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چکیـده| صحبـت از گردشـگری به عنـوان یک صنعـت در قالـب محورهای توسـعه، همـواره بـا گمانه زنی های 
بسـیاری روبـرو بـوده اسـت. مخالفـت با این رویکـرد به مخدوش شـدن فرهنـگ و هویت فرهنگـی جامعه تأکید 
می کند. از این رو دیدگاه های مختلف نشـان می دهند ماهیت سـفر و گردشـگری و از سـوی دیگر هویت فرهنگی 
نیـاز بـه تحلیـل عمیق تری دارد. مسـیری که تا به امروز طی شـده اسـت نمی تواند معیار اصلی صحت و درسـتی 
فعالیت ها باشـد. لذا با بررسـی عمیق ماهیت گردشـگری و از سـوی دیگـر هویت فرهنگی، مطالعۀ اهـداف هر دو 
و همچنیـن چشـم انداز آن هـا، این دیـدگاه حاصل می شـود که گردشـگری و فرهنگ، پدیده های فطری انسـانی 
هسـتند که هر دو ماهیت هویت انسـانی را جسـتجو می کنند. گردشـگری و فرهنگ ریشـه در ارزش ها و وجود 
معنوی انسـانی دارند که نیازمند بازاندیشـی هسـتند تا در جایگاه صحیح خویش محقق شـوند. بنابراین در میان 
سـویه های گوناگون ارتباط میان گردشـگری و هویت فرهنگی، می توان با بسترسـازی و ایجاد نگاهی متفاوت به 

هویت فرهنگی و از سـوی دیگر گردشـگری، همسـویی میان آن ها برقـرار کرد.
واژگان کلیدی| گردشگری، فرهنگ، هویت فرهنگی.

مقدمه و بیان مسـئله | سـفر به عنوان یک رفتار فرهنگی و اجتماعی در 
قالب صنعت گردشـگری فعالیتی خدماتی قلمداد می شـود که آن را یکی از 
عوامل توسـعۀ کشـورها به ویژه حوزۀ اقتصـادی می دانند. کسـب درآمدهای 
بـاال از گردشـگری، قوۀ توسـعۀ این صنعت را قدرت بخشـید. از ایـن رو اکثر 
مطالعات حوزۀ گردشـگری به بررسـی ابعاد اقتصادی و آثار ناشـی از توسـعۀ 
ایـن صنعـت محـدود می گـردد. ایـن امـر اگرچـه مفیـد اسـت امـا جوانب 
اصلـی گردشـگری را لحاظ نمی نماید و سـبب مغفول مانـدن ماهیت اصلی 
گردشـگری شده اسـت. در وهله اول، گردشـگری یک پدیدۀ فرهنگی است. 
پیشـتر از ایـن به جـای اینکه گردشـگری را به عنـوان اهرم توسـعۀ فرهنگ 
تحلیل نمایند، صرفاً جوانب اقتصادی آن را بررسـی کرده اند. به همین دلیل 
اسـت که اکثریت گردشـگری را عامل آسـیب زای فرهنگ می داننـد. در این 
میان معدود دیدگاه هایی نیز وجود دارد که گردشـگری را عامل رونق و رشـد 
جوامـع می داننـد. مطالعۀ فرهنگ این نکتـه را بیش ازپیش روشـن می کند 
کـه جوامـع بـا فرهنگ هـای مختلـف دارای هویت فرهنگـی منحصربه فرد 
هسـتند. میـراث فرهنگـی ملمـوس و ناملمـوس به عنـوان جاذبه هـای 
گردشـگری مطرح می شـوند که ممکن اسـت با حضور گردشـگران تخریب 
شـوند و هویت فرهنگی جامعه مخدوش گردد. از این رو بسـیاری از آن ها در 
مقابل گردشـگری مقاومت کرده و آن را مخل هویت فرهنگی می دانند. زیرا 
آسـیب و آثـار منفی آن بیـش از اثرات مثبت به ویـژه اقتصادی اسـت. از این 
رو مطالعات گردشگری از فضای اقتصادی فراتررفته و فرهنگ را موردبررسی 

قـرار داد. در ایـن میان در پاسـخ به کاهش اثرات منفی گردشـگری در حوزۀ 
فرهنگـی، ارتباطـات میان فرهنگـی را موجب شـکل گیری تعامل فرهنگی 
میان جوامع نامیدند تا در این بسـتر بتوانند آثار منفی گردشـگری را بهبود 
بخشـند. از سـوی دیگر، با مطرح نمودن اصطالح »پایداری« سـعی در ترمیم 
گردشـگری از آثـار منفی نمودنـد. بدین مفهوم که اگر گردشـگری در ظرف 
پایـداری نگنجد، قابل قبول نخواهد بود. تحلیل این مطالعات در گردشـگری 
بیش از آن که امیدبخش باشـد، بیشـتر پاک کنندۀ صورت مسـئله اسـت تا 
غبار از اثرات منفی آن بزداید. در این میان سـؤال بدین گونه مطرح می شـود، 
در مقابـل ارتبـاط چندسـویۀ گردشـگری و هویت فرهنگی آیـا به طور قطع 
گردشـگری آسـیب زننده اسـت؟ یـا می تـوان اقدامـی مؤثر با هـدف بهبود 

ارتبـاط میان هویت فرهنگی و گردشـگری انجـام داد؟

بدنۀ نقد
با وجود نگاه سـطحی به گردشـگری و محدودشـدن اثرات توسعۀ اقتصاد 
گردشـگری، همچنـان شـاهد آثار مخـرب حضور گردشـگران بـر هویت 
فرهنگـی جامعۀ میزبان خواهیم بود. در چنین بسـتری این نگرانی وجود 
دارد و قابـل تأمـل نیز هسـت. زیرا حضور بدون برنامۀ گردشـگران در یک 
منطقـه از یک سـو و عـدم آگاهـی جامعـۀ میزبـان از فضای گردشـگری 
و بازدیـد گردشـگران از سـوی دیگـر، به طـور قطـع موجبـات تخریـب و 
آسـیب گردشـگری را بـه همـراه خواهـد داشـت. امـا بایـد به ایـن نکته 
توجـه کـرد کـه در دنیای صنعتـی امروز سـفر صرفاً جابه جایی نیسـت و 
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نمی تـوان با معیارهای سـطحی پیشـین گردشـگری را سـنجید. چرا که 
بـا وجـود رویکـردی عمیق تـر و نه سـطحی، این موضوع جـای تحلیل و 
بررسـی بیشـتری می یابد و در بسـیاری اوقات نیاز به بازاندیشی و بررسی 
عمیـق مفاهیم نام آشـنا احسـاس می شـود. هویت فرهنگی یـک جامعه، 
مؤیـد معرفـی فرهنگ در پوسـت و خـون آن جامعه اسـت و در این میان 
بهره منـدی از مؤلفه هـای ظاهـری برای بیـان هرچه ملموس تـر آن به کار 
مـی رود. پـس در ایـن رویکـرد بـا جامعـه ای سـروکار داریـم کـه خودش 
را معرفـی می کنـد، حـال کـدام دریچـۀ فرهنگـی مدخل معرفی اسـت؟ 
ایـن مدخـل همان هویـت فرهنگـی منحصربه فرد اسـت. از سـوی دیگر 
گردشـگری در بطن ماهیت فطری انسـانی نهفته اسـت. جستجو، کشف، 
معناجویـی، معنـای زندگی، معنویـت و رهایی. این مفاهیـم اصول درونی 
انسـانی اسـت که در بسـتر سـفر رخ می دهند. حال اگر سـفر و در معنای 
صنعتـی آن، گردشـگری، بـر مـدار ماهیـت اصلـی خویـش قـرار گیـرد، 
یعنی جسـتجوگر ارزش هاسـت، بر مسـیر یادگیری و معناجویی اسـتوار 
اسـت، سـفر حرکتـی مقدس اسـت کـه رهایـی و بازیابـی انـرژی را برای 
انسـان بـه همراه خواهـد داشـت. از این رو در این سـوی بـازار متقاضیان 
سـفر، شـاهد جسـتجوگر هویت هـا هسـتیم کـه به دنبـال آگاهی اسـت. 
اقدامـی کـه در بطـن آن ارزش هـا قـرار دارنـد. لـذا در این فضـای تحلیل 
بـا دو مقولـه سـروکار داریم که ریشـۀ هـر دو فرهنـگ، ارزش، یادگیری، 
معنویـت، یافتـن و معناجویـی و هویتی اسـت که بر پایۀ فطرت انسـانی 
اسـت. در ایـن رویکرد گردشـگری ظـرف معرفی هویت هاسـت و اقدامی 
اسـت کـه کمک کننـدۀ فرهنگ هاسـت. ارزش هـا را ارج می نهـد، آن هـا 
را بیـان می کنـد و درصـدد معرفـی آن برمی آیـد. لـذا جامعـه بـا هویـت 
فرهنگـی منحصربه فـرد خویش بـه این فرهنـگ می بالـد و آن را محترم 
می انـگارد، چـرا که علقۀ فرهنگـی بـدان دارد، از سـوی دیگر متقاضیانی 
هسـتند که از سـفر برای یادگیـری این فرهنگ ها بهـره می جویند. آنچه 
در این جـا موردتوجـه اسـت، گردشـگری اسـت کـه می تواند یـک نیرو و 
عنصر کمک کننـده، یاری دهنـده و افزایش دهندۀ هویت فرهنگی منطقه 
لقـب گیرد. اگـر مردمان یک منطقه دارای تعلق فرهنگی ویژه باشـند، به 
هویت فرهنگی خویش عشـق بورزند و افتخار کنند، می توان گردشـگری 
را اقدامـی مؤثـر در ارتقـای فرهنگـی منطقه دانسـت. هنگامی کـه ورود 
گردشـگر بـه یـک منطقـه ایـن احسـاس را ایجـاد می کنـد کـه فرهنگ 

و ارزش هـای سـنتی دارای مقبولیـت بـوده و طرفدارانـی از نقاط مختلف 
دارد، خـود عامـل مطلوبی برای هویت فرهنگی محسـوب می شـود و این 
امـر زمانـی رخ می دهد کـه تفاوت ها نقطۀ منحصربه فرد تمایز محسـوب 
شـوند نـه نقطـۀ ضعـف! در این راسـتا و هـدف تقویت هویـت فرهنگی و 
گردشـگری، می تـوان اقدامات بسـیاری را مبنای فعالیت قـرار داد. یکی از 
مهمتریـن ایـن دیدگاه ها نتایج تحقیقات پژوهشـگران حـوزۀ برنامه ریزی 
اسـت کـه رویکـرد مشـارکتی را در برنامه ریـزی جامعـۀ محلی همـراه با 
انتقـال ثـروت و توزیـع درامدهای اقتصـادی بـه درون جامعۀ محلی بیان 
مـی دارد. ایـن ابتدایی تریـن و شـاید بـه ظاهـر از آثـار مشـهود توسـعۀ 
گردشـگری در یـک جامعـه لقب گیرد کـه فرهنگ را عامل مهم توسـعه 
می دانـد. در ایـن صـورت فرهنـگ منحصربه فـرد جامعـۀ محلـی، نماد و 
سـمبلی همـراه با افتخـار و غرور بـرای ارتقای هویت فرهنگی محسـوب 
می شـود. هویـت فرهنگی، به عنوان کیسـتی فرهنگی یک فـرد و جامعه، 
در راسـتای آمـوزش، آگاهـی و فرهنگ سـازی صـورت می پذیـرد. امـروز 
انواع رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی می توانند در ایـن امر کمک کننده 
باشـند. بهره گیری از تاریخ شـفاهی، انجام پژوهش های میدانی به شـیوۀ 
مصاحبه، گفتمان، سـاخت مسـتند، تبلیغات در راسـتای ترویج و تقویت 
هویت فرهنگی، آشـنایی بیشـتر با تاریـخ و تمدن یک منطقـه، برگزاری 
جشـنواره ها، نمایشـگاه ها، جوایـز و نشـان ملـی هویت فرهنگـی مناطق 
مختلـف ایـران، از جملـه اقداماتـی اسـت که می توانـد در ارتقـای هویت 
فرهنگـی، و غنای هرچه بیشـتر تمـدن و فرهنگ ایرانی از سـوی جامعۀ 
میزبان، سـازمان ها، مسـئولین و ذینفعان مؤثر واقع شود. بنابراین در میان 
سـویه های گوناگـون ارتبـاط میان گردشـگری و هویت فرهنگـی، می توان 
بـا بسترسـازی و ایجاد نگاهی متفـاوت به هویت فرهنگی و از سـوی دیگر 
گردشـگری، همسـویی میـان آن هـا برقرار کـرد. هویت انسـانی ریشـه در 
فطـرت انسـانی دارد کـه مهـد شـکل گیری فرهنگ و گردشـگری اسـت. 
جامعـۀ امروز، در مسـیر جسـتجو و یافتن و معرفی خویـش گام برمی دارد، 
لـذا گردشـگری بـا نگاهی عمیق به فلسـفۀ سـفر، و از سـوی دیگر هویت 
فرهنگـی کـه منحصربه فرد اسـت و جذاب بـرای دیگرانی کـه می خواهند 
آن را نظاره کنند، نیازمند همسـویی ماهیت گردشـگری و فرهنگ اسـت، 
که هویت در بطن هر دو شـکل گرفته اسـت، هر دو هم پدیده ای هسـتند 

بـرای معرفـی و نشـان دادن و آشکارسـاختن این هویت ها.
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