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مقدمه ای بر گردشگری روایی
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1. دانشجوی کارشناسی مدیریت گردشگری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
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چکیـده | گردشـگری روایـی را می تـوان بـه نوعی از گردشـگری یا راهبـردی در اختیـار آن اطالق کرد 
کـه در آن داسـتان ها، افسـانه ها، اسـطوره ها و آیین هـای یـک مکان و یا داسـتان ها، خاطـرات و تجربیات 
یـک گردشـگر از مقصـد بـه عنـوان یـک ابـزار کارآمـد سـبب ایجـاد و افزایـش جذابیـت یـک مـکان یا 
مقصـد می گـردد. گردشـگری روایـی پایـدار نه تنها سـبب افزایـش جذب گردشـگر، افزایـش درآمدهای 
دولـت و جوامـع محلـی و بـاال بـردن کیفیت زندگـی مردم محلـی منطقه می شـود، بلکه می تواند سـبب 
شـود گردشـگران در کنـار لـذت بـردن از سـفر خود، به شـرایط، سـنت ها و فرهنـگ جامعۀ میزبـان نیز 
بیشـتر احتـرام بگذارنـد. منابـع گردشـگری روایـی را می تـوان در دو دسـته طبقه بنـدی کـرد که دسـتۀ 
اول شـامل تاریـخ، داسـتان ها، اسـطوره ها و افسـانه های مقصـد و دسـتۀ دوم شـامل تجربیـات، خاطرات، 
داسـتان ها و یادگاری هـای گردشـگر هسـتند. در ادامـه ارتبـاط گردشـگری روایی با گردشـگری تاریخی 
و فرهنگـی، گردشـگری بـر پایـۀ طبیعـت، گردشـگران ماجراجـو، کیفیـت زندگـی مـردم محلـی و عصر 
دیجیتـال بررسـی می شـود. بـا کمـک تکنولوژی هـای جدید در عصـر دیجیتـال، گسـترش و بهره برداری 
از گردشـگری روایی به مراتب آسـان تر از گذشـته اسـت. در نهایت، گردشـگری روایی اسـتراتژی ای ساده 
بـرای اسـتفاده از پتانسـیل جاذبه هـا در داستان سـازی، داسـتان گویی و داستان شـنیدن اسـت کـه قصـد 
دارد بـا ایجـاد داسـتان های متنـوع، عـالوه بر ایجـاد جاذبه های جدید و احیـای جاذبه هـای قدیمی، تنوع 
داسـتان ها، روایـات و فرهنگ هـا را نیـز حفـظ نمایـد. بـا ایـن حـال گردشـگری روایـی مفهومـی جدیـد 
اسـت کـه نیـاز بـه پژوهش هـای آمـاری بیشـتر بـرای درک توانایی هـا، اثـرات و عواقـب در زمینه هـای 

مختلـف اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی و زیسـت محیطی دارد.

واژگان کلیـدی| کیفیـت زندگی، گردشـگری، گردشـگری بـر پایۀ طبیعت، گردشـگری روایـی، میراث 
تاریخـی و فرهنگـی، روایت.

مقدمـه | گسـترش گونـۀ انسـان بـا مهاجـرت از شـمال آفریقا و 
حرکـت بـه سـمت شـرق و غـرب آغـاز شـد. اولیـن داسـتان های 
انسـانی نیـز بـا سـفر انسـان ها و خدایـان بـه مناطـق و دنیاهـای 
دیگـر جذابیـت پیـدا کـرد. گیلگمـش بـرای رسـیدن بـه زندگـی 
جاویـد بـه دنیـای مـردگان سـفر کـرد امـا نتوانسـت موفق شـود 
)شـاملو، 1382(. در ایـن میـان پادشـاهان اولین سفرنامه نویسـان 
تاریـخ لقـب گرفتند و بخشـی از سـفرهای جنگی خـود را در میان 

کتیبه هـا بـه جـا گذاشـتند. بـا گذشـت زمـان بسـیاری از افـراد با 
سـفر و داسـتان های واقعـی و خیالی شـان در تاریـخ بشـر مانـدگار 
شـدند، هماننـد هـرودوت، مارکوپلـو، سـعدی و کریسـتف کلمب. 
بـا انقـالب صنعتـی، افزایـش درآمـد و تشـکیل طبقۀ متوسـط در 
جامعـه، سـفر و گردشـگری به یک بخـش جدایی ناپذیـر از زندگی 
روزمـره تبدیـل شـد. بـا ایـن حـال در خـالل چنـد دهۀ گذشـته، 
گردشـگری رشـد مـداوم و تنـوع عمیق تـری را تجربه کرده اسـت 
کـه به یکـی از سریع رشـدترین بخش های اقتصادی جهـان تبدیل 

 .(UNWTO, 2013) شـده اسـت ghorbani.majid1987@gmail.com ،09375633313 :نویسنده مسئول*
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و  اقتصـادی  مزایـای  از  غیـر  کـه  اسـت  فعالیتـی  گردشـگری 
اشـتغال زایی، تأثیـرات اجتماعـی و فرهنگـی بسـیاری دارد. با این 
حـال اقنـاع و جـذب گردشـگر در بازاریابـی گردشـگری، فرایندی 
سـیال و متغیـر اسـت. جـذب توریسـت در ایـن زمـان نیازمنـد 
مکانیسـم های مختلفـی بـا اسـتفاده از روش هـای جدیـد در عصـر 
دیجیتـال جهـت آشـنایی گردشـگران بـا مقصـد، ایجـاد جذابیـت 
و جلـب اعتمـاد گردشـگران اسـت. برندسـازی مقصـد بـه معنـای 
خلـق سـیما یا آوازه ای اسـت کـه سـرمایه گذاران و گردشـگران را 
 .(Morgan, Pritchard & Pride, 2004) بـه آن مقصد جذب کنـد
برندسـازِی مقصـد تصویـری از مقصـد در ذهـن گردشـگر خلـق 
می کنـد و اهـرم اصلـی مالحظـات و معیارهـای گردشـگر بـرای 

 .(Kaplanidou & Vogt, 2003) اسـت  تصمیم گیـری 
ایجـاد  بـرای  داستان سـرایی  برندسـازی  بـرای  روش هـا  از  یکـی 
جذابیـت و برقـراری ارتبـاط بـا مخاطـب یـا مصرف کننـده اسـت. 
یکـی از جذابیت هـای زندگـی بشـری داسـتان اسـت. داسـتان ها 
آورد،  هـم  گـرد  را  بشـری  جوامـع  کلمـات  جادویـی  قـدرت  و 
امپراطوری هـا را سـاخت، خدایـان را به وجـود آورد و چیزی ایجاد 
کـرد کـه ما بـه آن تاریـخ می گوییـم. داسـتان ها به مـدت طوالنی 
آورده انـد  ارمغـان  بـه  مـردم  بـرای  را  زندگـی  عمیق تـر  معنـای 
(Fog, Budtz & Yakaboylu, 2005) و به این ترتیب پایه و اسـاس 
 .(Gubrium & Holstein, 1984) هویـت بشـر را تشـکیل داده انـد
در طـی قرن هـا، انسـان ها همیشـه بـرای یکدیگـر داسـتان هایی 
دربـارۀ مکان هایـی کـه از آنجـا آمده انـد، مکان هایـی کـه در آن 
زندگـی می کننـد و مکان هایـی کـه دیده انـد تعریـف می کرده انـد 
در  داستان سـرایی  کـه  مسـئله  ایـن   .(Bassano et al., 2019)
گسـترده  طـور  بـه  اسـت  ضـروری  محصـول  یـک  برنـد  ایجـاد 
1397؛  گـودرزی،  و  قـوام  )علیرضایـی،  اسـت  شـده  پذیرفتـه 

.)Watchtman & Johnson, 2009; Bierman, 2010
داسـتان ها نقاط حسـاس زندگی شـنوندگان را هدف قرار می دهند 
و بـه ایـن طریـق ارتبـاط احساسـی(Woodside, 2010)  و ارزش 
 .(Fog, Budtz  & Yakaboylu, 2005) ارتباطی برند را آسان می کنند
بـه عبـارت دیگـر بـدون داسـتانی خـاص، چیـز متمایـزی دربـارۀ 
برندهـا وجـود نـدارد(Bierman, 2010) . همان طـور کـه در نظریۀ 
انتقـال روایـت مطـرح شـده اسـت، زمانـی کـه مصرف کننـدگان 
خـود را در یـک داسـتان غـرق می کننـد، نگرش هـا و نیـات آنهـا 
بـرای انعـکاس دادن داسـتان تغییـر می کننـد. ایـن مسـئله تأثیـر 
متقاعدکننـدۀ داسـتان ها بـر مصرف کننـدگان را توضیـح می دهـد 

 .(Van Laer, Ruyter, Visconti & Wetzels, 2013)
گردشـگری روایـی را می تـوان به نوعـی از گردشـگری اطالق کرد 
کـه در آن داسـتان ها، افسـانه ها، اسـطوره ها، آیین هـای یک مکان 
و یـا داسـتان ها، خاطـرات و تجربیـات یـک گردشـگر از مقصـد به 
عنـوان یـک ابـزار کارآمـد سـبب ایجـاد و افزایـش جذابیـت یـک 
شـفاهی،  منابـع  شـامل  ابـزار  ایـن  می گـردد.  مقصـد  یـا  مـکان 

نوشـتاری و محتویـات بصـری برآمـده از تاریـخ، فرهنـگ، فولکلور 
و سـنت های مقصـد و تجربیـات و خاطـرات گردشـگرانی کـه در 
مقصـد حضـور یافته انـد، می شـود. در تصویـر 1 سـه مرحلـه برای 
مدیریت داستان سـرایی مکان ذکر شـده که شـامل داستان سـازی، 
داسـتان گویی و شـنیدن داسـتان می شـود. داستان سـازی به سـه 
زیـر رده تقسـیم می شـود: آنالیـز آتوبیوگرافی )انتخـاب جنبه های 
منحصـر بـه فـرد شـخصیت دهنده بـه مـکان و رخدادهـای مهـم 
همـراه بـا ذینفعـان بـه یـک مـکان( (Longo, 2008)، تعریف یک 
پالت )سـاختار روایی مثل درام حماسـی، ملودرام، کمدی و غیره(   
(Fontana, 2013) و ایجـاد یـک داسـتان مکانی )بـا توصیف متنی 
سـاختاریافته بـرای انتقـال ذات یـک مـکان بـه ذینفعـان، تقویـت 
رابطـۀ مـردم و مکان و دسـتیابی بـه موقعیـت بهتر در برابـر رقبا( 

 .(Fombrun & Van Riel, 2003)
از  بیـرون  و  مقصـد  در  مختلفـی  رسـانه های  بـه  داستان سـرایی 
آن بـرای تأثیرگـذاری داسـتان نیـاز دارد. بـه عبـارت دیگـر بـرای 
همه گیـری داسـتان نیـاز اسـت تا بـا اسـتفاده از ابزارهـای مختلف 
و در مکان هـای مختلـف، داسـتان پخش شـود تا به مقدار مناسـب 
شـنیده شـود. مرحلـۀ آخـر شـنیدن داسـتان اسـت تـا موفقیـت 
داسـتان نظـارت شـود. فناوری هـای نویـن در زمینـۀ شـبکه های 
اجتماعی کمک شـایانی به موفقیت داسـتان و همچنین بازسـازی 
و اصـالح آن خواهـد کـرد. منابع گردشـگری روایـی را به طور کلی 

می تـوان در دو دسـته طبقه بنـدی کـرد:
1. تاریخ، داستان ها، افسانه ها و اسطوره های مقصد؛

2. تجربیات، خاطرات، داستان ها و یادگاری های گردشگر. 
بـه طـور کلـی می تـوان گردشـگری روایـی را همـان گردشـگری 
یـا اسـتراتژی ای در اختیـار آن بـه حسـاب آورد بـا ایـن فـرض که 
اسـطوره ها،  داسـتان ها،  از  مجموعـه ای  گردشـگری  جاذبـۀ  هـر 
تجربیـات یـا خاطـرات را در خـود دارد. بـا ایـن حـال گردشـگری 
روایـی در تـالش بـرای برجسـته نمودن ایـن ابزار با هـدف ایجاد و 
گسـترش پایـدار گردشـگری به ویژه در مناطقی اسـت کـه اقتصاد 
گردشـگری می توانـد تأثیـر مثبتـی بـر کیفیـت زندگـی بومیـان 
بگـذارد. گردشـگری روایی را می تـوان یک اسـتراتژی پایدار جهت 
بازاریابـی گردشـگری تعریـف کـرد. بـه عبـارت دیگر، گردشـگری 
روایـی مفهومـی اسـت کـه قصـد دارد با اسـتفاده از پتانسـیل های 
توانایی هـای گردشـگران  و  میزبـان  فرهنگـی جامعـۀ  و  تاریخـی 
بـه عنـوان داستان سـرایان عصـر جدیـد، گردشـگری پایـدار بـرای 
مقصـد و تجربیـات ناب تـر در کنـار لـذت بیشـتر بـرای گردشـگر 
را فراهـم آورد. مفهـوم گردشـگری روایـی، مفهومـی جدیـد اسـت 
و تاکنـون جسـتار و تحقیقـی منحصـراً در ایـن موضوع بـه تحقیق 
و کنـکاش نپرداختـه اسـت. بـا ایـن حـال، تحقیقـات فراوانـی بـر 
روی تأثیـر روایـت و داسـتان بـر بدن از نظـر زیسـتی، تأثیر روایت 
در بازاریابـی و برندسـازی مـکان انجـام گرفتـه اسـت. گردشـگری 
روایـی، نـوع جدید یـا متفاوتی از گردشـگری، همانند گردشـگری 
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در  نمی توانـد  اکوتوریسـم  یـا  کشـاورزی  گردشـگری  فرهنگـی، 
نظـر گرفته شـود. بـه عبـارت دیگـر، گردشـگری روایـی، می تواند 
دیدگاهـی جدیـد در برخـورد با مقولۀ گردشـگری جهـت توجه به 
قابلیت هـای پنهـان موجـود جهـت گسـترش و بقـای گردشـگری 
پایـدار قلمـداد شـود. از این رو می بایسـت به گردشـگری روایی به 
عنـوان یـک رویکـرد یـا اسـتراتژی توجه شـود، نه یک نـوع خاص 

و محـدود از گردشـگری.  
حال سـؤال اینجاسـت که روایت و داسـتان گویی چگونه می توانند 
در خدمـت گردشـگری قـرار بگیرند و اصـوالً چه لزومـی برای این 
امـر وجـود دارد؟ گردشـگری روایـی چـه بخشـی از گردشـگری را 
می توانـد در برگیـرد و چـه تأثیـری بـر جامعـه و محیـط مقصـد و 
مبـدأ می تواند داشـته باشـد؟ هدف از این جسـتار، بررسـی مفهوم 
گردشـگری روایـی، پتانسـیل و ارتبـاط آن بـا سـایر بخش هـای 
مرتبـط بـا گردشـگری و همچنیـن توضیـح دلیـل لـزوم وجـود و 
اسـتفاده از ایـن روش در مقاصـد مختلـف و به ویژه در کشـورهای 

کمتر توسـعه یافته اسـت. 

منابع گردشگری روایی
داستان ها، تاریخ، اسطوره ها و آیین های مقصد •

میـراث فرهنگـی و تاریخـی نقـش عظیمـی در توسـعۀ گردشـگری 
داخلـی دارد. در تمـام طـول تاریـخ انسـان ها تجربیـات فرهنگـی، 

ایده هـا، ارزش هـا و کاالها را از طریق هنـر، تجارت و مهاجرت تبادل 
می کرده انـد. نزدیکـی داسـتان ها، افسـانه ها، اسـطوره ها، قصه هـای 
عامیانـه، آیین هـا و حتـی زبان هـای مختلـف نشـانۀ تأثیرپذیـری و 
تأثیرگـذاری بخش هـا و گروه هـای مختلـف بـر یکدیگـر در طـول 
تاریـخ بـوده اسـت. پتانسـیل های تاریخـی و فرهنگی یک کشـور به 

دالیـل زیـر یکـی از فاکتورهای اصلی گردشـگری اسـت:
الف( مهم ترین وسـیله برای مشـارکت گردشـگران اسـت همان طور 
انگیـزۀ  قوی تریـن  فرهنگـی  و  تاریخـی  میـراث  بـا  آشـنایی  کـه 

گردشـگری اسـت.
بـرای  مهمـی  سـرمایۀ  تاریخـی  و  فرهنگـی  میـراث  اشـیای  ب( 

اسـت. مـدرن  شـهرهای  در  اقتصـادی  توسـعۀ  و  سـودآوری 
ج( در حـوزۀ اجتماعـی، تعدیـل نوسـانات فصلـی و توزیـع مسـاوی 

جریـان گردشـگری اهمیـت دارد.
د( بـا برندسـازی، میـراث فرهنگـی و تاریخـی تصویـر مطلوبـی از 

منطقـه ایجـاد می کنـد.
منطقـه،  بـه  بیشـتر  درآمـد  ورود  بـر  عـالوه  سـرانجام  و  ه( 
تقسـیم  و  فـرد  بـه  منحصـر  میـراث  بـه  افتخـار  زمینه هـای 
می دهـد  قـرار  محلـی  مـردم  اختیـار  در  را  گردشـگران  بـا  آن 

.(Ismagilova, Safiullin & Gafurov, 2015)
بـا این حال صرف داشـتن میراث های فرهنگـی و تاریخی، ضمانتی 
بـرای جـذب گردشـگر نخواهـد بود. بـه عنـوان نمونه کشـور ایران 
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بـا دارا بودن 26 اثر ثبت شـده در فهرسـت میراث جهانی یونسـکو، 
همچنـان از نظـر گردشـگری در حد نه چندان مطلوبـی در منطقه 
و جهـان قـرار دارد. البتـه می بایسـت شـرایط حاکـم بـر منطقـۀ 
خـاور میانـه و معـادالت سیاسـی بین دولت هـا مد نظر قـرار گیرد 
امـا بـا ایـن حال عـدم توجـه به گردشـگری روایـی چـه در مقصد 
گردشـگری و چـه در مبدأ سـبب کاهش جذابیت گردشـگری این 
منطقـه و مناطـق مشـابه شـده اسـت. ایـران )از جنبـۀ تاریخی( از 
انقـالب کشـاورزی تاکنون نقش عمـده ای را در تاریـخ جهان بازی 
کـرده اسـت: از گسـترش تمـدن و حـذف تمدن هـای بـزرگ اولیه 
همچـون بابـل و آشـور تـا تأسـیس اولیـن امپراطوری هـای نوین و 
معرفـی نوآوری هـای پایـداری همچـون قنـات. رد پای تأثیـر ایران 
بـر جهـان را می تـوان در وقایـع و دوره هـای مختلـف از جنبه های 
متفـاوت یافـت. بـا ایـن حال عـدم توجـه بـه داسـتان ها و روایات، 
بخشـی از تاریـخ را ناقص خواهد گذاشـت و پتانسـیل های مطلوب 

در گردشـگری را از بیـن خواهـد برد. 
داستان ها، تجربیات، خاطرات و یادگاری های گردشگران  •

همان طـور کـه اشـاره شـد انتقـال تجربیات سـفر در طـول تاریخ، 
یکـی از امـور مرسـوم و تأثیرگـذار بـوده اسـت. روایت هـاي سـفر 
نـه تنهـا یکـي از اجـزاي ضـروري در سـاخت هویـت شـخصي، 
اجتماعـي و مکانـي هسـتند، بلکـه در فراینـد بازاندیشـي، تجربـه، 
یـادآوري و انتشـار تجـارب مسـافرت و گردشـگري نیـز اهمیـت 
دارنـد (Tivers & Rakić, 2012). گردشـگران ایجادکنندۀ مشـترک 
از طریـق  روایت هـا  آن  در  کـه  گردشـگري هسـتند  تجربه هـاي 
تعامـل بیـن تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان بـه طـور مشـترک 
سـاخته مي شـوند (Chronis, 2012). ازایـن رو روایـت در قلـب 
گردشـگر قـرار دارد، زیـرا تجـارب، اساسـاً داسـتان هاي مشـترک 
هسـتند (Bendix, 2002). داسـتان ها می تواننـد مقصـد را قابـل 
مشـاهده و منحصـر بـه فـرد نماینـد. با این حـال به جـای معرفی 
مقصـد بـه عنـوان قهرمـان داسـتان، می تـوان مقصـد را داسـتانی 
معرفـی کرد که گردشـگر در آن راوی، شـخصیت اصلـی و قهرمان 
اسـت. در نهایـت موفقیـت ارائـۀ روایـت داسـتان دربـارۀ مقصد به 
درگیـر شـدن گردشـگران، اشـتیاق و توانایـی شـرکت فعاالنـه در 

 .(Chronis, 2012) دارد  بسـتگی  تجربـۀ داستان سـرایی 

گردشگری روایی
گردشگری روایی و گردشگری تاریخی و فرهنگی •

بـه  مربـوط  اول  بخـش  روایـی،  گردشـگری  تقسـیم بندی  در 
یـک  بـه  مربـوط  آیین هـای  و  اسـطوره ها  افسـانه ها،  داسـتان ها، 
مـکان اسـت کـه جذابیت داسـتان ها و بقایـای تاریخـی و فرهنگی 
مربـوط بـه آنهـا، گردشـگران را بـرای رسـیدن بـه مقاصـد مجاب 

می کنـد. 
البتـه گردشـگری پیـش از آنکـه یـک فعالیـت اقتصـادی باشـد، 
گویـای یـک ارتباط فرهنگـی متشـکل از عناصر گردشـگر، جامعۀ 

میزبـان و محیـط اسـت. فرهنـگ بـه عنـوان یـک نظـام ارتباطـی 
بیـن مـردم با جلوه هـای مختلفی از آداب و رسـوم، میـراث و دیگر 
تولیـدات مادی و زیباشـناختی شـکل می گیـرد و واقعیت وجودی 
جامعـه را بیـان می کنـد. از ایـن چشـم انداز اسـت کـه مـردم بـا 
فرهنگـی کـه دارنـد بـه جهـان طبیعـی و انسـانی خـود شـکل 
ویـژه ای می بخشـند )زنگی آبـادی، موسـوی و خلقی پـور، 1389(. 
گردشـگری تاریخـی و فرهنگـی یکـی از انـواع اصلـی و پیشـروی 
گردشـگری را تصاحب کرده اسـت که مسـیرها را جـذاب می کند، 
افـق دیـد را وسـیع می کنـد، هـوش را گسـترش می دهـد، ذائقـۀ 
زیبایـی ایجـاد می کنـد و بـه تحقـق بهتـر یـک تصویـر واقعـی از 
.(Ismagilov, Safiullin & Gafurov, 2015) جهـان کمک می کنـد

اگـر ایـن داسـتان ها را از بسـیاری از جاذبه هـای گردشـگری حـذف 
کنیـم، چیـز چنـدان جـذاب دیگری باقـی نخواهـد ماند. بـه عنوان 
نمونـه مجموعـۀ بیسـتون در ایـران را می تـوان ذکـر کـرد. بـر روی 
دامنـۀ کوهـی کـه در میـان محلیـان بـه نـام کـوه خـدا معـروف 
بـوده اسـت، سـنگ نگاره ای وجـود دارد کـه تـا پیش از رمزگشـایی 
نوشـته های آن بـا مجموعـه ای از داسـتان های خیالـی مرتبـط بـا 
اسـطوره ها همـراه بـوده اسـت. ایـن سـنگ نگاره مربوط بـه داریوش 
اول هخامنشـی اسـت کـه در آن داسـتان بـه پادشـاهی رسـیدن 
خـود را توضیـح می دهـد. از طرف دیگـر در همـان نزدیکی، صفحۀ 
صافـی بـر روی دامنـۀ کـوه کنده شـده اسـت کـه در میـان بومیان 
بـه نـام فرهاد تـراش )تراشیده شـده توسـط فرهـاد( معـروف اسـت. 
فرهـاد شـخصیت یکی از عاشـقانه ترین داسـتان های ایرانی، خسـرو 
و شـیرین اسـت. خسـرو دوم یـا خسـرو پرویـز، عاشـق شـاهزاده ای 
ارمنـی بـه نام شـیرین می شـود. خسـرو برای رسـیدن به پادشـاهی 
مجبـور اسـت تا به جنگ یکی از سـرداران خود به نـام بهرام چوبین 
بـرود و برای رسـیدن بـه پیـروزی از امپراطوری بیزانس درخواسـت 
کمـک می کنـد. در ایـن میـان فـرد دیگـری بـه نـام فرهـاد عاشـق 
شـیرین می شـود و داسـتان های عاشـقی او در سرتاسـر امپراطوری 
پـارس پخـش می شـود. خسـرو بـرای رهـا شـدن از دسـت رقیـب، 
بـه او دسـتور می دهـد کـه بـرای رسـیدن بـه معشـوق بایـد در دل 
کـوه تونـل بزنـد. بـا پیشـرفت کار فرهاد عاشـق، خسـرو خبر مرگ 
شـیرین را بـرای فرهـاد می فرسـتد و فرهـاد از ناراحتـی می میـرد. 
بخش هایـی از وقایـع این افسـانه با واقعیـت تاریخی ایـران مطابقت 
دارد امـا داسـتانی بـودن بخش هـای دیگـر نـه تنهـا تأثیـر منفی ای 
بـر جـذب گردشـگر بـه این مـکان نـدارد بلکـه شناخته شـده بودن 
ایـن مـکان بیشـتر از اینکه بـه خاطر سـنگ نگارۀ داریوش باشـد به 

خاطـر همین داسـتان های عاشـقانه اسـت. 
پایـداری  بـه  کمـک  روایـی  گردشـگری  مزایـای  از  دیگـر  یکـی 
فرهنـگ بومـی اسـت. بـه عبـارت دیگر، جوامـع مقصـد در صورت 
ارتبـاط مـداوم بـا گردشـگران بـا زمینه هـای فرهنگـی و اجتماعی 
متفـاوت، دچـار تناقضـات فرهنگـی می شـوند. بـه مرور زمـان این 
امـر سـبب تغییر در سـاختار اجتماعی، سـنت ها، باورهـا و فرهنگ 
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جامعـۀ مقصـد خواهد شـد. گردشـگری روایی ابـزاری قدرتمند در 
دسـت فرهنـگ بومـی مقصـد اسـت تـا بتوانـد در برابـر تهاجمات 
ناخواسـته خـود را حفـظ کنـد. موضـوع دیگـری کـه بایـد بـه آن 
توجه شـود این اسـت کـه در فرایند جهانی سـازی، تنـوع فرهنگی 
مناطق کمتر توسـعه یافته بیشـتر از سـایر مناطـق در خطر نابودی 
قـرار دارد. حفـظ میراث فرهنگـی و تنوع فرهنگـی در یک منطقه، 
سـبب حفـظ پیوسـتگی بـا گذشـتگان و ایجـاد حـس افتخـار و 

دلبسـتگی بـه منطقـه در بیـن جوامـع محلی خواهد شـد.
گردشگری روایی و گردشگری بر پایۀ طبیعت •

درک رابطـۀ صحیـح میـان گردشـگری و محیـط زیسـت مسـتلزم 
و  گردشـگر  رابطـۀ  کل گراسـت.  و  جانبـه  همـه  دیـد  داشـتن 
و  اجتماعی-فرهنگـی  اقتصـادی،  بعـد  سـه  در  زیسـت،  محیـط 
زیسـت محیطی تأثیرگـذار اسـت. گردشـگری بـر پایـۀ طبیعـت به 
همـۀ انـواع گردشـگری کـه بـر محیط هـای طبیعـی و ویژگی های 
طبیعـی نسـبتاً دستکاری نشـده وابسـته اسـت، اطـالق می شـود 
(Buckley, 2009). بنابرایـن گردشـگری بـر پایـۀ طبیعـت اشـکال 

گردشـگری زیـر را شـامل می شـود:
گردشـگری  )مثـل  طبیعـی  محیط هـای  در  گردشـگری   -
ماجراجویانـه( گردشـگری دربـارۀ عناصـر ویژۀ محیط زیسـت های 
گردشـگری  و  وحـش  حیـات  گردشـگری  )هماننـد  طبیعـی 

کشـاورزی(
- گردشـگری توسـعه یافته بـرای حفاظـت از نواحـی طبیعی )مثل 

.(Hall & Boyd, 2005) اکوتوریسـم
نکتـۀ شـاخص در گردشـگری بـر پایـۀ طبیعـت ایـن اسـت که در 
بخش هـای مختلـف سـطوح متفاوتـی از پایـداری را در برمی گیرد. 
صنعـت  ذینفعـان  گردشـگری،  صنعـت  سـریع  رشـد  دلیـل  بـه 
بـر  ایـن صنعـت  گردشـگری در سرتاسـر جهـان متوجـه فشـار 
طبیعـت و بنابرایـن نیـاز بـه حفاظـت از میـراث محیـط زیسـتی، 
فرهنگـی و اجتماعـی شـدند (UNEP, 2002). البته نحـوۀ برخورد 
و تعامـل بـا محیـط به نسـبت امروز متفاوت بوده اسـت. بـه عنوان 
مثـال، در فرهنـگ ایـران باسـتان، طبیعـت و عناصـر موجـود در 
آن همچـون خـاک، آب، زمیـن و غـذا محتـرم و مقـدس شـمرده 
می شـده اسـت. همیـن تفکـر و بـاور سـبب بهره بـرداری منصفانـه 
و پایـدار از طبیعـت می شـده اسـت و آنهـا در برخـورد و تعامـل 
بـا طبیعـت، شـرایط محیطـی را بیـش از حداکثرسـازی سـود در 
نظـر می گرفته انـد. گردشـگری کشـاورزی می تواند نمونـۀ خوبی از 
تعامل گردشـگر، محیط و گردشـگری روایی باشـد. گردشـگران در 
خـالل اقامت در زمـان تعطیالت )Vacationers( فرصت مشـارکت 
در زندگی مزرعه، غذا دادن به حیوانات و برداشـت محصول را پیدا 
می کننـد و در مـورد برنامـۀ زندگی روزانۀ کشـاورزان یاد می گیرند  
 .Greif, Rauscher & Söntgerath, 2011 cited in Wolter, 2013)
در تمامـی ایـن ابزارهـا در خدمـت گردشـگری روایـی هسـتند. 
گردشـگری ماجراجویانـه، گردشـگری حیـات وحش و اکوتوریسـم 

نیـز می تواننـد برای حفظ طبیعت و گردشـگری پایـدار در خدمت 
گردشـگری روایـی قـرار بگیرند.

البتـه ایـن نکته نیز می بایسـت در نظر گرفته شـود که گردشـگری 
روایـی تنهـا محـدود بـه داسـتان مکان هـا و تجربیات گردشـگران 
نمی شـود، بلکـه می توانـد قوانیـن نانوشـته در برخـورد بـا طبیعت 
را نیـز در بـر بگیـرد. نحـوۀ تعامـل بشـر بـا طبیعت در طـی قرون 
نگاهـی  همـواره  صنعتـی،  انقـالب  از  بعـد  ویـژه  بـه  و  متوالـی 
بهره بردارانـه و سوء اسـتفاده کننده بـوده اسـت. بـه عنـوان نمونـه، 
ایـن دیـدگاه کـه انسـان برتریـن، باهوش تریـن، خودآگاه تریـن و 
محق تریـن موجـود بـر روی زمیـن اسـت، سـبب بهره برداری هـای 

بی پایـان انسـان ها از منابـع طبیعـی موجـود شـده اسـت. 
بـا ایـن حـال گردشـگری روایـی ایـن قابلیـت را خواهد داشـت تا 
در خـالل داستان سـازی ها، قوانیـن الزم بـرای تعامـل بـا طبیعـت 
و حفاظـت از آن را بـه شـکلی احترام آمیـز، قابـل پذیـرش و عملی 
بـه عبـارت دیگـر گردشـگری روایـی می توانـد نقـش  بگنجانـد. 
آمـوزش را بـرای جامعـۀ میزبـان و گردشـگران پیـش از ورود و در 
هنـگام حضـور گردشـگران ایفـا کند. این امـر به ویـژه در مناطقی 
حسـاس  زیسـت  محیـط  و  بـاال  گردشـگری  پتانسـیل های  بـا 
بـدون  و گروهـی  ورود گردشـگران عمـده  زیـرا  الزم االجراسـت، 
در نظـر گرفتـن مالحظـات زیسـت محیطی توسـط سـازمان های 
مسـئول و گردشـگران بـه مـرور سـبب تخریـب بیـش از حـد و 
غیـر قابـل بازگشـت طبیعـت خواهـد شـد. آمـوزش و اسـتفاده از 
پتانسـیل های گردشـگری روایـی امـری منطقـی و به صرفه اسـت. 
بـه عنـوان مثـال جلوگیـری از ریختـن زبالـه در طبیعـت بسـیار 
سـاده تر از جمـع آوری و جبـران خسـارات ناشـی از این کار اسـت. 

گردشگری روایی و گردشگران ماجراجو •
گردشـگری   )ATTA( ماجراجویانـه  گردشـگری  تجـارت  انجمـن 
ماجراجویانـه را سـفری تعریـف می کنـد کـه حداقـل دو عامـل 
از سـه عامـل زیـر را دارا باشـد: فعالیـت فیزیکـی، محیـط زیسـت 
طبیعـی و غوطـه وری فرهنگـی. بیـن سـال های 2010 و 2014، 
صنعت گردشـگری ماجراجویانه تا 195 درصد رشـد داشـته اسـت 
امـا همچنـان نقـش کوچکـی در صنعـت گردشـگری دارد. صنعت 
افزایـش آگاهـی دربـارۀ  گردشـگری ماجراجویانـه همچنیـن بـه 
پایداری، نیاز به حمایت از جوامع محلی و ارتقای مسـئولیت پذیری 

  .(Huddart & Stott, 2020) اجتماعـی کمـک می کنـد
متخصصـان و سیاسـت گذاران ایـن صنعـت بـه اقدامـات زیسـت 
محیطـی پایـدار پایبند هسـتند بـه این خاطـر که می داننـد بدون 
ایـن  معنـی دار  فرهنگـی  تجربیـات  و  بکـر  طبیعـی  محیط هـای 
صنعـت از بیـن خواهـد رفـت. ایـن ارزش هـا بـا کمک گردشـگری 

روایـی می تواننـد آینـدۀ پایـدار ایـن صنعـت را تضمیـن کننـد. 
گـروه  در  می توانیـم  را  ماجراجـو  گردشـگران  حـال،  ایـن  بـا 
بزرگ تـری دسـته بندی کنیـم کـه همیشـه بـه ایـن اصـول پایدار 
نبوده انـد. ماجراجویـان، پیشـتازان سـفر بـه نقاط دور از دسـترس 
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و گمنـام هسـتند. کریسـتف کلمـب یکـی از ایـن پیشـتازان بود و 
قـارۀ آمریـکا را کشـف کـرد. بـا ایـن حـال او و دنباله روهـای او در 
مسـیری غیرپایـدار قـدم برداشـتند. داسـتان ها و روایت هـای ایـن 
گروه هـا نشـان دهندۀ شـرایط ابتدایی منطقـه و نحوۀ برخـورد آنها 
بـا منطقـه و سـاکنانش بـوده اسـت.  گردشـگران ماجراجـو از این 
بابـت اهمیـت دارنـد کـه بـه عنـوان گروه هـای پیشـرو نقـش بـه 
سـزایی در سـاخت تصویـر و داسـتان مقصـد دارنـد. رفتـار و نحوۀ 
تعامـل بـا مـردم محلـی نیـز در رفتـار مردم محلـی با گردشـگران 
بعـدی تأثیرگذار اسـت. داستان سـرایی تعاملی توسـط گردشـگران 
ماجراجـو و جامعـۀ میزبـان در ایجـاد یک گردشـگری روایی پایدار 
و سـازگار بـا محیط زیسـت و فرهنـگ مقصـد تأثیر فراوانـی دارد. 

گردشگری روایی و کیفیت زندگی مردم محلی •
اقتصـادی عمـدۀ در  و  اجتماعـی  نیروهـای  از  یکـی  گردشـگری 
دنیـای امـروز اسـت کـه مصرف کننـدگان و دولت هـا به شـدت در 
تجربیـات و توسـعۀ گردشـگری بـا هـدف بهبـود کیفیـت زندگـی 
موفقیـت  آغـاز  در  کرده انـد.  سـرمایه گذاری  مقصـد،  سـاکنین 
سیاسـت گذاری ها و سـرمایه گذاری ها در ایـن زمینـه بـا معیارهای 
اقتصـادی مثـل هزینۀ گردشـگر، درآمد مالیاتی و تعداد شـغل های 
ایجادشـده سـنجیده می شـود. با این وجـود، اثرات مثبـت و منفی 
بـر محیـط فیزیکـی و احسـاس رضایـت و شـادکامی سـاکنین نیز 
مـورد توجـه قرار گرفتـه اسـت (Uysal & Perdue, 2012).  نتیجۀ 
ابتدایـی گردشـگری روایـی افزایـش جـذب گـردش و در نتیجـه 
افزایـش درآمـد اقتصـادی مقصـد خواهـد بـود. بـا این حـال ایجاد 
حـس رضایـت هـم در جامعۀ محلی و هـم در گردشـگران از دیگر 
نتایـج ایـن اسـتراتژی خواهد بـود.  گردشـگران در صـورت تطابق 
داسـتان ها و روایت هـای جـذاب بـا مقصد، عـالوه بر لذت بـردن، با 
ایـن داسـتان ها و نمودهـای آنها بـرای مدتی زندگـی خواهند کرد 
و نیـاز خـود را از این سـفر بـرآورده خواهند سـاخت. در بازگشـت 
نیـز بـا به اشـتراک گذاشـتن این احساسـات خوب، سـبب تحریک 
اطرافیـان بـرای سـفر بـه مقصـد خواهنـد شـد. از طـرف دیگـر، 
جامعـۀ میزبـان نیز بـا دریافـت احترام نسـبت به محیـط، فرهنگ 
و سـنت های خـود و همچنیـن افزایـش درآمـد حـس رضایـت و 
پایـدار  روایـی  گردشـگری  داشـت.  خواهـد  بیشـتری  آسـودگی 
نـه تنهـا سـبب بـاال بـردن کیفیـت زندگـی مـردم محلـی منطقه 
می شـود، بلکـه سـبب می شـود گردشـگران در کنـار لـذت بـردن 
از سـفر خـود، بـه شـرایط، سـنت ها و فرهنـگ جامعه میزبـان نیز 

بیشـتر احتـرام بگذارند. 
 گردشگری روایی و عصر دیجیتال •

تـا پیـش از شـروع صنعت چـاپ، داسـتان ها و روایت هـا به صورت 
شـفاهی و بـا تغییـرات مکرر و اصـوالً در مجامع غیر رسـمی پخش 
می شـدند. بـا شـروع بـه کار صنعـت چـاپ، منابـع نوشـتاری بـه 
صـورت گسـترده تر در اختیـار عـوام قـرار گرفـت امـا گسـتردگی 
داستان سـازی، داستان سـرایی و گـوش دادن بـه داسـتان تـا امروز 

به این اندازه وجود نداشـته اسـت. نگاه گردشـگری هر روز بیشـتر 
 .(Beeton, Bowen & Santos, 2006) و بیشـتر رسـانه ای می شـود
رسـانه ای  بیشـتر  می شـود،  سـازماندهی تر  گردشـگری  چـه  هـر 
 )Mediation( اصطالح رسانه ای شدن .(Jansson, 2002) می شـود
در محیـط گردشـگری بـه تـالش فعـال فـردی بـرای تسـهیل یـا 
انتقـال تجربـۀ گردشـگری بـه افـراد دیگـر ارجـاع داده می شـود 

 .(Tussyadiah & Fesenmaier, 2008)
در عصـر دیجیتـال و با پیشـرفت روز افـزون ارتباطات، رسـانه ها و 
شـبکه های اجتماعـی نقـش مهمـی پیـدا کرده انـد. همان طـور که 
رسـانه های اجتماعـی فضای محبوبـی را برای افـراد جهت برقراری 
ارتبـاط و بـه اشـتراک گـذاری محتـوا فراهـم می کنند، بـه منبعی 
مهـم بـرای گردشـگران احتمالـی جهت پیـدا کردن و جسـتجوی 
و  بـودن  دسـترس  در  تأمین کننـدگان،  قیمت هـا،  اطالعـات، 
 .(Buhalis & Foerste, 2015) ویژگی هـای کاالهـا تبدیـل شـده اند
بـه همیـن جهـت رسـانه های اجتماعی بـه کانال های مهمـی برای 
بازاریابی تبدیل شـده اند. حدود 60 درصد از سـازمان های مدیریت 
مقصـد، بودجه هایـی را بـرای فعالیت هـای مرتبـط بـا رسـانه های 
اجتماعـی اختصـاص داده انـد (Barnes, 2015). بـا این حـال روند 
بازاریابـی در حـال خـارج شـدن از کنتـرل بازاریابـان اسـت به این 
دلیـل کـه بخشـی از ایـن روند بـه وسـیلۀ گفتگوهای غیر رسـمی 
کاربـران ایجـاد شـده و تغییـر می کنـد. در حالـی کـه یـک مقصد 
ممکن اسـت داسـتان خاص خود را داشـته باشـد، داستان سـرایی 
گردشـگران از تجربیـات و نظـرات شـخصی سـبب ایجـاد داسـتان 
جدیـدی بـرای مقصـد می شـود. بنابرایـن رسـانه های اجتماعی به 
مردم پسـند کـردن محتـوای تولیـدی رسـانه ها و انتقـال قـدرت 
بـه سـمت مصرف کننـده نیـز کمـک می کننـد. داسـتان پـردازی 
در عصـر دیجیتـال بـه دلیـل رقابـت مکان هـا بـرای گردشـگری، 
هزینه هـای توسـعۀ اقتصـادی و انتقـال فرهنـگ و دانـش، اهمیت 
فزاینـده ای پیـدا کـرده اسـت (Bassano et al., 2019). با این حال 
از اثـرات منفـی همه گیـری شـبکه های اجتماعـی نیـز نبایـد غافل 
شـد. دبـرد فرهنگـی را که تمامـاً به فرهنـگ مصرفی-تماشـاگری 
تاریـخ درون  فراموشـی سـپردن  بـه  تبدیـل شـده و کارکـردش 
فرهنگ اسـت، جامعه تماشـاگر می نامـد )زنگی آبـادی و همکاران، 
1389(. در گردشـگری مجـازی ایـن امـر چه در میان گردشـگران 
مجـازی و چـه در میـان جامعـۀ میزبـان رخ می دهـد. گردشـگری 
روایـِی قدرتمنـد و بنیادیـن در مبدأ و بـه ویژه در مقصـد می تواند 
بـه عبـارت  ایجـاد جامعـۀ تماشـاگر مطلـق جلوگیـری کنـد.  از 
دیگـر گردشـگری روایـی از کاالیی شـدن فرهنـگ و گردشـگری 
جلوگیـری می کنـد. گردشـگری روایـی منطبق بر باورها، سـنت ها 
و اسـطوره های جامعـۀ میزبان، مانـع از فروپاشـی فرهنگی و از هم 
گسـیختگی مقصـد می گـردد. در ایـن حالـت، جامعـۀ میزبـان در 
عیـن تأثیرپذیـری و تأثیرگـذاری، می توانـد بـا افتخـار فرهنـگ و 

باورهـای خـود را حفـظ و نگهـداری کند. 
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نتیجه گیری
همان طـور کـه گردشـگری بـه یکـی از صنایـع پیشـتاز اقتصـادی 
امـروز تبدیل شـده اسـت، مطالعـات بیشـتر و اتخاذ اسـتراتژیهای 
قرن هـا،  بـرای  می رسـد.  نظـر  بـه  اجتناب ناپذیـر  امـری  جدیـد، 
انسـان ها بـه مجموعه ای از داسـتان ها بـاور پیدا کرده اند تـا بتوانند 
خـود را در مسـیر پیشـرفت و بقـا نگه دارنـد. داسـتان های قدیمی 
اگر چه به نوعی تاریخشـان گذشـته اسـت، اما نشـان دهندۀ مسـیر 
اشـتباهات انسـانی هسـتند. گونـۀ انسـان در قـرن بیسـت و یکـم 
فرصـت بی بدیلـی بـرای خلـق داسـتان مطلـوب خـود بـرای ایجاد 
یـک زندگـی بهتـر، یـک محیـط زیسـت سـالم و قدرتمنـد و یک 
اقتصـاد پایـدار دارد. گردشـگری روایـی ایـن فرصـت را در اختیـار 
انسـان ها قـرار می دهـد. بـا کمـک تکنولوژی هـای جدیـد در عصر 
دیجیتـال، گسـترش و بهره بـرداری از گردشـگری روایـی به مراتب 
آسـان تر از گذشـته شـده اسـت. گردشـگری روایـی اسـتراتژی ای 
داستان سـازی،  در   جاذبه هـا  پتانسـیل  از  اسـتفاده  بـرای  سـاده 
داسـتان گویی و داسـتان شنیدن است. این اسـتراتژی قصد دارد تا 
بـا ایجـاد داسـتان های متنـوع، عالوه بـر ایجاد جاذبه هـای جدید و 
احیـای جاذبه هـای قدیمـی، تنوع داسـتان ها، روایـات و فرهنگ ها 

را نیـز حفـظ کنـد. بـا این حـال گردشـگری روایی نیاز به بررسـی 
و بازبینـی مـداوم دارد تـا روایـات اصـالح و بهینه سـازی شـوند و 
ویژگی هـای مثبت آنها شناسـایی و برجسـته شـوند. بدیـن ترتیب 
اثـرات مثبـت گردشـگری و گردشـگری روایـی بـر روی طبیعـت، 
کیفیـت زندگـی مـردم محلی و حـس رضایت گردشـگران در کنار 
سـایر معیارهـای اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی بیشـتر 
شـود. از ایـن منظـر گردشـگری روایـی را می بایسـت بـا دیـدگاه 
جدیـد و کارآمـدی در بخش هـای سیاسـت گذار بررسـی کـرد و 
از ایـن اسـتراتژی بـه نفـع پیشـبرد اهـداف اقتصـادی، اجتماعی و 
فرهنگـی بـه ویـژه در جامعۀ مقصد بهـره برد. بـا درک این موضوع 
کـه بـدون روایـت بسـیاری از جاذبه هـای گردشـگری، جذابیـت 
خـود را از دسـت خواهنـد داد، می تـوان بـه اهمیـت گردشـگری 
روایـی پـی بـرد و می بایسـت ایـن درک جمعـی سـبب پیشـبرد 
گردشـگری روایـی و بهره بـرداری پایـدار از آن در جامعه شـود. در 
نهایـت گردشـگری روایـی مفهومـی جدید اسـت کـه پژوهش های 
آماری بیشـتری بـرای درک توانایی ها و تأثیـرات آن در زمینه های 
مختلـف از نظـر اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و زیسـت محیطی 

نیاز اسـت. 
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