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استاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه هنر تهران و دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیــده | گردشــگری بــا رویکــرد فرهنگــی همانــا رفتــن بــه ســراغ عالــم ایرانــی اســت بــا ایــن تصــور کــه 
ــه  ــد ک ــی به شــمار می رون ــک زیســت بوم میراث ــی و تاریخــی ی ــار فرهنگ گردشــگر مخاطــب آن اســت. آث
ــتقیماً  ــی مس ــار طبیع ــه دارد. آث ــی آن منطق ــی بودن اهال ــی چه کس ــور کل ــودن و به ط ــر ایرانی ب ــت ب دالل
ــارت  ــان اش ــد زب ــخن می گوین ــدان س ــار ب ــه آث ــی ک ــد. زبان ــاره می کنن ــان اش ــودن سرزمینش ــر کجا ب ب
اســت و نــه زبــان عبــارت. ذیــل زبــان اشــارت، گاه بــه تصریــح و اغلــب بــه تلویــح، نکاتــی تبییــن می شــود 
کــه فهمــش بــرای همــه ممکــن نیســت جــز مخاطــب. در ایــن نــوع از گردشــگری، گردشــگر بــه دنبــال 
مواجهــه بــا فرهنگ هــا و شــناخت آنهاســت. مواجهــه بــا فرهنــگ یعنــی به دســت آوردن شــناختی حقیقــی 
از کجا بــودن یــک مــکان و کیســتی اهالــی اش. ولــی ایــن ســؤال مهــم مطــرح اســت کــه نیــت گردشــگر 
فرهنگــی از ایــن شــناخت چیســت؟ بــه تعبیــر دیگــر مواجهــه بــا فرهنگ هــای متنــوع ســاکنان ســرزمین 
ــا عنــوان »فرهنــگ ایرانــی« و تعمــق در حقیقــت آن چــه بهــره ای  ایــران و همچنیــن کیفیــت واحــدی ب
ــه  ــا رویکــرد فرهنگــی، نوعــی آشــنایی اســت کــه ب ــرای گردشــگر خواهــد داشــت؟ نیــت گردشــگری ب ب
ــای  ــه تماش ــود ک ــر می ش ــی میس ــا زمان ــنایی ای تنه ــن آش ــود. چنی ــر می ش ــی منج ــی فرهنگ خودشناس
آثــار تاریخــی و فرهنگــی در گردشــگری تنهــا بــه قصــد افزایــش معلومــات و رفــع کنجکاوی هــای تاریخــی 

از پشــت در بســتۀ آثــار نباشــد.
واژگان کلیدی | گردشگری، گردشگری فرهنگی، فرهنگ ایرانی.

مقدمـه | دیـن بـه قصـد و نیت اعمـال بسـیار توجه کرده اسـت. 
گویـی هـر عمل دو وجـه دارد که یکـی نیت یا همـان وجه باطنی 
و پنهـان عمـل اسـت و دیگـری وجـه ظاهـری و متعّیـن عمل. در 
ایـن معنـی، در طـول مـدت زمـان انجـام هـر عمـل )بـه معنـای 
ظاهـری آن(، نیـت یـا قصد )در معنـای باطنی( همراه عمل اسـت 
و این طـور نیسـت کـه در ابتـدا برای انجـام عملی قصـد آن تمام و 
سـپس خـود عمـل آغاز شـود. قصـد و نیت واقعـی دائمـاً در طول 
کار دغدغـۀ ذهنـی اسـت و اتفاقـاً همیـن نیـت اسـت کـه مسـیر 
صحیـح عمـل را می نمایـد و اگـر در حیـن عمـل خطـا رخ دهـد، 
اخطـار داده می شـود. ایـن موضـوع ماننـد کتـاب خوانـدن اسـت. 
قصـد خواننـده فهـم موضـوع نوشته شـده در کتاب اسـت. در طول 
مـدت خوانـدن کتاب مـدام این موضـوع در ذهن تداعی می شـود. 
این سـبب می شـود که اگر جایـی را نفهمیدیـم، بازگردیم و دوباره 

آن را بخوانیـم. امـا اگـر مـا بـه نیت فهـم، خواندن کتابـی را آغاز و 
نیـت خـود را فرامـوش کنیـم، ممکـن اسـت کل کتـاب را بخوانیم 

بـدون آن کـه سـطری از آن را واقعـاً درک کرده باشـیم.
بـه همیـن علت اسـت که در ابتـدای نماز »قصد قربت« قـرار دارد. 
ایـن موضـوع تذکری اسـت به اینکـه در طـول عمل نمازگـزاردن، 
هـدف بایـد نزدیکـی روح بـه خالق باشـد. امـا اگر نیت نمـاز همان 
جملـۀ آغازیـن باشـد و کل نمـاز بـدون یـادآوری و تذکـر نیـت 
خوانـده شـود، »قربـت« حاصـل نشـده  اسـت، زیـرا نیـت عمل در 

حیـن آن فراموش شـده اسـت.
آنچـه گردشـگری با رویکـرد فرهنگی را در تمـام معنای آن محقق 
می کنـد هـم نیـت اسـت و هـم عمـل متناسـب بـا نیـت. بـه ایـن 
معنـی کـه »گردشـگری بـا رویکـرد فرهنگـی« محقـق نمی شـود 
مگـر آن کـه گردشـگری از ابتـدا به نیت فرهنگی آغاز شـده باشـد 
و در طـول سـیاحت نیـت تذکر داده شـود. این مقاله قرار اسـت به 

قصـد و نیـت از »گردشـگری با رویکـرد فرهنگـی« بپردازد. 
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»گردشگری با رویکرد فرهنگی« راهی برای آشنایی
قدمـای مـا عمدتـاً دو غایت برای سـفر برشـمرده اند: تجربه اندوزی 
و فراهم شـدن فرصـت آشـنایی بـا آنهـا کـه نمی شناسـیم. درواقع، 
آنچـه از شـناخت دیگـری حاصـل می شـود، زمینه هـای شـناخت 
خـود را مهیـا می کنـد. زیـرا اگـر عالـم، وجـودی واحـد پنداشـته 
شـود کـه در موجـودات کثیـر تعین یافته اسـت، در هـر موجودی 
نشـان هایی از موجـودات دیگـر هسـت. در سـفر فاصله گرفتـن از 
مـکان و زمـان مأنـوس فرصتـی فراهـم می کنـد کـه با پرسـش از 
سـایر موجـودات و آثـار عالـم، نشـانه هایی از خـود ظاهـر شـود و 

به تعبیـری خـود در وجـود دیگـری بازشـناخته شـود.
نیـت اصلـی در گردشـگری، سـفر از خـود و بازیافتـن خود اسـت. 
در ایـن تعبیـر، گردشـگری محملـی بـرای تذکـر اسـت. تذکـر، 
رونـدی اسـت کـه طـی آن دایـرۀ توجهـات ذهـن از حـدود اوضاع 
کنونـی بـه احـوال کل دوران هایـی که گذشـته، گسـترش می یابد 
و بـا فاصله گرفتـن از ظواهـر مـادی زندگـی کنونـی، داشـته های 
ناخـودآگاه کشـف و باز شناسـی می شـود. ماحصل ایـن طی طریق 

تذکـر حقیقـت خویشـتن بـه خویش اسـت.
بهتریـن طریـق خودشناسـی بـرای ایرانیـان راهی اسـت کـه پرده 
از خـود تاریخی-فرهنگـی ایشـان بـردارد. ازایـن رو پرسـش چنین 
محیطـش  »کجا بـودن«  و  ایرانـی  »کی بـودن«  گردشـگری ای 
اسـت. محل پرسـش نیز سـرزمین ایـران، آثـار ایرانیـان و فرهنگ 
جـاری مردمانـش اسـت. گردشـگری که به قصد پاسـخ بـه چنین 
پرسـش هایی بـه سـراغ ایـن سـرزمین و آثـارش می رود گردشـگر 
فرهنگـی اسـت و چنین سـفری را می توان گردشـگری بـا رویکرد 

فرهنگـی نـام نهاد.
امـا ایـن تنها رویکـرد نیسـت. اصوالً بـه دو رویکرد در گردشـگری 

می تـوان قائـل بود:
ـ رویکـرد عشـرتی: ترتیـب دادن همـه چیـز در خدمـت بـرآوردن 

امیـال و تمنیـات گردشـگر؛
ـ رویکـرد فرهنگـی: ترتیـب دادن همـه چیز به نحوی که گردشـگر 

مقصـد خـود را بـه حیثیت فرهنگـی به جا آورد.
وقتـی گردشـگری بـا رویکـرد عشـرتی مد نظر باشـد، ایـن محضر 
گردشـگر اسـت کـه تعیین کننـده می شـود و مقصـد او بایـد خـود 
را بـا آن تطابـق دهـد. ولـی در رویکـرد فرهنگـی، صاحـب محضر 
مقصـد گردشـگری اسـت و گردشـگر بـرای راه یافتـن و حضور در 

آن خـود را هماهنـگ می کنـد. 
بایـد تذکـر داد کـه منظـور از رویکـرد فرهنگـی نفی فراهـم آوردن 
اوقـات خـوش و لذت بخش برای گردشـگر نیسـت. به سـخن دیگر 
همچنـان کـه می تـوان گردشـگری فرهنگـی بـا رویکـرد عشـرتی 
داشـت، گردشـگری عشـرتی با رویکـرد فرهنگی نیز ممکن اسـت. 
گردشـگری بـا رویکرد عشـرتی از هرجا که منشـأ گرفته متناسـب 
بـا زمینـۀ ایـران نیسـت و این موضـوع باید همـواره مد نظر باشـد.

بازیافتن خود در آیینۀ عالم
هویـت خواه ناخـواه از الیه هـای هویتی خـودآگاه و ناخـودآگاه قوام 
گرفتـه اسـت که اتفاقـاً اغلب برخـورد ارادی را برنمی تابـد. درواقع، 
هویـت آن چیـزی نیسـت کـه اراده می شـود و یا از طریـق آموزش 
و مدرسـه شـکل می گیـرد. تنهـا راه اشـراف بـر هویـت زندگی در 
محیـط همـراه بـا تـاش بـرای شـناخت اسـت؛ شـناختی از نـوع 
»یـادآوری« نـه »یادگیـری«. به این ترتیب مشـاهدۀ عالَـم و آنچه 

در آن اسـت به مثابـۀ تذکـر خواهـد بود.
بـه اهمیـت تذکـر در آموزه هـای دینی بسـیار اشـاره شـده اسـت. 
امـا چگونـه تفکر انسـان و نگاه او بـه عالم و آنچه در آن اسـت، گاه 
یـاد و ذکـر، چـون عبـادت تلقـی و گاه بی اصالـت و عبـث دانسـته 

شـده است؟

گونه های مواجهۀ انسان با عالم: آشنایی، غریبگی
فهـم ایـن معنـای عمیق و این تفاوت ظریف مسـتلزم آن اسـت که 
توجه شـود باوجـود آن که »دیـدن« و »اندیشـیدن« دو ابزار اصلی 
ارتبـاط انسـان ها بـا عالـم هسـتی و درک آنهـا از جهـان آفرینـش 
دانسـته شـده، مواجهـۀ انسـان ها بـا جهـان پیرامونشـان از طریـق 
دیدن و اندیشـیدن هرگز کیفیتی یکسـان نداشـته و دارای مراتب 
متعـددی بوده اسـت، چنـان که دیـدن و تفکر انسـان را گاه کاری 
بی اصالـت و عبـث و گاه چـون عبـادت شـمرده اند. بایـد بـه ایـن 
نکتـه توجـه کـرد کـه مواجهۀ انسـان با عالـم از دو منظـر متفاوت 

می پذیرد: صـورت 
1. مواجهـه بـا عالـم و هرچـه انسـان ها در آن پدیـد آورده اند از آن 

جهت که شـیء اسـت؛
2. مواجهه با عالم و آنچه در آن است از آن جهت که آیینه است.

یک سوی مواجهه: اشیای عالم •
در آموزه هـای ایرانـی حکایـت عالَـم و موجـودات آن را می تـوان 
چـون آیینـه ای عظیـم در نظـر آورد کـه بـه زمیـن افتـاده و بـه 
هـزاران قطعـه در شـکل های مختلـف شکسـته اسـت. هریـک از 
ایـن آیینه هـای کوچـک بـه شـکلی درآمـده که بـا یکدیگر بسـیار 
متفـاوت اسـت. نمی تـوان در میان ایـن تکه های شکسـته قطعاتی 
را یافـت کـه شـکل و انـدازۀ یکسـانی داشـته باشـد. به ایـن اعتبار 
تمـام اجـزای عالم، شـکل خاص خـود را دارند و حتـی در جزئیات 
دارای تفاوت هایـی هسـتند کـه ماهیتـی مسـتقل آنهـا را شـکل 

می دهـد.
روی دیگـر ایـن موضـوع در خاصیـت آیینگـی تمـام ایـن قطعه ها 
نهفتـه اسـت. ورای تمـام تفاوت هـا و اختاف ها، همۀ ایـن آیینه ها 
یـک کار می کننـد و آن بازتابانـدن اسـت. تصویـر یـک چیـز در 
تمـام ایـن آیینه هـا بازتابیـده می شـود و هیـچ اسـتثنایی در آن 
نیسـت. بـه ایـن اعتبـار، اشـیا، بسـان آیینـه، فـارغ از ویژگی هـای 
ظاهری شـان و بنابـر ویژگـی آیینگی شـان، صورتـی واحـد از عالـم 
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پیـش رویشـان را منعکـس می کننـد. بـه ایـن ترتیـب، حتـی اگر 
آیینـه ای بـه یک میلیون قطعه قسـمت شـده باشـد، همـۀ قطعات 
یـک چیـز را نشـان می دهنـد و بـه یک چیـز اشـاره دارنـد. از این 
منظـر، در عیـن کثرتـی که اشـیای عالـم )آیینه های شکسـته( در 
نـگاه اول به نمایـش می گذارنـد، همـۀ آنهـا بـه حقیقـت واحـدی 

اشـاره می کننـد.
بـر ایـن اسـاس، نخسـتین عاملی که سـبب تفـاوت کیفیـت رابطۀ 
میـان انسـان و جهـان هسـتی می شـود چگونگـی مواجهـۀ او بـا 
جهـان اسـت و اینکه انسـان از طریـق »دیدن« موجـودات عالم، به 
چـه وجهـی از آنهـا توجـه می کند. آیـا چشـمان او در میـان انبوه 
اشـکال و الـوان عالـم سـرگردان می شـود یـا نـگاه او بـر حقیقتـی 
واحـد کـه هریـک از ایـن اجزا بـه شـکلی آن را حکایـت می کنند، 

متمرکـز می شـود؟
سوی دیگر: انسان و احوال او •

دومیـن بُعـد رابطـۀ انسـان بـا عالـم بـه چگونگـی احـوال انسـان 
به عنـوان فاعـل ایـن مواجهـه برمی گـردد. همچنان کـه موجودات 
عالـم، طبـق مراتبـی کـه عرضـه می دارنـد، کیفیت هـای متفاوتـی 
را در نـگاه انسـان بـه عالـم ایجـاد می کنند، خـود انسـان به عنوان 
بیننـده نیـز سـهم عمـده ای در ایـن نحـوۀ وحـدت یـا کثرت بینی 
دارد. بدیـن معنـا کـه نـوع ارتباطی کـه انسـان ها با امور و اشـیای 
عالـم برقـرار می کنند نیـز کیفیت های بسـیار متفاوتـی دارد که به 

اعتبـار آن، دیـدن و تفکـر درجـات متعـددی می پذیـرد.
گاه مواجهـۀ انسـان با جهان همچون »اسـتراق سـمع« اسـت. این 
حالـت ماننـد دزدانـه نگاه کردن بـه موضوعـی بیگانه و یـا خواندن 
نامـه ای اسـت کـه بـرای همسـایه آمـده و بـه اشـتباه به دسـت 
مـا افتـاده اسـت. در ایـن صـورت هـر چقـدر هـم موضـوع مهـم و 
باارزش باشـد، شـنیدن و یـا خواندن آن بیـش از ارضای کنجکاوی 

خواننـده حاصلـی بـه همـراه نخواهد داشـت.
صـورت دیگـر مواجهـه زمانی محقق می شـود که انسـان »خود« را 
»مخاطـب« موضـوع تلقـی کنـد و با تمـام وجود متوجه آن باشـد. 
درک تفـاوت ایـن دو وضعیـت آسـان اسـت. این بار نامـه ای که در 
دسـت ماسـت از عزیزی رسـیده که خودمـان را مـورد خطاب قرار 
داده و مضمـون نامـه مبتنـی بـر پیونـد عمیـق قلبـی و روحـی ما 
بـا نویسـندۀ نامـه اسـت. یـا در وضعیتـی که چنـد غریبـه در حال 
صحبتـی هسـتند کـه علی القاعـده نبایـد برای مـا اهمیتی داشـته 
باشـد و بـه نـاگاه نـام خـود را در میـان آن زمزمه هـا تشـخیص 
می دهیـم. در ایـن حالت هـا مـا مخاطـب موضـوع تلقی می شـویم.

بـه بیانـی دیگـر، تفـاوت میـان مراتـب مواجهـۀ انسـان بـا عالم از 
جنـس »انـس« یـا »غریبگی« اسـت. ایـن دو نـوع مواجهـه بیانگر 
عمـق ارتباطـی اسـت که میان انسـان و موضوعات برقرار می شـود. 
فهـم چگونگـی مواجهـۀ انسـان بـا عالـم از منظـر غریبگـی بسـیار 
آسـان تر اسـت. زیرا انسـان معمـوالً با اغلب امـور، این گونـه مواجه 
می شـود؛ از منظـر انسـانی کـه نامـه ای را می خواند که بـه او تعلق 

نـدارد، حتـی اگـر خود همسـایه بـه هر علـت از ما بخواهـد نامه را 
برایـش بخوانیـم، کیفیـت رابطـه تفـاوت چندانی نمی کنـد. اگرچه 
بـاز هـم عمـل دزدانـه نیسـت، رفتارهـای مـا در حیـن خوانـدن 

هماننـد رفتـار کسـی نیسـت کـه خـود، مخاطب نامه اسـت. 
ایـن وضعیـت در فعالیت هـای فرهنگـی نیز صادق اسـت. بسـیاری 
از مـردم ممکن اسـت »شـاهنامه« یـا »مثنوی مولـوی« را بخوانند 
و از آن لـذت ببرنـد، امـا نـوع ایـن لـذت و رابطـه با غریبگـی توأم 
اسـت. گویـی شـخصی غریبـه به نام فردوسـی یـا موالنـا در زمانی 
بسـیار دور مطالبـی بسـیار حکمت آمیـز و جالـب را بـرای کسـانی 
دیگـر بیـان کـرده اسـت کـه از قضـا بـرای آنـان هـم ایـن امـکان 
فراهـم آمـده کـه آنها را، از پشـت در بسـته، بشـنوند. مانند کسـی 
کـه پـای سـفره ای می نشـیند و بـه ریزه خـواری قناعـت می کنـد، 
چـون عقیـده دارد کـه ایـن سـفره برای کسـان دیگری مهیا شـده 

بـوده و بـه او تعلـق ندارد.
کیفیـت ارتباط انسـان ها با میـراث فرهنگی خود و دیگـران امروزه 
مبیـن آن اسـت کـه مواجهه از نـوع دزدانه و از منظـر غریبگی رخ 
می دهـد؛ ماننـد بیگانه ای کـه از روزنه ای به خانه سـرک می کشـد 
و زوایـای آن را برانـداز می کنـد. ایـن براندازی هرچه طول بکشـد، 
بـاز هـم مسـبب انـس و آشـنایی و نزدیکی بـا اهل خانه نمی شـود 

و تنهـا غریبگـی را تشـدید می کند.
حـال آن کـه اگـر شـخص چـون آشـنایی، خـود را مخاطـب آثـار 
ببینـد، کیفیـت و صـورت دیگـری از رابطـه تحقق می یابـد. تجربۀ 
تفـأل شـاهدی روشـن از ایـن نـوع رابطـه اسـت. در هنـگام تفـأل 
بـه حافـظ، کتـاب بـا دلهـره و اضطـراب گشـوده می شـود و غزلی 
کـه ممکـن اسـت بارهـا پیش از آن به شـکل عـادی خوانده شـده 
باشـد، بـا دقـت و وسـواس کلمـه بـه کلمـه خوانـده، بلکـه هضم، 
می شـود، مبادا ذره ای از پاسـخ حافظ نشـنیده بمانـد. در حالی که 
همـۀ جمعـی کـه تفـأل می زننـد، به جـز آن کـه برایش تفـأل زده 
شـده اسـت، مثل همیشـه عادی و »دزدانه« به شـعر حافظ گوش 
می دهنـد، حـال آنکـه »او« کـه خـود را مخاطـب حافـظ می داند، 
ملتهـب می شـود، شـاد یـا غمگیـن می شـود و فرامـوش می کنـد 
کـه حافـظ بیـش از ششـصد سـال قبـل درگذشـته اسـت و دیگر 
زنـده نیسـت. انـگار او، حـی و حاضر، قـادر اسـت در تصمیم هایش 

باشـد. اثرگذار 
زیـارت نیـز یکـی دیگـر از نمونه هایـی اسـت کـه در آن رابطـه ای 
از جنـس انـس و آشـنایی برقـرار اسـت. از نظـر کسـانی کـه بـه 
زیـارت حضـرت امـام رضـا )ع( می رونـد ایشـان یکـی از بـزرگان 
اسـام نیسـتند کـه در سـدۀ دوم هجری زیسـته باشـند کـه برای 
ادای احتـرام بـه دیـدار گنبد و بارگاه ایشـان بروند، بلکـه زّوار امام 
ایشـان را حی و حاضر می پندارند و در مقام انسـان کامل و خلیفۀ 
خداونـد و ولـی مبسـوط الیه می شناسـند و قصـد زیـارت و ماقات 
ایشـان را دارنـد و در حـال نیازمنـدی و خشـوع بـه محضر ایشـان 
مشـرف می شـوند. ایـن امـام معصـوم اسـت کـه دعـوت می کند و 
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زائـر لبیـک می گویـد و امـام معصـوم اسـت کـه اگـر اذن دخـول 
دهـد توفیـق زیـارت حاصـل می شـود. از آنجا کـه زائر امـام را حی 
و حاضـر و ناظـر بـه احـوال باطنـی خود می دانـد، زیارت همـراه با 
آداب ظاهـری و باطنی می شـود، غسـل و وضو و لبـاس پاکیزه و ... 
و صفـای باطـن و حـال خاکسـاری و نیازمنـدی و ... همـه اقتضای 
زیـارت می شـود. نیـت زیـارت و مقصود زیـارت اقتضـا می کند که 
از مبـدأ سـفر تـا آن زمـان که بـه خانه بازمی گـردد احـوال زیارت 

بر او مسـتولی باشـد.
بـه  نسـبت  تذکـر  کـه سـبب می شـود  مهمـی  عامـل  بنابرایـن، 
حقیقـت عالـم و دیـدن آیینگـی در بسـیار آیینه هـای عالـم چنین 
دشـوار و دور از دسـترس و در حد عبادت باشـد، تفاوت در احوال 
مخاطـب اسـت. باوجـود اینکـه هرچه در عالم اسـت همـواره اصل 
و منشـأ خـود را فریـاد می زنـد، دسـتیابی بـه انسـی کـه سـبب 
شـود ایـن فریـاد شـنیده و این انعـکاس دیـده و این تذکـر محقق 
شـود تجربـه ای بسـیار دشـوار اسـت. سـبب ایـن همـه خطـاب به 
انسـان بـرای آنکـه »ببینـد« و دیدن او عبادت باشـد آن اسـت که 
»نگاه کـردن« بـه اعتبـار تفاوت هـای »نگاه کننده« و »نگاه شـونده« 
مراتبـی می پذیـرد کـه از پوچـی تـا تقـدس و عبادت متغیر اسـت. 
بـه همیـن سـبب این پرسـش کـه مکان ها چگونـه دیده می شـود 
و چـه چیـز در آنهـا دیده می شـود، در گردشـگری کـه موضوعش 

به ماقات رفتـن اسـت، اهمیـت زیـادی دارد.

آیینگی  فهم خاصیت  عالم،  با  آشنایی  و  انس  باب 
آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی

نواحـی و جای هـای عالـم در بازتابانـدن حقایـق هسـتی مراتـب 
مختلفـی دارد، امـا بـه اتـکای خصیصـۀ آیینگـی، در همـۀ اشـیا و 
امـوری کـه در عالـم هسـت اشـاراتی وجـود دارد. گردشـگری بـا 
رویکـرد عشـرتی، از آن نوع رابطـه ای که دزدانـه از جنس غریبگی 
و مبتنـی بـر نظرافکنـدن بـر تنـوع و کثـرت امـور عالـم اسـت، 
وضعیتـی دارد کـه در آن انسـان محـل ماقـات را بـه محضر خود 
حاضـر می کنـد و خـود در رابطـۀ فاعلـی بـا آن قـرار می گیـرد. در 
ایـن حالـت گردشـگر خـود را قـادر می دانـد هـر رفتـاری در پیش 
گیـرد، بـه چیزهایـی توجـه کند، بـه آنچـه نمی خواهـد بی توجهی 
کنـد، برخـی از مکان هـا و اهالی شـان را اذن دخـول بـه محضـر 
خـود بدهـد و مابقـی را ندهـد. تلقـی او از ایـن رابطه آن اسـت که 
عالـم بایـد بی اراده، خاشـع و خاضـع در برابر او قرار گیرد و اوسـت 

کـه »فعـال بمـا یشـاء« در امور اسـت.
ولـی گردشـگری کـه خـود را مخاطب حقایـق نهفتـه در پدیدارها 
می بینـد و رابطـۀ انـس و آشـنایی بـا آیینگـی و حقیقـت و وحدت 
محضـر  در  خاضعانـه  خـود  می کنـد،  برقـرار  عالـم  جایگاه هـای 
گردشـگاه حاضـر می شـود، به این ترتیب گردشـگاه تمـام حقیقت 
و موجودیـت خـود را، بی آنکـه خواسـت و ارادۀ گردشـگر در آن 

تحکـم کنـد، بـر او ظاهـر می کند. 

اگرچـه بسـیاری حاضر شـدن در محضـر خداونـد از روی تعبـد را 
فهمیـده و می پذیرنـد، امـا حضـور در محضـر پدیده هـای عالـم، 
نزدیکـی و انـس بـا اشـیا و امـور و چگونگی درک شـهودی حقایق 
برایشـان دشـوار اسـت. بنابرایـن، تذکـر و معرفـت حقیقـی حاصل 
وضعیتی اسـت که انسـان بـه این امـر آگاهی پیدا کنـد که تمامی 
متفاوتشـان،  و صورت هـای  ورای شـکل  عالـم،  در  موجـود  آثـار 
می کنـد.  بیـان  را  عالـم  واحـد  حقیقـت  کـه  اسـت  آیینه هایـی 
بنابرایـن انسـان بـرای درک این حقیقـت باید خـود را در وضعیتی 
قـرار دهـد کـه مخاطب حقیقـی عالم باشـد و بتواند نسـبتی با آن 
برقـرار کنـد کـه ایـن انعـکاس را دریابد و چنیـن تذکری بـرای او 
حاصـل شـود. این نسـبت از حضـور در محضر آثار حاصل می شـود 
و اگـر انسـان در مقابـل آیینه هـای بی شـمار عالـم موضع درسـتی 

اتخـاذ نکنـد، پرتـو حقیقت بـر او نخواهـد تابید.

مراتب آشنایی
تذکـر از طریـق مواجهـه بـا عالـم و آیینه هـای آن ماهیتـاً دارای 
مراتـب اسـت. همان طـور کـه احـوال مخاطـب و اسـتعداد او برای 
عالـم  موجـودات  دارد،  مختلفـی  اندازه هـای  حقیقـت  دریافـت 
اسـتعدادهای متفاوتـی در انعـکاس حقیقـت دارنـد. بنابراین تذکر 

نیـز ناگزیـر در درجـات بسـیار متعـددی محقـق می شـود. 
چنـان کـه گفتـه شـد، بـه همـان نسـبت که ممکـن اسـت موضع 
نامناسـب مخاطب سـبب شـود کـه او از هر نـوع اسـتعداد آیینگی 
اشـیا عالـم بی بهـره بمانـد، دریافـت عمیـق او از حقیقـت اشـیای 
عالـم می توانـد وضعیتـی را ایجـاد کنـد کـه او از هـر پدیـده ای و 
از هـر مضمونـی اشـارتی بـه حقیقـت امـور دریافـت کنـد. تمـام 
آیینه هـای عالـم هـم بـرای کسـی کـه بـه تأللو آنهـا پشـت کرده 
اسـت حاصلـی نـدارد. چنـان کـه بـرای مخاطبـی کـه از پیش در 
جسـت وجوی ایـن پرتـو بوده اسـت، آیینۀ شکسـته ای نیـز کفایت 

می کنـد. 
همان طـور کـه گفته شـد، تفـاوت مراتب تذکـر، گذشـته از احوال 
مخاطـب، بـه سـبب تفـاوت میـان پیام هایی اسـت کـه از پدیده ها 
دریافـت می شـود. باوجـود آنکـه تمـام امـور عالـم در نهایـت مبّرز 
حقیقت ازلی هسـتی اسـت، بسـیاری از موضوعـات و مضمون های 
دیگـر را نیـز می تـوان بـه فراخور شـرایط و زمینـه از آنهـا دریافت 
کـرد. بـه سـخن دیگـر، مکان هـا و آثار تاریخـی محمل بسـیاری از 
حقایـق عالم اسـت کـه دریافت هریـک مرتبه ای از تذکـر را تحقق 
می بخشـد، چنان کـه آیینـه ای تمام قـد کـه تمـام عالـم را در خود 
بازمی تابانـد اسـتعدادی متفـاوت از قطعـه ای آیینـۀ شکسـته دارد، 

اگرچـه هـر دو به یک سـو اشـاره دارد. 
ایـن  بـا  فرهنگـی« مسـتقیماً  رویکـرد  بـا  موضـوع »گردشـگری 
تفاوت ها سـروکار دارد. به این سـبب موضوعاتی که در گردشـگری 
ماقـات می شـود، بـرای مخاطبان حکم ایـن آیینه هـا را دارد و هر 
اثـر بـه تناسـب پیامـی کـه در خـود دارد، اسـتعداد بروز شـأنی از 
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شـئون تذکـر را می پذیـرد. بـه عـاوه آنکـه هـر اثـر به خودی خود 
نیـز مرتبه هـای متفاوتـی از تذکـر را ممکـن می کنـد. در این معنا 
وجوهـی از اثـر داللـت بـر نزدیکـی نـگاه مخاطـب و پدیدآورنـده 
دارد و وجوهـی دیگـر بـر تفاوت هـا بنیـان گذاشـته شـده اسـت. 
مهـم آن اسـت کـه بـرای تذکـر و شـناخت هویـت فرهنگـی، هـم 
فهـم شـباهت ها ضـروری اسـت و هـم تفاوت هـا. درواقـع اسـاس 

خودشناسـی درک شـباهت ها و تفاوت هـا از راه قیـاس اسـت.
نقـش حیاتی چنیـن تذکری تضمیـن تداوم تاریخی تمدن بشـری 
اسـت. تذکـر بـرای یـادآوری اینکـه چـه کسـی هسـتیم، در چـه 
سـرزمینی زندگـی می کنیـم، زندگـی گذشـتگانمان چـه کیفیتـی 
داشـته و بـر چـه بنیان هایـی اسـتوار بـوده و امکانـات و مخاطره ها 
و تهدیدهـای حیـات در قلمـرو پیرامونمـان کدام اسـت. این مرتبه 
»تذکـر تاریخـی« اسـت کـه اگر حاصـل شـود مزایایـی دارد و اگر 
فرامـوش شـود، بـه بیمـاری نسـیان و بدبختـی منتج خواهد شـد.

گردشگری، تذکر هویت فرهنگی از راه دیدن خود 
در آیینۀ آثار و تشخیص شباهت ها

تعریـف مـدرن از انسـان و هسـتی نه تنهـا نسـبت به مراتـب عالی 
وجـود بلکـه نسـبت بـه تاریخ نیـز تغییـرات ژرفی در نگـرش پدید 
آورده اسـت. مـوزه بـه شـکل امـروزی حاصـل تحـول در نگـرش 
انسـان بـه وجـود خویـش و به هسـتی پـس از دورۀ رنسـانس بود. 
در ایـن نـگاه، دوران مـدرن دوران بلـوغ بشـریت و هرچـه پیش از 
آن بـود بـه دوران کودکـی و ناپختگـی او تعبیـر شـد. تـا حدی که 
کارهـای بـزرگ گذشـتگان حیـرت انسـان معاصـر را برمی انگیـزد 
و بـرای او بـاور بـه اینکـه چنیـن کارهایـی از انسـان های گذشـته 
سـر زده باشـد بـه انـدازه ای دشـوار می شـود کـه گاه ایـن کارها را 
بـه موجوداتـی از کـرات دیگـر و بیگانـه بـا اجـداد مـا، موجوداتـی 
از جنـس انسـان های امـروز و مجهـز بـه ابزارهـای امـروز و یـا بـه 

نیروهـای ناشـناخته و مرمـوز نسـبت می دهـد. 
در زمانـه ای کـه هرچـه متعلـق بـه گذشـته اسـت حاصـل دورۀ 
ناکارآزمودگـی بشـر و زمانـۀ عـدم  عقب افتادگـی، بی تجربگـی و 
مهـارت و خبرگی در اندیشـۀ بشـری دانسـته و گذشـتۀ تاریخی و 
موازیـن آن فاقـد اعتبـار و ارزش در زندگـی معاصر تلقی شـد و به 
میـراث گذشـته همچـون جسـدی فـارغ از روح و معنا نگریسـتند، 
بشـر به فکـر افتـاد آنهـا را در مـوزه نـگاه دارد. البتـه روشـن اسـت 
کـه واژۀ »مـوزه«، بـه اعتبار نسـبتی اسـاطیری که با یـاد و خاطره 
و بـا مفهـوم تذکـر دارد، پیونـدی بنیادیـن بـا چنیـن ارتباطـی در 
باالتریـن مرتبـۀ آن دارد. امـا نسـبت پدیـدۀ مـوزه، بـه معنایی که 
در دوران مـدرن شـکل گرفتـه و گسـترش یافته اسـت، بـا مفاهیم 
یادشـده موضوعـی قابـل تأمـل اسـت، زیـرا مـوزه به مثابـۀ مکانـی 
بـرای نگهـداری و نمایـش اشـیای متعلق به دوران کودکی و رشـد 

بشـر شـکل گرفـت، اما بـدل بـه انبار آثـار عتیقه شـد. 
شـاید در نـگاه اول، تصـور شـود آنچـه در مـوزه عرضـه شـده بـه 

تذکـر تاریخـی می انجامـد، اما درحقیقـت با ایجاد نسـبتی حقیقی 
میـان انسـان و آثـار گذشـتگان بسـیار فاصلـه دارد. در موزه ها نوع 
مواجهۀ انسـان با آثار و اشـیا از نوع غریبگی اسـت و تنها شـیئیت 
آثـار و تفاوت هـای آنهـا در نظـر می آیـد. بـه بیـان دیگـر، مخاطب 
ایـن خانـه تنهـا همـان سـاکنان گذشـتۀ آن بوده انـد و امروزیـان 
تنهـا در خـال تاریـخ اسـتراق سـمع می کننـد، همچـون افکندن 
نگاهـی دزدانـه بـه خانـۀ همسـایه. گویـی آثـار تاریخـی روزنـه ای 
بـرای نظرافکندن به سـرزمین های ناشـناخته از کرات دیگر اسـت.
عیـن همیـن وضعیـت زمانی اسـت که از آثـار تاریخـی و فرهنگی 
در شـهرها و نواحـی مختلـف ایـران بازدیـد می شـود. ماقاتـی از 
سـر غریبگـی و حیـرت. گویـی بـا دیـدن خانـۀ عامری هـا بیشـتر 
بـا زندگـی جـاری در آن خانـه پـی بـرده می شـود.  بـه فاصلـۀ 
در حالـی  کـه همـۀ ایرانی هـا بـا دیـدن خانـۀ عامری هـا لذتـی در 
اعمـاق وجـودی خـود حـس می کنند که اغلـب به درسـتی متوجه 
کجـا  از  التـذاذ  ایـن  کـه  نمی پرسـند  خـود  از  و  نمی شـوند  آن 
سرچشـمه می گیـرد. گویـی همۀ ایرانیـان در خانـۀ عامری ها خانۀ 
مألـوف خـود را به یـاد می آورنـد. انگار هنـوز حال و هوای نشسـتن 
در ایـوان چنیـن خانه هایـی در خاطـر اسـت و خیلـی دور نیسـت 
زمانـی کـه چنیـن کیفیتـی از زندگـی در خانه هـا تجربـه می شـد. 
ایـن آن تذکـری اسـت کـه بایـد در دیدن خانـۀ عامری هـا و امثال 

آن حاصل شـود.
نقـش می بینـی که در آیینه ای سـت
نقش توست آن نقش آن آیینه نیست

                                          )مثنوی معنوی(
یـک  لبـاس  از  را  آن  آیینـه،  به مثابـۀ  عامری هـا،  خانـۀ  ماقـات 
مـوزۀ متعـارف، به مثابـۀ قبرسـتان تاریـخ، خـارج و بـه آیینـه ای 
تبدیـل می کنـد کـه ایرانیان صورت حقیقـی خـود را در آن دوباره 
مشـاهده می کننـد. اهـل هـر فرهنـگ چهـرۀ واقعـی خـود را در 
آیینـۀ آثـار فرهنگـی خـود می بینـد. دیـدن ایـن چهره بـرای اهل 
فرهنگ هـای دیگـر نیـز میسـر اسـت. اهالـی دیگـر فرهنگ هـا نیز 
می تواننـد مخاطـب ایـن تصویـر واقعی باشـند و به ایـن ترتیب راه 
بـه دیـدن چهـرۀ واقعی و مشـخصه ها و مزیت هـای فرهنگی ایرانی 
ببرنـد. طبـق اصـل تجانس، از ایـن راه چهـرۀ واقعی خـود آنها نیز 
از پـس پـرده بـرون می آیـد و بـرای او نیـز تذکـر نسـبت بـه وجه 

فرهنگـی وجـودش ممکـن می شـود.
بعضـی  اعتبـار  بـه  طبیعـی،  و  فرهنگـی  تاریخـی،  آثـار  همـۀ 
وجـوه عمیـق خـود، داللـت بـه ایـن شـباهت ها دارد و فهـم ایـن 
شباهت هاسـت کـه راه تذکر خویشـتن حقیقـی ایرانیـان را ممکن 
معمـاری  از  نبـود، صحبـت  شـباهت هایی  چنیـن  اگـر  می کنـد. 
ایرانـی، ذوق ایرانـی، غـذای ایرانـی و در یـک کام فرهنـگ ایرانی 

بود. بیهـوده 
هنـگام مواجهـه بـا آثـار، فهـم تفاوت هـا نیـز ممکـن می شـود، امـا 
تفاوت هایـی برآمـده از شـباهت و نه تفاوت به معنـای مطلق اختاف. 
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بدیهـی اسـت در فهـم »اختافـات« همان طـور کـه پیـش از ایـن 
آمـد، بنـای مخاطب بـر غریبگی از آثـار و پدیدآورندگان آن گذاشـته 
می شـود. گویـی زمـان و مـکان حاضـر بـا زمـان و مـکان اثـر به کلی 
متفـاوت اسـت و ازاین رو هیچ شـباهتی قابل تصور نیسـت. در چنین 
بسـتری تنهـا اختافات جلـوه می کند. امـا اگر منظـر مخاطب منظر 
آشـنایی با آثار باشـد، بنابر قاعدۀ تجانس، او از طریق فهم شـباهت ها 
قـدرت تشـخیص تفاوت هـا را نیـز خواهـد یافـت. تفاوت هایـی که از 
چنیـن زمینـۀ آشـنایی برآمـده باشـد می توانـد ماک خودشناسـی 
قرار گیـرد. در غیـر ایـن صـورت بـا فـرض دوری دنیـای مخاطـب و 

صاحـب اثر، هـر قیاسـی مع الفارق اسـت.
خاسـتگاه ایـن تفاوت ها الیۀ خـودآگاه اما غیـرارادی هویت فرهنگی 
یـا همـان جایـی اسـت کـه اهالـی نواحـی مختلـف ایـران را از هـم 
متمایـز و قابـل تشـخیص می کنـد. این الیـه، الیۀ »اهلیت« اسـت. 
همـۀ ایرانیـان بنابر ایرانی بودنشـان وجوه تشـابه بسـیاری دارند، اما 
بنابـر اینکه هرکدام در مختصات زیسـتی متفاوتـی زندگی کرده اند، 

دارای خصوصیـات فرهنگـی کـم و بیش متفاوتی شـده اند. 
یکـی از بهتریـن راه هایـی کـه »کی بـودن« را بـه ایرانیـان تذکـر 
بـا دیگـر هم وطنانشـان اسـت. زیـرا  می دهـد مقایسـۀ خودشـان 
یکـی از بهتریـن راه هـای شـناخت هـر چیـز قیـاس به نفس اسـت. 
ذهـن دائمـاً در پی جایگاهـش در دنیـای پیرامونمان اسـت. درواقع 
ذهـن برای شـناخت موقعیت ها، اشـخاص و یـا موضوعـات دائماً در 
حـال مقایسـۀ مختصـات آنهـا بـا مختصـات خـودش اسـت. هرچه 
ایـن مقایسـه وسـیع تر و آگاهانه تـر باشـد، پختگی بیشـتری حاصل 
می شـود. تصـور اینکـه هـر انسـان بتوانـد بـه دور از تعامل بـا دیگر 
افـراد به پختگی برسـد تصور اشـتباهی اسـت. چنین انسـانی گویی 
میـزان خـود را از دسـت داده و قـادر بـه اندازه گیـری خـود نیسـت. 
زیـرا میـزان دو کفـه دارد. در یکـی از آنها خود شـخص و در دیگری 
وزنه هایـی بـرای مقایسـه اسـت. سـفر بیـش از هـر موقعیـت دیگـر 
فرصـت مقایسـه را در اختیـار قرار می دهد. سـفر نه تنها انسـان را با 
انسـان های دیگـر، بلکـه بـا موقعیت هایـی متفـاوت مواجـه می کند. 

بـا ایـن نگاه سـفر سـبب پختگـی افراد می شـود.
مقایسـه لوازمـی می طلبد. آنچه فرصـت مقایسـه را در اختیار اهالی 
نواحـی مختلـف قـرار می دهد آثاری اسـت کـه آنها از خـود به جای 
گذارده انـد. خانـۀ عامری هـا نه تنهـا بـه سـبب زنده کـردن تمناهـا و 
مطالبـات ایرانیـان از یـک خانـه آیینـه ای مقابـل ایرانی بودن اسـت، 
بلکـه بـه سـبب تفاوت هایـی کـه بـا خانه های شـهرهای دیگـر دارد 
فرصـت مقایسـه را پدیـد آورده و اهـل کاشـان را بـه مشـخصه های 
هویتیشـان آگاه و اهالی نواحی دیگر را از تمایزات خود با کاشـانی ها 
باخبـر می کنـد. درواقـع، با مقایسـه اسـت کـه اهالی هـر منطقه به 
نقـش تاریخـی خـود در سـرزمین ایـران پـی خواهنـد بـرد و تاش 
خواهنـد کـرد که وظیفه ای را که از گذشـته بر دوش داشـته و برای 

آن آزمـوده شـده اند بـه بهتریـن نحو ایفـا کنند.

ماحصل آشنایی، مالقات
»گردشـگری بـا رویکـرد فرهنگـی« همانـا رفتـن به سـراغ عالم 
ایرانـی اسـت بـا این تصور کـه گردشـگر مخاطب آن اسـت. آثار 
فرهنگـی و تاریخـی یـک زیسـت بوم میراثـی به شـمار می رونـد 
کـه داللـت بـر ایرانی بـودن و چه کسـی بودن اهالـی آن منطقـه 
دارد. آثـار طبیعـی مسـتقیماً بـر کجا بـودن سرزمینشـان اشـاره 
می کننـد. زبانـی کـه آثـار بـدان سـخن می گویند، زبان اشـارت 
اسـت و نـه زبـان عبـارت. ذیـل زبـان اشـارت، گاه بـه تصریح و 
اغلـب بـه تلویـح، نکاتـی تبیین می شـود کـه فهمش بـرای همه 

ممکـن نیسـت جـز مخاطب. 
حـال مخاطـب چگونه می تواند زمیـن حاصلخیز وجـودش را آمادۀ 
بـاروری کنـد؟ او همـواره بایـد متوجـه و متذکـر آن باشـد کـه به 
دیـدۀ شـیء بـه آثـار فرهنگی-تاریخـی ننگـرد و در جسـت وجوی 
راه یابـی بـه عالمـی باشـد کـه ایـن آثـار بـدان تعلـق دارد. متوجه 
حقیقتـی باشـد کـه در ورای صورت مـادی آثار و تکثـر و تنوع آنها 
نهفتـه اسـت. اهمیـت ایـن نـگاه در مواجهه بـا آثار گذشـته نه تنها 
بـرای فهم گذشـته بلکـه همچنین برای درک پیوسـتگی ای اسـت 
کـه از ازل تـا حـال و آینـده را در بـر می گیـرد و عالـم ایرانی بدان 
تعلـق دارد و اگـر خـوب بنگـرد ناآمدگان نیـز نمی توانند منشـأیی 

جز آن داشـته باشـند. 
آثـار برجای مانده از گذشـته محمل اندیشـه ها، خواسـت ها، آرزوها 
و تجربه هـای آفرینندگانشـان و بـه ایـن اعتبار حـاوی روح زندگی 
گذشـته اسـت. به بیان دیگر، پیشـینیان ما در عالمی می زیسـتند 
کـه تمامـی ابعاد و وجـوه آن، همچـون زندگی خود انسـان و تمام 
مصنوعـات و آفریده هـای او، از وحدتـی ذاتـی برخـوردار بـود. بـه 
سـبب همیـن وحـدت، هـر جـزء از ایـن عالـم جلـوه ای از کل آن 
به شـمار می رفـت و نظـام حاکـم بـر کل، متجلی در تمامـی اجزای 
ایـن عالـم بود. وحدت میان انسـان بـا عالمی که در آن می زیسـت 
سـبب می شـد کـه تمامـی آثـار و اجـزای عالم، بـرای او سرشـار از 
مصادیـق و ابزارهـا و بهانه هـای تذکـر بـه حقایـق عالـم باشـد و 
هریـک از اشـیا و پدیده های عالم به واسـطۀ نسـبتی که بـا این امر 
داشـت مـورد توجه انسـان قـرار می گرفت. آثـار مصنوع انسـان نیز 
از ایـن امـر مسـتثنا نبـوده اسـت. هـدف از مطالعه و مشـاهدۀ آثار 
گذشـته دسـتیابی بـه حقایق عالم اسـت که گذشـت زمـان در آن 
خلـل یـا تغییـری حاصـل نمی کنـد و زمـان از آن اعتبـار می یابد. 
بـه ایـن ترتیب شـناخت این حقایـق در قالب زمان گذشـته و حال 

و آینـده محدود نمی شـود. 
فرهنـگ به معنی دانایـی حاصل از تجربۀ تاریخـی تعامل با محیط 
امـری اصیـل اسـت. اهل هر فرهنگ نسـبت به فرهنگشـان همواره 
در وضعیـت تذکـر و یـا نسـیان اند، ولـی دیگـران در وضعیـت علم 
یـا جهـل نسـبت بـه آن دانایـی به سـر می برنـد، علـم بـه فرهنـگ 
دیگـر موکـول بـه ماقـات و انس اسـت و چشـیدن طعـم فرهنگ 
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دیگـر منجـر بـه کیفیتـی از معرفـت حضـوری می شـود. از جملـه 
مهم تریـن راه هـای وصـول بـه ایـن معرفـت، چـه بـرای اهـل یک 
فرهنـگ )از نـوع تذکـر( و چـه برای دیگـران )از جنس شـناخت و 
تقـرب(، نظرکـردن بـه آثـار و مظاهـر آن فرهنـگ البتـه بـه صفت 
آیینگـی اسـت. بـا ایـن نـگاه، آثـاری کـه روزی بخشـی از حقیقت 
عالم در وجودشـان منعکس شـده اسـت در کنـار یکدیگر تصویری 
کامـل از جهانـی را کـه در جسـت وجوی آن هسـتیم به نمایـش 

می گـذارد؛ جهانـی کـه خاسـتگاه هویت کنونی ماسـت.
تجمیـع همـۀ این آثـار در موزه، به مثابـۀ فراموش خانـه، و جدا کردن 
آنهـا از عالـم حقیقی شـان مانعـی در ایجـاد انـس بـا آثـار به وجـود 
مـی آورد کـه بـروز ماهیـت و جوهـرۀ حقیقـی و آیینگـی آثـار در 
انعـکاس عالمـی را کـه آرزوی نزدیکی و شـناخت آن هسـت ممکن 
نمی کنـد. واقعیـت این اسـت کـه گردآوری آثـار گذشـته در موزه ها 
قـراردادن آنهـا در عالـم دیگـری غیـر از موطن و عالـم حقیقی خود 
اثـر اسـت. ولـی براسـاس آنچـه گفته شـد صرف گـذاردن ایـن آثار 
در غیـر از جـای خـود نیسـت کـه انتقـال پیام آنهـا بـه مخاطبان را 
ناقـص و یـا غیرممکـن می کند. حتـی اگر تـاش کنیم، ایـن تغییر 
فیزیکـی را رفـع یا از آن اجتناب کنیم و مثًا بقایای تخت جمشـید 
بـه جـای خـود بازگردد، اگرچه نسـبت اثر بـا محیط پیرامـون آن تا 
حـدی حفـظ شـده، باز هـم با دیدن صـرف اثر به عالمـی که موطن 
آن اسـت راهـی نیسـت و تذکـر تاریخی، نسـبت به حقیقتـی که در 

اثـر نهفته اسـت، محقق نمی شـود.
جداکـردن آثـار از عالـم حقیقیشـان اساسـاً امـری کیفـی اسـت و 
ربطـی بـه اسـتقرار عینی شـیء در مـکان اصلی نـدارد. بـرای آنان 
کـه بـرای کربـا مکانـت قدسـی قائل انـد و خاکـش را بـه جهـت 
نسـبتی کـه بـا سیدالشـهداء دارد متبـرک می شـمارند، مشـتی از 
تربـت کربـا، هر جای جهـان که باشـد تفاوتی نمی کنـد و از عالم 
خـود خـارج نمی شـود. از نظر کسـانی که بـا تربت سیدالشـهداء از 
منظـر خاک شناسـی )و نـه اعتقـادی( مواجه می شـوند نیز مشـتی 
خـاک در جایـی خـارج از عالـم اصلـی خـود )جـوار مـزار( کامـًا 

اسـت.  بی ارزش 
آثـار تاریخـی و اجزای آنهـا در موزه های عصر جدیـد نه تنها از مکان 
خـود بلکـه از »مکانت« خود خارج شـده اسـت. مراد از مکانت اشـیا 
جایگاهـی اسـت کـه صرفـاً مفهومـی فیزیکـی نـدارد و نقطـه ای بـا 
عـرض و طـول جغرافیایی مشـخص نیسـت. مکانت عالم خاسـتگاه 
و زاینـدۀ اثـر اسـت و اثـر تمـام اعتبـار و حیثیـت خـود را مدیـون 
آن اسـت. بـودن اثـر در ایـن عالـم بـه معنـای زنده مانـدن و تـداوم 
حیـات آن و خـروج اثـر از ایـن عالم نیز متـرادف با مرگ آن اسـت. 
آنچـه در زیارتگاه هـای مهـم ایـران چون حـرم حضرت رضـا )ع( در 
دورۀ معاصـر اتفـاق افتـاده اسـت مصـداق پرت افتادگـی اثـر از عالم 
حقیقـی اش اسـت. البتـه درحقیقت این اثر نیسـت که جـدا از عالم 
خـود می افتـد، بلکـه مخاطب اثر اسـت که دچـار ایـن پرت افتادگی 

می شـود و اثـر بـرای اهلش همـواره داللت هـای خویـش را دارد.

در دوران جدیـد، بـا هـر تعبیـر و بـا به کارگیـری هـر وسـیله، آثار 
تاریخـی آن چنان نیسـت که بـود. آثار تاریخی اگرچه ممکن اسـت 
بـه بهتریـن نحـو حفاظـت شـده باشـد، اما چـون در عالمـی دیگر 
به تصویـر درمی آیـد، چنـان کـه بـود درک و دریافـت نمی شـود. 
درواقـع در ایـن نـگاه، اثـر جسـم بی جانـی اسـت کـه تنهـا کالبـد 
آن حفـظ شـده اسـت و نـه زندگـی حاصـل از آن. به همیـن دلیل 
بسـیاری از آثـاری که حتی در مـکان فیزیکی خود باقـی مانده اند، 
توانایـی بیشـتری در نزدیک کـردن مخاطـب بـه عالـم حقیقـی و 
بـروز مفاهیـم و مضامیـن تاریخـی ای که محمـل آن اسـت ندارند. 
ولـی اگـر نوع نـگاه به آثـار تاریخی از جنـس آشـنایی و در محضر 
آثار حاضر شـدن باشـد، اثـر در هر مکانـی غیر از مـکان جغرافیایی 
اولیـه نیـز می توانـد جلـوه گاه عالمـی باشـد کـه بـدان تعلـق دارد. 
درواقـع اگـر نسـبت انسـان بـا اثـر از »گردشـگر« بـه »مخاطـب« 

تغییـر کنـد، امـکان انـس و نزدیکـی با آنهـا فراهم می شـود.
امـروز، رسـالت خطیـر متولیـان صنعـت گردشـگری برانگیختـن 
چنین نگاهی و ایجاد چنین شـرایطی اسـت و رسـالت گردشـگران 
نیـز آماده کـردن خود برای مخاطب شـدن اسـت. »تذکـر« به مثابۀ 
غایـت گردشـگری موکـول بـه آن اسـت کـه ظرفیـت حضـور در 
محضـر آثـار فراهـم شـود، ماقاتـی خاشـعانه در برابـر آیینه ها. به 
ایـن ترتیب مسـئولیت مراکز خدمات و مسـئوالنی کـه نگهداری از 
آثـار را بـه منظور عرضۀ خدمات گردشـگری بر عهده دارند بسـیار 
سـنگین اسـت. زیـرا اگرچـه احـوال مسـتعد مخاطـب تـا حدودی 
می توانـد سـبب شـود کـه او از هر اشـارتی و از هر نظـم و آرایش و 
نمایشـی به تمـام مراتب نهفتـه در موضوع راه یابـد، بااهمیت ترین 
موضوعـات نیـز اگـر بـه درسـتی و شایسـتگی ارائـه نشـود، امکان 
انتقـال پیـام و دریافـت مخاطـب را تقلیـل می دهـد. بـه سـخن 
دیگـر، اگـر حافظـان آثـار نتوانند موقعیتـی را فراهم کننـد که آثار 
ماهیـت و تمامیـت خـود را عرضه کننـد، آشـکار ترین مضامین نیز 

الجـرم در حجـاب و پـرده باقـی می مانند. 
متصدیـان گردشـگری کسـانی هسـتند که شـرایط را بـرای انتقال 
پیـام اثـر به مخاطـب فراهم می کننـد. درواقع آنها شـرایط ماقات 
روایـی مخاطـب و اثـر را فراهـم می آورنـد. مانند آنکه برای کسـی 
کـه در گرمـا و خشـکی گرفتـار اسـت دائـم آب خنـک و گوارایـی 
را به تصویـر کشـیم و او را بـه حـال طلـب اندازیـم. در ایـن حالـت 
وضعیـت مخاطـب و لیوانـی آب خنـک نسـبتی روایی خواهد شـد 
و انسـان بـا دیـدن آب، عنـان از کـف خواهـد داد و هـر لحظـۀ 
آشـامیدن و تک تـک جرعه هـا را بـا عمـق وجـود احسـاس خواهد 
کرد. در چنین شـرایطی اسـت که ارزش آب برای مخاطب آشـکار 
می شـود و ایـن نوشـیدن به مثابـۀ رویـدادی خاص و برای همیشـه 

در ذهنـش ثبت می شـود.
اگـر در مواجهـه بـا آثـار تاریخی-فرهنگـی مخاطـب در نسـبتی 
روایـی بـا آنهـا قـرار گیـرد، ویژگـی آیینگی بـروز خواهد کـرد. در 
چنیـن رابطـه ای مخاطـب در موضعـی قـرار می گیرد کـه حفاظ ها 
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از دسـت  بـا موضـوع  و حصارهـای روحـی خـود را در مواجهـه 
می دهـد و پذیـرای اشـارت ها و پیام هـای رمزآلـود اثـر می شـود. 

بنابـر َمَثل مشـهور:
آب جیـحون را اگر نتـوان کشید
هـم ز قـدر تشنگی نتوان بـرید

                              )مثنوی معنوی(
بـه ایـن ترتیـب، می تـوان بـه ایجـاد نـگاه تاریخی-فرهنگـی بـه 
موضوعـات و جلـب توجه گردشـگران بـه وجـوه تاریخی-فرهنگی 
آثـار نزدیـک شـد. نـگاه تاریخی و فرهنگـی بدان معناسـت که فرد 
قـادر شـود بـا نگاه کـردن به هر چیـز ریشـه های تاریخی و نسـبت 
آن بـا فرهنـگ را، کـم و بیـش، در نظـر آورد. بـرای جامعـه ای که 
بـه درد کم حافظگـی و نسـیان تاریخـی گرفتار شـده واجب اسـت 
کـه به یـاد آوردن ایـن موضوعـات را تمریـن کنـد و از نـگاه روزمره 

داشـتن بـه امـور عالم پـا فراتر بگـذارد. 

جمع بندی و نتیجه گیری
نیـت گردشـگری بـا رویکـرد فرهنگـی، نوعـی آشـنایی اسـت کـه 
بـه خودشناسـی فرهنگـی منجر می شـود. چنیـن آشـنایی ای تنها 
زمانـی میسـر می شـود کـه تماشـای آثـار تاریخـی و فرهنگـی در 

گردشـگری تنهـا به قصـد افزایـش معلومات و رفـع کنجکاوی های 
تاریخـی از پشـت در بسـتۀ آثـار نباشـد. تـا زمانـی کـه اهلیـت 
تذکـر وجـود نـدارد، نمی تـوان ایـن گذشـته را از خـال تاریـخ 
زنـده کـرد. اهل تذکـر، تاریخی شـدن وضعیت را نسـبت بـه اهالی 
مکان هـای دیگـر و زمان هـای دیگر و آثارشـان عـوض خواهد کرد. 
دیگـر کالبدشـکافی اجسـاد هنـری به جـای انـس و آشـنایی بـا 
روح آثـار گرفتـه نخواهـد شـد. در ایـن حالـت اسـت کـه مواجهـه 
بـا آثـار فرهنگـی در »گردشـگری بـا رویکـرد فرهنگـی« همچون 
نظرکـردن بـه آیینـه ای خواهد شـد که فرهنـگ ایرانـی را تمام قد 
بنمایانـد و هویـت فرهنگـی را تذکر دهـد و از آنجا کـه اصلی ترین 
و عمیق تریـن مرتبـۀ هویـت، هویـت فرهنگـی اسـت، ایـن نـوع 
مواجهـه بـا آثـار فرهنگـی خـودی در سـفر و گردشـگری سـبب 
»تذکـر« می شـود. وقتی سـوی دیگر ماقـات، آثـار فرهنگی دیگر 
اقـوام یـا ملت هـا باشـد نیـز بـاز »خودشناسـی« از طریـق قیـاس 
میسـر خواهـد شـد. خودشناسـی مانـع تکرار اشـتباه های گذشـته 
می شـود، سـرمایه های پنهـان را حفـظ می کنـد و ثروت هـای نـو 
بعدهـا  یک بارمصـرف  اشـیای  مثـل  کـه  ثروت هایـی  می آفرینـد. 
دورریختنـی نباشـد، بلکـه میراث نسـل ها قلمداد شـود و گذشـتن 

هـر روز از عمـرش بـر اصالتـش بیفزایـد.
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