریتانیا« گردشـگری را حرکتی موقتی 
و کوتاه مـدت بـه خـارج از محل معمـول زندگی و فعالیـت می داند 
رخ  تعریف شـده  پیـش  از  اهـداف  برآورده سـازی  به منظـور  کـه 
.)Goeldner & Brent Ritchie, 2003 می دهـد )رهنمایـی، 1396؛

در عیـن حـال، در تعریـف متأخرتـر، گردشـگری بـه فعالیـت آن 
منـوط نشـده، بلکـه بـه غایـت فعالیـت مربوط شـده: گردشـگری 
نظامـی از معنـا و معرفـت اسـت کـه فرصـت یادگیـری را بـرای 
گردشـگران فراهـم می کنـد. هرچند ماهیت گردشـگری براسـاس 
متمایـز  را  آن  آنچـه  امـا  فیزیکـی شـکل می گیـرد،  جابه جایـی 
می کنـد تحولـی مفهومـی و حسـی اسـت کـه می توانـد ایجـاد 
کنـد. ایـن تحـول می توانـد از تعامـل بـا جامعـه، محیط زیسـت، 
موضوعـات  بـه  مشغول شـدن  و  فکر کـردن  یـا  انسان سـاز  آثـار 
فـردی  آمادگـی  میـزان  براسـاس  و  دهـد  رخ  سـفر  در  جـاری 
سـطوح متفاوتـی دارد. بنابرایـن می تـوان از آن به عنـوان فرصتی 
بـرای تجربـۀ دنیـای بیـرون و ژرف نگـری یـاد کـرد )منصـوری و 
شـفیعا، 1398؛ ایمانـی خوشـخو، پورجـم علویچـه و نادعلی پـور، 
1394(. ماهیـت گردشـگری به مثابـۀ علـم نویـن همچنان سـیال 
اسـت و پیوسـته ابعـاد جدیـدی بـرای آن تبییـن می شـود. در 
تعریـف مـورد نظـر ایـن مقاله، گردشـگری دانـش میان رشـته ای 
و نوعـی »نظـام معرفـت« اسـت کـه براسـاس حرکـت در مکان و 
تجربـۀ فضـا و رویدادهـای آن اسـتوار می شـود. در نتیجـه بـرای 
تحقـق هـدف سیسـتم گردشـگری به مثابـۀ »نظـام معرفت« الزم 
می آ یـد بـه مـوازت بررسـی بُعـد »صـورت فرهنـگ« کـه شـامل 
عناصـر فرهنگـی می شـود، بـه بُعـد »جوهـر عنصـر فرهنگی« که 

»فرهنـگ« اسـت، نیـز مسـتقًا پرداخته شـود.

سؤال گردشگری فرهنگ
در گردشـگری فرهنگ، پرسـش اصلی از نقطه ای آغاز می شـود که 
گردشـگر بـه مکان هـای اختصاصی صورت هـای فرهنگـی مختلف 
سـفر می کنـد و با تجربـه فضا و رویـداد آنها، از چرایـی پدیدآمدن 
صورت هـا و عناصـر گوناگـون فرهنگـی پرسـش می کنـد. رویکـرد 
گردشـگر فرهنـگ کشـف رونـد پیدایـش صورت هـای فرهنگـی و 
مظاهـر تمدن در سـرزمین های مختلف اسـت و شـناخت چگونگی 
اختافـات فرهنگی ملل پرسـش اصلی او نیسـت. چنانچه بررسـی 
و تحلیـل آثـار هنـری، به مثابـۀ عنصـر فرهنگـی یـک ملـت یـا 
مکان هـا، رویدادهـا و سـایر محصـوالت فرهنگی آنهـا همچون غذا، 
شـهرها و روسـتاها را نیـز مـورد توجـه قـرار دهـد، هـدف او آن 
اسـت کـه بتواند به عنـوان نمونه و مظهـری از »فرهنـگ« نقبی به 

هزارتـوی فهـم »فرهنگ سـرزمین هدف« بگشـاید.
فرهنـگ گوهر و نفس ارزشـی اسـت کـه الهام بخـش صورت پذیری 
و شـکل یابی محصـوالت و صنایـع انسـا ن ها می شـود. صفتـی کـه 

از فرهنـگ الهـام یافتـه باشـد محصـول فرهنگـی تولیـد می کنـد. 
علی القاعـده، هیـچ صفـت انسـانی ای نیسـت کـه فـارغ از پیونـدی 
بـا فرهنـگ او باشـد امـا دو نکته وجـود دارد: اول، شـناخت و تمیز 
الهام بخـش  از »فرهنـگ« مولـد و  بهـرۀ بیشـتری  صنایعـی کـه 
سـرزمین بـرده باشـند؛ و دوم، شـناخت نـوع الهام بخشـی فرهنگ 
دیگـر،  زبـان  بـه  اسـت.  فرهنگـی  محصـوالت  تولیـد  رونـد  در 
محصـوالت  بدانـد  تـا  نیسـت  آن  درصـدد  فرهنـگ  گردشـگری 
فرهنگـی چـه خصوصیـات و صفاتی دارنـد، بلکه به دنبال آن اسـت 
تـا کشـف کنـد که صفت هـای مختلف محصـول فرهنگی ناشـی از 
چـه دیدگاهـی اسـت و نسـبت آن بـا منبع الهـام، کـه فرهنگ آن 

جامعـه اسـت، چگونه اسـت.
در ایـن رویکـرد، فرهنـگ تعبیر دیگـر نظام ارزش و کماالت اسـت 
کـه گردشـگر فرهنـگ، از مسـیر مواجهـه بـا عناصـر فرهنگـی و 
گـذر از آنهـا به کشـف آن نایـل می شـود. در گردشـگری فرهنگ، 
مشـاهده و تجربـۀ محصـوالت فرهنگـی ملـل از جملـه شـهرها، 
هنرهـا، رویدادهـا و زندگـی آنهـا به منزلۀ ابزار و وسـیلۀ دسـتیابی 
و نزدیک شـدن بـه هـدف اسـت. عناصـر فرهنگی شـأن واسـطه ای 

دارنـد و شـناخت آنهـا هـدف گردشـگری فرهنگ نیسـت.
هـدف غایـی در گردشـگری فرهنـگ خوانـش جدیـد از تجربـۀ 
ملت هـا در سـرزمین های مختلـف و علی الخصـوص شـناخت تداوم 
تاریخـی جهان بینـی و نظـام ارزشـی ملـل اسـت کـه تحـت تأثیـر 
عوامـل جغرافیایـی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و ... شـکل 

اسـت. گرفته 
تأکیـد قـرآن بـه حرکـت در مـکان )سـیروا فـی االرض( و کشـف 
پویـش و قانونمنـدی حاکـم بـر تحـول جوامـع )عاقبـة الذیـن من 
رویکـرد  ایـن  در  دارد.  فرهنـگ  گردشـگری  بـر  اشـاره  قبلکـم( 
»نظرکـردن« )فانظـروا( به مثابـۀ روشـی کل نگـر، کـه هم زمان هم 
بـه چیستی شناسـی جزء نگـر و شـناخت علمـی تأکیـد دارد و هـم 
بـه هستی شناسـی کل نگـر و شـناخت حسـی، توصیـه می شـود. 
درصـورت تأمیـن شـرایط ایـن نـگاه، انسـان بـه مقصود خـود، که 
»چـه بایـد کـرد؟« اسـت، دسـت می یابـد. شـرایطی کـه می تـوان 
در فهـم ایـن آیـۀ قرآن بـه آن نسـبت داد، در گام اول گردشـگری 
فرهنگـی به مثابـۀ حرکـت در مـکان و درک جزئیـات و محصوالت 
فرهنگـی اسـت و در گام بعـد، بـه گردشـگری فرهنـگ بـه معنای 
ادراک  طریـق  از  فرهنگـی  صورت هـای  از  عبـور  و  توقف نکـردن 
دوگانـۀ علمی ـ حسـی »نظر کـردن« بـا هدف دسـتیابی و شـناخت 
جوهـر هسـتی بخش آنهاسـت. در نتیجـه فراینـد مـورد نظـر آیـه 
را می تـوان رونـدی شـامل دو بخـش کـه از گردشـگری فرهنگـی 
آغـاز و بـه گردشـگری فرهنـگ منتهـی می شـود، تعبیـر کـرد. در 
ایـن مسـیر شـناخت آثـار فرهنگـی جوامـع مقدمـه و زمینه سـاز 
روشـنگری نسـبت بـه مسـیر ارزش هـا و کمال یابـی آنهاسـت کـه 
نتیجـۀ آن در عاقبـت و سرگذشـت مردمـان پیشـین بـه ظهـور 

است. رسـیده 
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نتیجه  گیری
است.  فرهنگ  گردشگری  مقدماتی  مرحلۀ  فرهنگی  گردشگری 
علمی  و  تاریخی  شناخت  بر  توجه  اساس  فرهنگی  گردشگری  در 
محصوالت فرهنگی انسان و تجزیه و تحلیل آنها حول سؤال اساسی 
ویژگی های  تشریح  به  مسیر  این  در  است.  شد؟«  چنین  »چگونه 
پرداخته  جنس  این  از  سؤاالتی  و  جوامع  فرهنگی  آثار  صورت 
و  دارد  چه خصوصیاتی  می دهد؟  معنا  چه  محصول  این  می شود: 

تحت اثر کدام مؤلفه ها به این شکل درآمده است؟

پـس از شـناخت »چیسـتی« محصـول فرهنگـی و صـورت مظاهر 
تمدن انسـانی، پرسـش از »چرایی« به وجودآمدن و هستی شناسـی 
آن مطـرح می شـود: چـرا این پدیـده به وجود آمده؟ هسـتی او چه 
ابعـاد و مراتبـی دارد؟ از کـی آغـاز شـده، بـه کـدام سـو مـی رود و 
در کجـا پایـان می گیـرد؟ گردشـگری فرهنـگ از هسـتی موضـوع 
گردشـگری پرسـش می کند و از این طریق درصدد هستی شناسـی 
ملت هـا برمی آیـد. ایـن رونـد بـرای گردشـگر امـکان درک نسـبت 

میـان جهان بینـی ملت هـا بـا عاقبـت آنهـا را فراهـم می کند.
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