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چکیـده| صحبـت از گردشـگری بهعنـوان یک صنعـت در قالـب محورهای توسـعه ،همـواره بـا گمانهزنیهای
بسـیاری روبـرو بـوده اسـت .مخالفـت با این رویکـرد به مخدوششـدن فرهنـگ و هویت فرهنگـی جامعه تأکید
میکند .از این رو دیدگاههای مختلف نشـان میدهند ماهیت سـفر و گردشـگری و از سـوی دیگر هویت فرهنگی
نیـاز بـه تحلیـل عمیقتری دارد .مسـیری که تا به امروز طی شـده اسـت نمیتواند معیار اصلی صحت و درسـتی
فعالیتها باشـد .لذا با بررسـی عمیق ماهیت گردشـگری و از سـوی دیگـر هویت فرهنگی ،مطالعۀ اهـداف هر دو
و همچنیـن چشـمانداز آنهـا ،این دیـدگاه حاصل میشـود که گردشـگری و فرهنگ ،پدیدههای فطری انسـانی
هسـتند که هر دو ماهیت هویت انسـانی را جسـتجو میکنند .گردشـگری و فرهنگ ریشـه در ارزشها و وجود
معنوی انسـانی دارند که نیازمند بازاندیشـی هسـتند تا در جایگاه صحیح خویش محقق شـوند .بنابراین در میان
سـویههای گوناگون ارتباط میان گردشـگری و هویت فرهنگی ،میتوان با بسترسـازی و ایجاد نگاهی متفاوت به
هویت فرهنگی و از سـوی دیگر گردشـگری ،همسـویی میان آنها برقـرار کرد.
واژگان کلیدی| گردشگری ،فرهنگ ،هویت فرهنگی.

مقدمه و بیان مسـئله | سـفر بهعنوان یک رفتار فرهنگی و اجتماعی در
قالب صنعت گردشـگری فعالیتی خدماتی قلمداد میشـود که آن را یکی از
یدانند .کسـب درآمدهای
عوامل توسـعۀ کشـورها بهویژه حوزۀ اقتصـادی م 
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 میگـردد .ایـن امـر اگرچـه مفیـد اسـت امـا جوانب
اصلـی گردشـگری را لحاظ نمینماید و سـبب مغفولمانـدن ماهیت اصلی
گردشـگری شده اسـت .در وهله اول ،گردشـگری یک پدیدۀ فرهنگی است.
پیشـتر از ایـن بهجـای اینکه گردشـگری را بهعنـوان اهرم توسـعۀ فرهنگ
تحلیل نمایند ،صرفاً جوانب اقتصادی آن را بررسـی کردهاند .به همین دلیل
یداننـد .در این
بزای فرهنگ م 
اسـت که اکثریت گردشـگری را عامل آسـی 
میان معدود دیدگاههایی نیز وجود دارد که گردشـگری را عامل رونق و رشـد
یداننـد .مطالعۀ فرهنگ این نکتـه را بیشازپیش روشـن میکند
جوامـع م 
کـه جوامـع بـا فرهنگهـای مختلـف دارای هویت فرهنگـی منحصربهفرد
هسـتند .میـراث فرهنگـی ملمـوس و ناملمـوس بهعنـوان جاذبههـای
گردشـگری مطرح میشـوند که ممکن اسـت با حضور گردشـگران تخریب
شـوند و هویت فرهنگی جامعه مخدوش گردد .از این رو بسـیاری از آنها در
یدانند .زیرا
مقابل گردشـگری مقاومت کرده و آن را مخل هویت فرهنگی م 
آسـیب و آثـار منفی آن بیـش از اثرات مثبت بهویـژه اقتصادی اسـت .از این
رو مطالعات گردشگری از فضای اقتصادی فراتررفته و فرهنگ را موردبررسی
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قـرار داد .در ایـن میان در پاسـخ به کاهش اثرات منفی گردشـگری در حوزۀ
فرهنگـی ،ارتباطـات میانفرهنگـی را موجب شـکلگیری تعامل فرهنگی
میان جوامع نامیدند تا در این بسـتر بتوانند آثار منفی گردشـگری را بهبود
بخشـند .از سـوی دیگر ،با مطرحنمودن اصطالح «پایداری» سـعی در ترمیم
گردشـگری از آثـار منفی نمودنـد .بدین مفهوم که اگر گردشـگری در ظرف
پایـداری نگنجد ،قابلقبول نخواهد بود .تحلیل این مطالعات در گردشـگری
بیش از آنکه امیدبخش باشـد ،بیشـتر پاککنندۀ صورت مسـئله اسـت تا
غبار از اثرات منفی آن بزداید .در این میان سـؤال بدینگونه مطرح میشـود،
در مقابـل ارتبـاط چندسـویۀ گردشـگری و هویت فرهنگی آیـا بهطور قطع
گردشـگری آسـیبزننده 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 یکسـو و عـدم آگاهـی جامعـۀ میزبـان از فضای گردشـگری
و بازدیـد گردشـگران از سـوی دیگـر ،بهطـور 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 جابهجایی نیسـت و
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نمیتـوان با معیارهای سـطحی پیشـین گردشـگری را سـنجید .چرا که
بـا وجـود رویکـردی عمیق تـر و نه سـطحی ،این موضوع جـای تحلیل و
بررسـی بیشـتری مییابد و در بسـیاری اوقات نیاز به بازاندیشی و بررسی
عمیـق مفاهیم نامآشـنا احسـاس میشـود .هویت فرهنگی یـک جامعه،
مؤیـد معرفـی فرهنگ در پوسـت و خـون آن جامعه اسـت و در این میان
بهرهمنـدی از مؤلفههـای ظاهـری برای بیـان هرچه ملموستـر آن بهکار
مـیرود .پـس در ایـن رویکـرد بـا جامعـهای سـروکار داریـم کـه خودش
را معرفـی میکنـد ،حـال کـدام دریچـۀ فرهنگـی مدخل معرفی اسـت؟
ایـن مدخـل همان هویـت فرهنگـی منحصربهفرد 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 میدهند .حال اگر سـفر و در معنای
صنعتـی آن ،گردشـگری ،بـر مـدار ماهیـت اصلـی خویـش قـرار گیـرد،
یعنی جسـتجوگر ارزشهاسـت ،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 هویتهـا هسـتیم کـه بهدنبـال آگاهی اسـت.
اقدامـی کـه در بطـن آن ارزشهـا 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 هویتهاسـت و اقدامی
اسـت کـه کمککننـدۀ فرهنگهاسـت .ارزشهـا را ارج مینهـد ،آنهـا
را بیـان میکنـد و درصـدد معرفـی آن برمیآیـد .لـذا جامعـه بـا هویـت
فرهنگـی منحصربهفـرد خویش بـه این فرهنـگ میبالـد و آن را محترم
میانـگارد ،چـرا که علقۀ فرهنگـی بـدان دارد ،از سـوی دیگر متقاضیانی
هسـتند که از سـفر برای یادگیـری این فرهنگها بهـره میجویند .آنچه
در اینجـا موردتوجـه اسـت ،گردشـگری اسـت کـه میتواند یـک نیرو و
عنصر کمککننـده ،یاریدهنـده و افزایشدهندۀ هویت فرهنگی منطقه
لقـب گیرد .اگـر مردمان یک منطقه دارای تعلق فرهنگی ویژه باشـند ،به
هویت فرهنگی خویش عشـق بورزند و افتخار کنند ،میتوان گردشـگری
را اقدامـی مؤثـر در ارتقـای فرهنگـی منطقه دانسـت .هنگامی کـه ورود
گردشـگر بـه یـک منطقـه ایـن احسـاس را ایجـاد میکنـد کـه فرهنگ

و ارزشهـای سـنتی دارای مقبولیـت بـوده و طرفدارانـی از نقاط مختلف
دارد ،خـود عامـل مطلوبی برای هویت فرهنگی محسـوب میشـود و این
امـر زمانـی رخ میدهد کـه تفاوتها نقطۀ منحصربهفرد تمایز محسـوب
شـوند نـه نقطـۀ ضعـف! در این راسـتا و هـدف تقویت هویـت فرهنگی و
گردشـگری ،میتـوان اقدامات بسـیاری را مبنای فعالیت قـرار داد .یکی از
مهمتریـن ایـن دیدگاهها نتایج تحقیقات پژوهشـگران حـوزۀ برنامهریزی
اسـت کـه رویکـرد مشـارکتی را در برنامهریـزی جامعـۀ محلی همـراه با
انتقـال ثـروت و توزیـع درامدهای اقتصـادی بـه درون جامعۀ محلی بیان
مـیدارد .ایـن ابتداییتریـن و شـاید بـه ظاهـر از آثـار مشـهود توسـعۀ
گردشـگری در یـک جامعـه لقب گیرد کـه فرهنگ را عامل مهم توسـعه
میدانـد .در ایـن صـورت فرهنـگ منحصربهفـرد جامعـۀ محلـی ،نماد و
سـمبلی همـراه با افتخـار و غرور بـرای ارتقای هویت فرهنگی محسـوب
میشـود .هویـت فرهنگی ،بهعنوان کیسـتی فرهنگی یک فـرد و جامعه،
در راسـتای آمـوزش ،آگاهـی و فرهنگسـازی صـورت میپذیـرد .امـروز
انواع رسـانهها و شـبکههای اجتماعـی میتوانند در ایـن امر کمککننده
باشـند .بهرهگیری از تاریخ شـفاهی ،انجام پژوهشهای میدانی به شـیوۀ
مصاحبه ،گفتمان ،سـاخت مسـتند ،تبلیغات در راسـتای ترویج و تقویت
هویت فرهنگی ،آشـنایی بیشـتر با تاریـخ و تمدن یک منطقـه ،برگزاری
جشـنوارهها ،نمایشـگاهها ،جوایـز و نشـان ملـی هویت فرهنگـی مناطق
مختلـف ایـران ،از جملـه اقداماتـی اسـت که میتوانـد در ارتقـای هویت
فرهنگـی ،و غنای هرچه بیشـتر تمـدن و فرهنگ ایرانی از سـوی جامعۀ
میزبان ،سـازمانها ،مسـئولین و ذینفعان مؤثر واقع شود .بنابراین در میان
سـویههای گوناگـون ارتبـاط میان گردشـگری و هویت فرهنگـی ،میتوان
بـا بسترسـازی و ایجاد نگاهی متفـاوت به هویت فرهنگی و از سـوی دیگر
گردشـگری ،همسـویی میـان آنهـا برقرار کـرد .هویت انسـانی ریشـه در
فطـرت انسـانی دارد کـه مهـد شـکلگیری فرهنگ و گردشـگری اسـت.
جامعـۀ امروز ،در مسـیر جسـتجو و یافتن و معرفی خویـش گام برمیدارد،
لـذا گردشـگری بـا نگاهی عمیق به فلسـفۀ سـفر ،و از سـوی دیگر هویت
فرهنگـی کـه منحصربهفرد اسـت و جذاب بـرای دیگرانی کـه میخواهند
آن را نظاره کنند ،نیازمند همسـویی ماهیت گردشـگری و فرهنگ اسـت،
که هویت در بطن هر دو شـکل گرفته اسـت ،هر دو هم پدیدهای هسـتند
بـرای معرفـی و نشـاندادن و آشکارسـاختن این هویتها.

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the authors with publication rights granted to Tourism
of Culture journal. This is an open access article disributed under the terms and conditions of
the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

نحوۀ ارجاع به این مقاله
شهرابی فراهانی ،مهدیه  .)1401( .گردشگری و هویت فرهنگی ،نگاهی چندسویه  .گردشگری فرهنگ.54-53 ،)10(3 ،
DOI: 10.22034/toc.2022.366084.1094
URL: http://www.toc-sj.com/article_159414.html

54

شمارۀ  10پاییز 1401

