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چکیده
توسعه بر مبانی دانشی ،گرایشی و رفتاری متعددی مبتنی است که جهتگیری و برنامههاای
آن را مشخص میکند یهی از برنامههای مهم در نظام توساعه غربای ،گردشارری اسات کاه
بهعنوان یو صنعت ،از جایراه اقتصادی مهمی برخوردار است این مقاله درصدد پاسخ به این
پرس است که گردشرری با توجه به مبانی و خاستراهی که در غر :دارد و با آن شرای در
ادبیات توسعه غر :جایراه مهمی یافته ،آیا میتواند مبنایی برای توسعه اسالمی قرار گیارد یاا
اینهه با این شرای  ،باید گردشرری را از برنامهها و اهداف توسعه اسالمی خارا کنایم؟ بارای
پاسخ به این دو سآال ابتدا گردشرری را بهعنوان یو صنعت ،و ساپس مباانی آن را در نظاام
توسعه غربی تبیین میکنیم تا مشخص گردد که در اساتفاده از گردشارری در نظاام توساعه
اسالمی باید دقت شود گردشرری دارای مبانی معرفتشناسی و هستیشناسی خاصی اسات
که بر اسا مدرنیته و انقطاع از ماوراءالطبیعه تدوین شده است این مبانی سب شده اسات
ً
گردشرری در نظام توسعه غربی ،صرفا مبتنی بر تفریح ،فراغت و ل ت طراحی شود کاه نماود
رفتاری آن ،در خرید و مصرف جلوهگر شده است بنابراین هرچند گردشرری جایرااه مهمای
د ر نظریات توسعه دارد و با دیدی اقتصادی بر تارویر آن تأکیاد مایشاود ،نبایاد از مباانی و
جنبههای فرهنری آن غافل شد گردشرری با مبانی برخاساته از فرهناگ مدرنیتاه ،باا نرااه
اسالمی به سیاحت و گردشرری ،در تعار است
واژگان کلیدی :توسعه ،چال های فرهنری معاصر ،گردشرری ،خرید ،مدرنیته
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در زمان حاضر گردشرري ،فعالیتي پراهمیت و حرفهاي بزرگ در جهان است باه نحاوي کاه
ابتدا قبل از نفت ،و سپس فراتر از آن قرار گرفت ساال  ،1992از هار پاانزده نفار شااغل در
جهان ،یك نفر در بخ گردشرري فعال بود و کل شاغالن ایان بخا در هماان ساال130 ،
میلیون نفر بودند در دوران حاضر ،ده درصد از شاغالن دنیا ،در مشااغل وابساته باه بخا
گردشرري فعالیت دارند میزان درآمد فعالیت گردشرري از سال  1950ا  132 ،1992برابار
شده است و طبق برآوردهاي قبلاي ،ساال  2005بای از  150میلیاون نفار در ایان بخا
مشرول به کار شدهاند از سال  1990ا  ،2005حدود چهل میلیون شرل در این بخ ایجااد
شده است و از سال  2000تاکنون نیز هر ساله  750میلیون نفر باه گردشارري ميپردازناد
درآمد گردشرري در سال  2005حدود  5/6درصد از درآمد ناخالص جهاان باوده اسات بار
اسا پی بیني سازمان جهاني گردشرري ( ،)2010،UNWTOسال  2010حدود یك میلیارد
و هجده میلیون نفر گردشرري کردههاند و درآمد ناشي از گردشرري باینالمللاي در هماان
سال ،حدود یك هزار میلیارد دالر بوده است
دبیرکل پیشین سازمان جهانرردي ،در سال  1998نیز اعالم کرد که جهانرردي تاا پایاان
قرن ،به صنعت شماره یو جهان تبدیل ميشود (گي )16 :1377 ،ازاینرو یهای از راههااي
توسعه و تهامل فعالیتها و پرورو شیوههاي تولیدي دنیاي صانعتي ،جهاانرردي اسات باه
همین دلیل ،گردشرري را صانعت ميدانناد (ر ک :تاوالیي18 :1386 ،اا  )26جهاانرردي،
عامل رشد و گسترو مشاغل کوچو ،درآمدزایي ،تولید ناخالص ملي ،کااه ناموزونيهااي
منطقهاي و درنهایت ،پیدای تنوع و تحول اقتصادي است بدون تردیاد ،از مهمتارین دالیال
توجه دولتها به این صنعت ،آثار اقتصادي آن در توسعه و رشد ملي است این صنعت ،ضامن
ایجاد رشتههای جدید فعالیت در جامعه ،موج رونق سایر بخ هاي اقتصادي نیز ميشود و
ميتواند در برقراري موازنه ارزي نیز آثار سازندهاي داشته باشد
امروزه از دیدگاه اقتصادي ،ثابت شده است که در بعضاي کشاورها ،ساهم جهاانرردي در
تولید ناخالص ملي %70 ،از درآمد آن کشور است بر اساا اطالعاات ساازمان جهاانرردي
جهاني ،بیشترین میزان درآمد حاصال از صانعت جهاانرردي را کشاورهاي اساپانیا و آمریهاا
کس ميکنند به طوري که درآمد ارزي ساالنه کشور آمریها ،رقماي بای از  64/3میلیاارد
دالر است (شیرمحمدي)14 :1377 ،
امروزه از گردشرری بهعنوان یو صنعت و یهی از ابزارها و حتی مبانی توسعه یاد مای-
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شود ولی سخن در این است که آیا گردشرری با توجه به مبانی و خاستراهی که در غار:
دارد و با آن شرای در ادبیات توسعه غر :جایراه مهمی یافته ،می تواند مبنایی برای توسعه
اسالمی قرار گیرد یا اینهه با این شرای  ،باید گردشارری را از برناماههاا و اهاداف توساعه
اسالمی خارا کنیم؟
برخی از نویسندگان غربی ،گردشرری را در کشورهای اسالمی بررسی ،و بر نق دیان در
صنعت گردشارری در ایان کشاورها تأکیاد کردهاناد (2000; Alavi and ،Abdorrahman
 ) 2000: 1-20،Yasinآنها به این نتیجه رسیدهاند که مسلمانان به آثار منفای اجتمااعی کاه
صنعت گردشارری باه هماراه دارد و قاوانین اساالمی آنهاا را مناع کارده اسات ،واقفاناد
() 2002: 71-81،Henderson
یهی از دالیل رشد نهردن صنعت گردشارری در بسایاری از کشاورهای اساالمی ،نررانای
آنها درباره آثار غیراخالقی گردشارری اسات (1995: ، 1997; Poirier،Baum and Conlin
 ) 1975: 149-152،157-171; Ritterبسیاری از کشاورهای اساالمی بارای مقابلاه باا آثاار
غیراخالقی گردشرری ،با ایجاد نواحی تفهیوشده گردشرری و تأکید بر گردشارری داخلای
بین کشورهای اسالمی ،در محدودیت آن میکوشند () 2001،Aziz
بسیاری از سازمانها و کشورهایی که پا یرای زا اران ما هبی هساتند ،باه دلیال ارتباا
گردشرری با رفتارهای ل تطلبانه ،حر را جزء گردشرری محسو :نمیکنند بااوجوداین ،از
دیدگاه گردشرری جهانی ،حر یهی از بزرگترین گردهماییهای گردشرری است که بسیاری
از عناصر سنتی گردشرری را در خود دارد () 1992: 35-43، Ahmed، 2001،Aziz
گردشرری در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز مهانهای مقد مسایحی را تحات تاأثیر
قرار داده و آنها را تا حدودی از کارکرد واقعی خود دور کارده اسات () 7 : 1998 ،Cohen
این موضوع تا حد زیادی به پی فر های غل گردشرران مدرن و ناآ گاهی آنهاا از معناای
ً
واقعی مراسم دینی بازمیگردد بسیاری از گردشارران ،بازدیاد از مهانهاای دینای را صارفا
بخشی از سفر خود میدانند و اهداف دیرری از قبیل آموزو و تفریح نیز دارناد (،Timothy
) 1994: 55-66،1994: 37-49; Marshall
برای پاسخ به دو سآالی که در این مقاله مطرح کردیم ،ابتادا گردشارری را باه عنوان
یو صنعت ،و سپس مبانی آن را در نظام توسعه غربی تبیین می کنیم تا مشاخص گاردد
که در استفاده از گردشرری در نظام توسعه اسالمی باید دقت شود و بومی سازی اساسی
(در مبنا و بنا) در آن باید صورت گیرد در غیر این صورت توسعه اسالمی در مسیر توسعه
غربی قرار خواهد گرفت
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در این بخ قصد داریم توریسام را باهعنوان یاك صانعت بررساي کنایم تاا مبااني رفتااري
گردشرران مشخص شود صنعتي که مبنای  ،سود و عقالنیت ابزاري است
یهي از مهمترین ابعاد توریسم ،جهات و کارکردهاي اقتصادي آن است (2000: 3; ،Orbasli
 ) 1994: 9، 1997: 4; Cooper and Lock Wood،Sinclair and Stablerاماروزه توریسام
بهعنوان یك صنعت ،جایراه ویژهاي در اقتصااد دارد بسایاري از مباحاث و برناماهریزيها در
موضوع توریسم نیز با همین نراه انجام ميشود کشورهاي در حال توسعه نیز با نرااه و امیاد
ویژهاي به این موضوع مينررند بهخصوص که بسیاري از این کشاورها از جاذباههاي فاراوان
توریستي برخوردارند
بهطور کلي رونق صنعت توریسم براي کشورهاي در حال توسعه که با معضالتي چون نارخ
بیهاري باال ،محدودیت منابع ارزشي و اقتصاد تكمحصولي مواجه هستند ،بسیار اهمیت دارد
اتهاي اصلی اقتصاد ایران نیز به درآمدهاي حاصل از صاادرات نفات خاام اسات و متریرهااي
کالن اقتصادي با دنبالهروي از قیمت نفت ،در طول زمان دچار نوسانهای شدیدي ميشوند
روند حاکم بر متریرهایي مانند تولید ناخالص ملي ،سرمایهگ اري ناخالص ،و درآماد سارانه در
سه دهه اخیر اقتصاد ایران ،نشاندهنده این موضوع است افزون بار ایان ،توریسام از جهات
اشترالزایي نیز بسیار مهم است و با توجه به معضل نرخ بیهاري در ایران ،اهمیتي دوچنادان
ميیابد (ر ك :توالیي)1 :1386 ،
نراه صنعتگرایانه به توریسم ،تا حد زیادي ميتواند رفتار گردشرران را تبیاین کناد ایان
نوع ماهیت گردشرري با مباني مدرن آن نیز ارتبا نزدیهي دارد براي اینهه مشاخص شاود
این نوع ماهیت و نررو به توریسم ،چه تأثیري بر رفتار گردشارران و در نتیجاه گردشارري
دیني دارد ،جایراه و آثار صنعت و صنعتي شدن را در فرهنگ مدرن مرور ميکنیم به عباارت
دیرر ،خرید بهعنوان یهي از مهمتارین رفتارهااي گردشارران ،برخاساته از ویژگاي «صانعت
بودن» گردشرري است
یهي از ویژگيهاي مدرنیته ،صنعتي شدن است که با تهیه بر فناوري ،سلطه عقالنیت ابازاري
و حریص شدن بی از حد انسان به استخدام طبیعت و دیرران را نشان ميدهاد (ر ك :گیادنز،
 68 :1377برگر ) 37 :1381 ،البته هرچند بنیان صنعتي جامعاه مادرن ،اقتصااد اسات کاه
ساختارهاي غیراقتصادي در طول آن شهل ميگیارد ،اصاطالحات «جامعاه صانعتي» و «نظاام
صنعتي» به معناي فراتر از اجزاي اقتصادي و فني ،هسته تشهیلدهنده جامعه مدرن اسات باه
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عبارت دیرر نظام صنعتي ،شیوهاي از زندگي است که ترییارات اقتصاادي ،اجتمااعي ،سیاساي،
فرهنري و معرفتي ژرفي را در بر ميگیرد (ر ك :کومار)97 :1381 ،
از نظاار دانیاال باال ،تقاادیر و بخاات ،جهانشناسااي جامعااه پیشاصاانعتي ،و عقالنیاات اباازاري،
جهانشناسي جامعه صنعتي است این دو جهانشناساي ،باا دو هویات یاا علقاه متفااوت هماراه
هستند که افراد از طریق آنها ،خود را با جهان پیوند ميدهند دین ،صورت سنتي این علقاه اسات
که به موازات فرایند توسعه ،به مثابه امر مربو به دوره قبل ،محدود گردیاد و بهتادریر باه اعتقااد
شخصي تبدیل شد و به جاي آن« ،کار» اهمیت پیادا کارد همساو باا ایان گا ر بنیاادین ،ترییار
ً
شرفتانریزي در آگاهي ،خصوصا در معاني رفتار عااطفي در جامعاه انسااني رخ داد از نظار بال
آنچه سب شده دین از زندگی به حاشیه رود ،رشد صنعت است (ر ك :بل170 :1380 ،ا)168
سن سیمون معتقد است جوامع جدید ،دیرر نیازي به «مراسم اجتماعي» که دیان متاولي
آن بوده است ،ندارند و پس از این باا مجهاز شادن باه ابازار علام و تهنولاوژي ،توجیهاات و
تبیینهاي مابعدالطبیعي از امور جاري را هم نميپ یرناد (شاجاعي زناد )123 :1381 ،ایان
نهته از این جهت قابلیت تبیین را دارد که انسانها همواره در تالواند تاا جهانبینيشاان را
با تجربه روزانهشان هماهنگ کنند بر ایان اساا  ،جهاانبیني ادیاان ،دیرار مانناد محای
نخستینشان مآثر واقع نميشود و کارکرد و ج ابیت خود را از دست ميدهد درنتیجه ،مردم
دین را رها ميکنند زیرا در جامعه مدرن و پیشرفته صانعتي ،باین نظاام تجاویزي سانتي و
جهان زیست مردم ،ناهمساني شناختي وجود دارد (ر ك :اینرلهارت201 :1382 ،ا )204باه
عبارت دیرر در جامعه مدرن ،جهانبیني جدید مانع تحقق نق دین ميشود در این شارای ،
دین با نیازهایي که مدرنیته خلق کرده ،ناهمخوان اسات و باه حاشایه راناده ميشاود (ر ك:
گریفین)32 :1381 ،
در جامعه صنعتي مدرن ،بسیاري از مشهالت جامعه سنتي که به دست خدا حل ميشد ،با
صنعت و تهنولوژي حل گردید این دگرگوني در زندگي روزانه ،جهانبینياي را خلق کرد کاه
در آن ،ابتدا خدا ساعتساز بازرگ معرفاي شاد و باه ماوازات رشاد قادرت کنترلاي بشار بار
زندگياو ،نق انتسابي خدا تضعیف گردید تا اینهه اعتقاد به خدا از ُبان ماردود شاد (ر ك:
اینرلهارت205 :1382 ،ا )204از نظر ویل دورانت «ترییر نهاد دین به نهااد دنیاوي ،نتیجاه
انقال :صنعتي است» (دورانت)211 :1365 ،
افزون بر نقد عقالني مدرنیته بر دین و ایمان ،ترییرات فرهنري در حین خلاق یاك تجرباه
صنعتي ،ترییراتي نیز در زندگي روزمره ایجاد ميکند که اعتقاد دیني را تحلیل ميبرد بر این
اسا مصرفگرایي و لا تگرایي غرباي از مهمتارین باروزات فرهنراي مدرنیتاه در جامعاه
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صنعتي هستند که سب سستي یا ح ف اعمال و عادات ما هبي در شایوه زنادگي ميشاوند
(ر ك :ترنر303 :1384 ،ا)304
مدرنیته سب ميشود جامعه به دلیل تهثرگرایي و تفهیك کاارکردي ،بهتادریر از سالطه و
انقیاد دین خارا گردد و بر اسا معیارهااي عقالنیات ابازاري و محاسابات فناي و اهاداف
اینجهاني عمل کند (ویلسون128 :1374 ،ا )129بار ایان اساا جامعاه باه مرحلاهاي از
تقسیم کار پیشرفته و ساختار تمایزیافته نهادي دست ميیابد کاه نتیجاه آن در عرصاه دیان،
فروپاشي استیالي انحصاري و نق فراگیر دین است بهتارین حالات دیان در ایان شارای ،
تقلیل یافتن در کنار سایر نهادهاي اجتماعي است درحاليکه پی از ایان دیان تنهاا مرجاع
هنجارفرست ،عامل پیونددهنده اجتماعي ،منبع مشروعیتبخ اقتدار حاکم و معیار تعیاین
سلسلهمرات اجتمااعي و بساتر منحصاربهفرد تماامي فعالیتهااي جمعاي در اداره جامعاه
محسو :ميشد (ر ك :کومار224 :1381 ،ا)236
سرمایهداري باهعنوان صاورت اقتصاادي ا اجتمااعي مدرنیتاه ،بشار مادرن را ساودجو و
حسابرر کمياندی کرده و تعریف تصرفررانه و استیالجویانه از «کار» و «سرمایه» مطارح ،و
میاال بااه انباشاات دا مااي را در انسااان تقویاات کاارده اساات (ر ك :زرشاانا )18 :1387 ،
شهلگیري نظام اقتصادي سرمایهداري مبتني بر بازار و بازاري شدن ،و ارزیابي تمام اشایا بار
اسا سود و زیان ،هسته سخت جامعه مدرن اسات (بارمن )113 :1379 ،بار ایان اساا ،
افزون بر نررو افراد به امور اقتصادي ،نررو آنها به امور مابعدالطبیعي نیز ترییر ميکند و
تمام امور بر مبناي ارزوهاي اقتصادي سنجیده ميشود و همه ارزوها در ارزو «مبادلاه»
حل ميگردد (همان )136 :زیرا روحیه سوداگر و انباشترر آدمي ،در مدرنیتاه تقویات ،و باه
منشأ کن و واکن هاي اجتماعي تبدیل شده است بنابراین افزون بر کااالیي شادن روابا
میان آدمیان ،انسان به همه رواب عالم با انریزه سوداگري و سودجویي مينررد

3ـ مبانی گردشگری در نظام توسعه غرب
1ـ )3مبانی دانشی
الف) معرفتشناسی

در یو تقسیمبندی کلی از انواع فرهنگها در تاریخ بشر ،عنوان عماومی فرهنگهاای شارقی و
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 . 1البته باید توجه داشت که تقسیم عالم بر دو فرهنگ شرقی و غربی ،محدود به تقسیم جغرافیایی نیست (ر.ک:
گنون.)190 :1387 ،
 .2من عرف نفسه فقد عرفه ربه (فیض کاشانی :1383 ،ج  ،)68 ،1اشارهای ظریف به این معناست.
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غربی استنبا میشود( 1ر ک :رجبی )52 :1373 ،به عبارت دیرر آنچه شارق جررافیاایی را از
غر :متمایز میکند ،بس نوع خاصی از عنصر و تعقل فرهنری است (ر ک :ایور)29 :1373 ،
در مقابل فرهنگ شرقی که بر وجوهی مانند اعتقاد به غی و التزام به دین و اصالت شهود
و آخرت تأکید دارد ،فرهنگ غربی بر اصالت دنیا و عقل ،بشرمداری ،خودمحوری و ل تجویی
و حسگرایی استوار است (کاشانی)58 :1381 ،
مدرنیته مآلفهها و عناصر هویتساز انسان را ترییر داد ل ا دستراه علوم انسانی مدرن ،بار
اسا تعریف و هویتی جدید از انسان رهاشده از ملهوت ،توریسم را پرکننده بخشای از فضاای
خالی معاو و عی آدمی ترسیم کرد و آن را به یو فرهنگ مبدل ساخت که با هماان نرااه
شئوارگی به انسان مینرریست (ر ک :احمدی)27 ،1390 :
انسان تا زمانی که متوجه ماورای طبیعت و عالم غی و ساحتی از هستی اسات کاه بار او
احاطه دارد ،واقعیت خود را در پناه پیوند با آنها جستوجو میکند  2در این دیادگاه ،انساان
وقتی به ادراک کامل میرسد که از نراه استقاللی به خود رها شود
اما فرهنگ غربی و مدرنیته بر اسا اصالت دادن باه انساان ،در غیبات ایماان باه غیا ،
ساحت الهی را از ظرف آ گاهی انسانی میزداید که چیزی جز نفسانیت انسان غافال نیسات
ثمره چنین غفلتی ،ستای بیپرده نفسانیت خود است در این حاال فقا چیازی پ یرفتاه
می شود که در ظرف فهم و ادراک نفس او درآید و آنچه ورای این نفسانیت باشاد ،ماردود یاا
بیمعناست در این نظاام معرفتشاناختی اومانیساتی ،صاورت ماادی ،محساو و تااریخی
معماری بناها ،بهعنوان زیباییها و صور مادی زیباشناختی محصور در ادراک غفلتزده انسان
مدرن ،جای حضور نورانی انسان ملهوتی را میگیرد
در فرهنگ اومانیستی مدرن ،با حا ف سااحت قدسای و مااوراءالطبیعی ،کالباد ملهاوتی
بیمعناست ل ا با هماان نرااه ساودجویانه از «صانعت» توریسام ساخن میگویاد بناابراین
توریست ،مسافری متهی به وحی و نیازمند رهتوشهای معنوی برای دستاوردهای روحی سافر
نیست بلهه هدف او ل ت بردن از محسوساتی است که جنبه تاریخی یافته و در دنیای مدرن،
بهعنوان عنصری سودآور ،به یو کاال تبدیل شده است و باید خألهای معناوی روحای انساان
مستقل فر شده در دنیای مدرن را پر کند پیشینه واژه «توریست» نیز بار مفااهیمی مثال
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تفرا ،اشرافزدگی و غفلت تأکید دارد
یهی از ویژگیها و مبانی نظری مدرنیته ،بشرانراری یا اومانیسم است اومانیسم به معناای
اعتقاد به اصالت بشر در مقابل خداوند ،و به تعبیری خودبنیادی نفساانی (زرشانا :1387 ،
 )38است اومانیسم در این معناا ،صافت اصالی و ذاتای دوران مادرن اسات کاه افازون بار
جلوهگری در قال یو جنب ادبی در آغاز رنسانس ،در هماه زوایاا و اشاهال حیاات تمادن
غربی مدرن ،وجودی فعال و مآثر دارد  1جوهر اومانیسم تأکید بار بينیاازي بشار از هادایت
عقل قدسي و دین ،و تأکید بر خودبنیادي اوست
توریسم بهعنوان یهي از جلوههاي فرهنري مدرنیته ،بار اساا چناین نررشاي باه عاالم
مينررد و انسان را دایرمدار عالم ،و منشأ و غایت ارزوها و مرکاز هساتي تصاور ميکناد در
مقابل ،نررو دیني ،بر اصولي مانند عبودیت ،فقر ذاتي و مخلوق بودن انسان استوار است در
این منظر ،خداوند خالق و مادبر عاالم اسات و هماه ساهونها و حرکتهاا در ایان مادار رخ
ميدهد توریسم مبتني بر نوعی مشاهده تصرفگرایانه اقتدارگرایانه انساان اسات توریسات،
مشاهدهگر بيتهلیف و غیرمسئول هستي است که براي خداوند جایراهي را در عاالم در نظار
گرفته است او همه اینها را براي تفریح و ل ت خود هزینه ميکند
به عبارت دیرر ،اومانیسم بیانرر نسبت بین آدم و عالم بر پایه این تصور است که بشر شاأن
مخلوقیت خود را آ گاهانه یا ناآ گاهانه فراموو کند و خود را فرانرواي طبیعات و دایرمادار آن
فر کند در این تلقي ،آدمي حتي اگر به دین و آیینهااي معناوي معتقاد باشاد ،آن را باه
گونهاي ،ذیل نفسانیت خود تعریف ميکند
اومانیسم با انهار ضرورت هدایت قدسي ،ساحت معنوي انساني را ذیال سااحت ناساوتي او
قرار ميدهد و بشر را حاکم استیالگر عالم فر ميکند و در سیر و سفر او نیز در پاي تلقاین
همین معناست درواقع در تقابل با احیاي نفس و جان ملهوتي و علوي انساان اسات کاه در
گفتمان دیني ترسیم شده است
بنابراین توریسم در فرهنگ مدرنیته ،فراخوان انسان به «خدایران روي زمین» است ایان
بین در هنر عصر مدرنیته بهخوبي نمایان است

«.1فلسفه حسی و تجربی» فرانسیس بیکن و «راسیونالیسم خودبینانه» رنه دکارت درواقع بیان جامع و تئوریک و
فلسفی اومانیسم هستند( .ر.ک :زرشناس.)1387 ،
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.)33
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در مقابل مباني هستيشناختي دینی که بر اعتقاد به خداوند (توحید) ،و ارتبا جسم و روح،
و حیات پس از مرگ استوار است ،توریسم ،مسافري بياعتقاد باه ایان مبااني و جادا از عاالم
ماوراءالطبیعي است
نررو دینی ،جهان را جلوه حاق تعاالي و هماه عرصاهها و زوایااي آن را نقطاه اتصاال و
مشاهده جمال ميداند ،نه کارگاه و موزه تاریخ و فرهنگ و مناظري باراي تماشاا و تفارا در
مقابل این نراه ،مدرنیته انسان را بریده از جهان ملهوت و محصور در جهان ملك و ماده ،سیاح
و جهانرردي ساخته است که هر آنچه به او مينمایاند ،انسان بریده و مستقل و اصایل اسات،
نه وجود ربطي محض او ل ا ایان تماشاا و تفارا ،بااري از دوو او برنداشات و از تحیار وی
نهاست بلهه خستري از چنین دنیایي و عط به آن را بر او افزوده است کاه چسابیدن باه
ار و بریدن از ملهوت ،رهاور آن است (احمدي)52 :1390 ،
اندیشه انسان مدرن ،اندیشهاي دنیوي است 1که نراه اساتقاللي باه عاالم مااده دارد و در
تحلیل حواد و پدیدههاي طبیعي و انساني ،هیچگااه باه چیازي بیارون از طبیعات ارجااع
نميدهد گویي طبیعت خودکفاست و به چیزي بیرون از خاود نیااز نادارد افازون بار ایان،
انسان مدرن تمام شناخت و آ گاهياو را به همین عالم محصاور مايساازد و از ماساواي آن
غافل است (ر ك :سروو 89 ،79 :1381 ،و  90هماو 424 ،189 :1376 ،و  437ویلساون،
129 :1374ا)132
با افزای نارضایي مردم از ادیان سنتي و رشد زندگي ماديگرایانه در جوامع غربي ،ماردم
َ
به اشهال دیرر معنویت و سالمت روي آوردهاند کاه وابساتری عمیقای باه طبیعات و تحاول
شخصي دارد ازاینرو ماهیتي انسانمحور و طبیعتمحور دارناد ایان دیادگاه در شایوههاي
گوناگون گردشرري تجلي ميیابد از اواس قرن بیستم ،رشد مدرنیتاه و فنااوري در جهاان
غر ،:باعث پدید آمدن مصرفگرایي شد و مردم را گرفتار هیااهوي زنادگي ماشایني و اناواع
اضطرا:ها کرد و احساسات آنها را زیر پا گ اشت در کشورهاي توسعهیافته ،بخ انادکي از
مردم براي استراحت ،تفریح ،ل ت بردن از طبیعات و پارداختن باه سرگرميهایشاان فرصات
دارند ( ) 1993، 2000: 13-26; Schor،Lengfelder and Timothyنارضایتي از زندگي مدرن
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و اضطرا:هاي ناشي از آن ،گرای مردم را باه نظامهااي معناوي طبعیاتگرا بیشاتر کارد
() 2006، 2000; Reisinger، 2000; Lengfelder and Timothy،Aldred
از سوي دیرر به دالیل متعدد ،موجي از نارضایتي از برخي جنبههاي سانتي دیان باه وجاود
آمد که به ایجاد نوعي دینگریزي و پدید آمدن فرقهها و مسلكهاي انحرافي منجر شاد و باهطور
کلي دیدگاههاي دینشناسي و نرروهاي سیاسي ا اجتماعي به دیان را ترییار داد و بار تعاداد
پیروان ادیان تأثیر گ اشت () 2002: 455-473، 2003; Houtman and Mascini ،Allitt
این دو عامل عیني (پیشارفت ناگهااني و برقآسااي زنادگي معاصار و تناوع ساطح تعهاد و
پایبندي به ادیان سنتي) سب شد مردم در جستوجوي سبكهاي دیرار زنادگي و نرروهااي
معنوي دیرري باشند که تقد طبیعت ،یهي از آنهاست حاصل ایان تقاد گرایي ،اعتقااد باه
قدرتهاي نهفته در زمین ،روح طبیعت ،قدرت ماوراءالطبیعه و افزای معنویت شخصاي اسات
این تقد گرایي ،پیروان را به مسافران و گردشرراني تبدیل ميکند که وقت زیاادي را صارف
بازدید از مهانهایي ميکنند که در ارتقای ویژگيهاي روحي و معنويشان تأثیر ميگ ارد
این فلسفههاي معنوي یا نظامهاي جهانشناختي ،بی از آنهاه بار وجاود خادایي یهتاا و
یرانه پرستي تأکید کنند ،بر زمین و قلمرو طبیعت و رواب انسان با طبیعات تأکیاد ميکنناد
( ) 2002، 1994: 71-73; Ibrahim and Cordes،Hooperو ميتاوان آنهاا را تلفیقاي از دو
ایده م ه طبیعت و معنویت شخصي تعریف کرد بر این اسا طبیعت سب ارتقای معناا و
مفهوم انسان ميشود () 1991: 24-27، 1996; Drovdahle ،Davism
محور قرار گرفتن عقل ابزاري در فرهنگ مدرن ،افزون بر کناار گ اشاتن سانت و اخاالق
ً
دیني ،سب توجه و اهمیت دادن به طبیعت نیز شد زیرا اوال استداللهاي عقالني بهآساني با
ً
یهدیرر همخوان نیست و این ،واگرایي در عقاید و قوانین را در پي دارد ثانیا عقل فاقد اقتادار
حقیقت وحیاني است بهاینترتی تبعیت از نظم طبیعي اشیا ،موجد ل ت و منطباق باا ذوق
نیز ميگردد این تصویر از طبیعت و عقالنیت ،یرانهسازي انسان و جهان را در پي دارد (ر ك:
تورن36 :1380 ،ا)39
این جهان بیني هاي طبیعت محور ،انسان را بخشي از طبیعات مي دانناد در این گوناه
نظام هاي اعتقادي ،انسان خلیفه خدا در زمین نیست بلهه جز ي از یك مجموعه است که
همه چیزهاي موجود روي زمین و خود زمین را در بر مي گیرد و تمام این اشیا جان دارند
و با تعامل و توازني که بین آن ها وجود دارد ،مي توانند به زندگي خود ادامه دهند (،Ball
1997: 6-24; ، 1996; Marty ، 1998; Gottlieb ،2000: 264-282; Charleworth
) 2002: 219-227،Tapia
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2ـ )3مبانی گرایشی
فراغت ،ل ت و تفریح ،سه مفهوم اساسي در بررسي گردشرري هساتند کاه بار ناوعي تمایال
شاديبخ و فرحزا داللت دارند و حاکي از این هستند که انسان به دنبال امور مال م طبع و
رها شدن از جدیت و فشارهاي زندگي روزانه است
مطالعه تاریخچه سفر نشان ميدهد که قبل از مایالد مسایح ،اساتراحت و تفاریح ،انریازه
اصلي سفر بود در قرون وسطي مردمان ما هبي باراي زیاارت مهانهااي مقاد مساافرت
ميکردند ولي پس از رنسانس ،حادثهجویي ،حفظ سالمت و تفریح ،مهمترین انریزههاي سفر
بودند (ر ك :گي)218 :1377 ،
در روم قدیم ،مدت معیني از سال به علت سیر و سایاحت ،کارهاا باه حالات نیماهتعطیل
درميآمد و باعث ظهور فستیوالهاي هنري و بازارهاي مهاره ،و تماشاي بازيهاي آ کروباتیاك
و ورزوهاي دستهجمعي ميشد () 1968: 30،Bridge
پس از رنسانس ،در قرن هجدهم توریسم در اروپا گسترو یافت (ر ك ) 1963،Libera :در
این دوران با اواگیري قدرت علمي و صنعتي در اروپا ،نسلهاي جوان طبقه اشراف باه اروپاا
ً
مسافرت ميکردند به این نوع مسافرتها که صرفا باراي خووگا راني و بازدیاد از منااطق
جال انجام ميشد ،توریسام گفتاه ميشاد (ر ك ) 1968: 30،Bridges :انقاال :صانعتي باا
توسعه تهنولوژي حمل و نقل و توسعه شهرنشیني ،در این مسئله تأثیر زیادي داشت (قرهنژاد،
12 :1374ا )32انقال :صنعتي با عرضه وسایل نقلیه ،زمیناه گردشارري را توساعه داد و از
جهت دیرر ترییرات اجتماعي این دوره که موج ترییر مشاغل شد ،گساترو طبقاه میااني
اجتماعي را در پي داشت و این طبقه توان آن را یافت که بیشتر به مسافرت و تفاریح بپاردازد
(ر ك :گي39 :1377 ،ا)41
اولین تعاریف از توریست (قرن نوزدهم) بر مفاهیمي مانناد سارگرمي ،تفاریح و اساتراحت
داللت داشت (فیضبخ  )4 :1355 ، ،ابتدا این شهل توریست به اشارافزادگان اختصااص
داشت (رهنمایي ،)43 :1369 ،ولي در ادامه ،انقال :صنعتي از جهتي حمل و نقل را تساهیل
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بهطور معمول گردشرري مدرن شامل انواع فعالیتهاي گردشرري ،از قبیل دیدن مناظر و
اماکن ،عهس گرفتن و خرید سوغاتي و یادگاريها ميشود اماا همیشاه گردشارران ،پاا را از
کلیشههاي یهنواخت رفتار گردشرري فراتر ميگ ارند ازاینرو برخي ،گردشرري را مجموعه
فعالیتهااایي ميداننااد کااه دادههاااي ناشااي از تجربااه جهااان را ساااماندهي و پشااتیباني
ميکند() 2001: 15،Franklin and Crang
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کرد و از جهتي شهرنشیني را توسعه بخشید که اوقاات فراغات و همچناین نیااز بشار را باه
گردو و سفر افزای داد (ر ك :رضواني 26 :1374 ،و 38ا 46شهویي)214 :1365 ،
افزای اوقات فراغت و استراحت ،از عوامال مهام توساعه گردشارري اسات (وال و یونال،
 )29 :1384شناخت فرهنري ،شناخت تاریخي ،زیارت اماکن م هبي ،سارگرمي و تجاارت ،از
اهداف گردشرري بیاان شاده اسات ( ) 1990: 159، & Golbner،McIntoshولاي ساازمان
جهاني گردشرري ،تفریح و تجارت را اهداف اصلي سفر ذکار کارده اسات (ر ك :گاي:1377 :
205ا )213برایناسا مسافرت براي تف ریح در کانون توجه اسات حتاي برخاي معتقدناد
گردشرران براي استفاده از تفریحاتي که در کشور خودشان از آن محروماند ،به سفر ميروند
البته دراین باین نبایاد از افازای تاوان ماالي در کناار گساترو اوقاات فراغات غافال شاد
()Lockwood & Medlik: 2001: 4
بهطور کلي درك گردشرري مستلزم این است که اوقات فراغت ،اسا کلي گردشارري در
نظر گرفته شود چناانکاه توریسام ،مهتباي تعریاف شاده کاه پایاه فهاري آن سایاحت و
گردشاارري اساات ) )Oxford Advanced Learners Dictionary:1989اولااین تعریااف از
توریسم در سال  1905بر مفاهیمي مثل تفریح ،استراحت ،ل ت ،شادي و زیبایيهاي طبیعات
تأکید داشت (ر ك :قرهنژاد )37 :1374 ،آ کادمي بینالمللي توریسم ،توریسم را بر مساافرانی
اطالق میکند که به قصد گردو و ل ت مسافرت میکنند ( L Academie International du
 ) 1953: 27،Tourismو پول خود را بدون در نظر گارفتن ساود اقتصاادی خارا مایکنناد
() 1959: 11،Hunziker
البته امروز به مسافرتهایي که مبتني بر عوامل یادشده نیستند نیز اصطالح توریسم صدق
ميکند مانند مسافرتهایی که براي مداوا ،تحصیل یا امور شرلي ،علمي ،سیاساي و ورزشاي
انجام میشود (قرهنژاد)43 :1374 ،
با تفهیك حوزههاي اجتماعي مختلف در جامه صنعتي مدرن و گسترو گردشرري باهعنوان
شهلي از مسافرت سرمایهداري ،مجموعه جدیدي از انریزههاا ،تجرباهها و مقاصاد مساافرتي باه
وجود آمد ( ) 1992: 108-141،Boroczبه دنبال این ترییرات معنایي و سااختاري ،گردشارري
مدرن با هدف تفریح و ل ت و پر کردن اوقات فراغت ،با ویژگيهایي همچون قابلیت پی بیناي و
تحت کنترل بودن رواا یافت ویژگيهاي گردشرري مدرن باا تعاابیري مانناد مكدونالدشادگي
( ،) 2004،Ritzerدیزنايشادگي (25-47; Bryman ، 1999، 1985; Bryman،Hochschild
 ) 1993،Rojekو پستمدرنشدگی ( )1993،Rojekبیان میشود
به دنبال اهمیت و نق تعیینکننده فراغت ،تفاریح و لا ت در گردشارري ،در ماورد نقا
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محی در شهل دادن به گردشارري و تاأثیر پا یرفتن از آن ،اتفااق نظار وجاود دارد (،Parris
 )1997: 3از اوایل دهه هفتاد میالدي ،مطالعات مربو به آثار محیطاي گردشارران ،گساترو
روزافزون یافت ( ) 2001: 132،hall & pageازجمله عواملي که موج اهمیت بررسي این آثاار
شده است ،ميتوان به نق محی در توسعه این صنعت اشاره کرد زیرا بادون وجاود محیطاي
ج ا ،:نميتوان امیدي به توسعه گردشرري داشت () 1982: 97،Mathison & Wall
توریستها به دالیل مختلف سفر ميکنند ولي بهطور کلي استفاده از آ :و هواي خوو و
مناظر مطلو ،:استراحت و تفریح و سرگرمي ،از مهمتارین انریزههااي آنهاسات لا ا منااطق
خووآ:وهوا مثل حوزه مدیترانه از مهمترین کانونهاي توریستي جهان هستند (وال و یونال،
165 :1384ا 166رضواني178 :1374 ،ا )182پدیده گردشرري در جایي قابلیات باروز و
ظهور دارد که بین انریزههاي مختلف گردشارران ،از قبیال تفاریح ،سارگرمي ،مااجراجویي،
فرهنري ،وجهه اجتماعي و جاذبههاي مقصد مانند سااحل دریاا ،طبیعات زیباا و زمیناههاي
مناس فرهنري ،انطباق به وجاود آیاد (1977: 184-، 1979: 427-408; Dann،Crompton
 )194ازاینرو رابطه اي دوجانبه بین فرهنگ و گردشرري باه وجاود آماده اسات از طرفاي
فرهنگ منبعي حیاتي براي توسعه گردشرري محسو :ميشود و از طارف دیرار گردشارري
نیز سهم مهمي در توسعه فرهنري دارد ( 2000: 9،Richardsجعفري و ضرغام)8 :2000 ،
بهاینترتی جاذبههاي طبیعي و محیطي از مهمتارین عوامال جا  :توریسات اسات کاه
متناس با شرای اجتماعي و فصول سال متفاوت ميشود و درمجموع بار راحتاي و آساای
مسافران تأکید دارد (ر ك :رضواني74 :1374 ،ا)86
یهي از ویژگيهاي تجربه گردشرران ،اصرار زیبایيشناختي آنها بر اصل باودن هماه چیاز
است( )1984: 291-304،Red Footگفتمانهاي گردشرري اهمیت زیادي براي اصیل بودن
قا لاند و بهترین و زیباترین تجربیات گردشرران ،اصیلترین آنهاست کاه نشااندهنده سایل
گردشرران براي کشف امور غیرمعمول و ناشناخته است شادي از یافتن مهااني ناشاناخته و
بهر که هیچ گردشرري به آن راه نیافته ،باعث پیدای گفتمان گردشرري خاصاي ميشاود و
اعتبار فرد را باال ميبرد (برمر)40 :1392 ،
بهاینترتی گردشرري مدرن به دنبال نوعي ل ت و فراغت تفریحي معناگرایاناه اسات کاه
آن را نه در کالبد مادي ،بلهه در ارضاي حس زیبایيشناسي (هماان) و یاافتن مهااني جدیاد
جستوجو ميکند
گردشاارري در مدرنیتااه بااه دنبااال حا ف مباااني ماااوراءالطبیعي ،و مبتنااي باار غفلاات و
بيتهلیفي است اما ازآنجاکه ابعاد معنوي و غیرمادي وجود انساان در ایان ناوع مواجهاه باا
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هستي تأمین نميشود ،انتقادهایي بر گردشرري ل تگرا وارد شاده و ناوعي حقیقاتطلبي و
معناگرایي براي آن ترسیم گردیده است
دین مك کانل ،از مهمترین منتقدان گردشرري سطحي و بيهدف است او در کتاا :خاود
با نام گردشرر ،مهمترین هدف گردشرر مدرن را جستوجوي اصالت و اعتبار ميداند ( Mac
 ) 1999: 105،Cannellاو سفرهاي با هدف سرگرمي را رو به افازای میداناد ولاي معتقاد
است گردشرر تجربه خود را بازسازي ميکناد و در ایان راه باه اصاالت احتیااا دارد ( Mac
ً
 ) 2001: 23-37،Cannellازاینرو برخي معتقدناد گردشارران صارفا باا اهاداف تفریحاي و
سرگرمي به سفر ميروند ولي برخي دیرر معتقدند تجار :گردشرران ،محدود به ایان ماوارد
نميشود ،بلهه آنها به دنبال معاني و مفاهیمي هساتند کاه وراي ظااهر موجاود در منااطق
مورد بازدیدشان است () 1979: 179-201، 1981: 219-180; Cohen،Dann
این نوع تأمالت و برخوردهاي معناگرانه در مواجهه با گردشرري مدرن ،در سفر به امااکن
معنوي ،دیناي و زیاارتي نماود یافات باه عباارت دیرار ،بشار مادرن پاس از حا ف مبااني
ماوراءالطبیعي از ساحتهاي گوناگون زندگي خود ،با خأل معناوي و محتاوایي مواجاه شاد و
براي پر کردن این خأل ،به نوعي مخدر و ُمسهن روي آورد تا این جاي خالي را فراموو کند و
به یاد نیاورد ولي پس از مدتي این تجویزهاي تخدیري اثر خود را از دست داد و بشر در مقاام
جستوجوي محتوا و اصالت برآمد ازاینرو سفر به اماکن م هبي و معنوي را برگزید بنابراین
مفهوم گردشرري زیارتي مطرح شد ولي این سافر نیاز چاون باا هماان مبااني گردشارري
ل تگرا بود ،آثار و کارکرد در خور توجهي براي بشر مدرن نداشت به بیان دیرر ،مدرنیته آثار
اجتماعي و معرفتي زیادي را به دنبال داشت که گردشرري به دنبال رفع آنهاست
مك کانل ،مفهوم گردشرري را نوعي سفر زیارتي مادرن معرفاي ميکناد (،Mac Cannell
 )1973بسیاري از افراد در جوامع مدرن میکوشند از طریق سفر ،حقیقتي اصیل و مقد را
تجربه کنند و از این طریق به نحوي به دنیای ازهمگسایخته خاود معناا بخشاند (،All Cock
) 1986: 48-97،1988: 33-48; Cohen
حس ازخودبیرانري و ازهم گسیختري رواب آن ها را مي توان نوعي « سرگرداني ادراك»
نامید این سرگرداني بی از آنهه فیزیهي باشد ،روحي و فهاري اسات ازهم گسایختري
ذهني موج مي شود مردم نتو انند مفهوم واقعي زندگي را درك کنند انسان ها در دوران
مدرن همواره باین اینجاا و آنجاا ،اکناون و زمااني دیرار سارگردان اند آن هاا در میاان
نوستالژي گ شته خیالي و اوهام آینده اید ال گرفتاار آمده اناد ()1986: 48-97،Cohen
مسافران مي توانند در هنرام سفر فیزیهاي ،سافري درو ناي نیاز باراي ترییار خاود و در
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3ـ )3مبانی رفتاری
خرید ،از مهم ترین مبانی رفتاری گردشرری است که در روحیه مصارفگرایای نظاام توساعه
مدرن ریشه دارد
البته خرید همیشه هدف ابتدایي سفر نیست و گاهي ف عالیت ثانویه در سفر اسات ولاي
دلیل اصلي سفر ساالنه میلیون ها مسافر محسو :مي شود (ر ك )1998،Beck :باه طاوري
که با افزای تقاضاای توریسات ها باراي خریاد ،بسایاري از منااطق توریساتي ،اساتراتژي
پیشرفت را در زمینه خرید آغاز کردناد (تیماوتي ) 110 :1388 ،بناابراین میتاوان گفات
خرید ،یو فعالیت توریستی عام است که به ج ابیت کلای هار منطقاه از جهاان میافزایاد
(ر ک) 1991: 287-295،Butler :
ثابت شده است که توریسم شهل مهمی از رفتار تفریحای اسات باه بیاان بهتار ،خریاد و
توریسم بهطور ذاتای باا یهادیرر مرتب اناد و خریاد ،از مهمتارین محرکهاا بارای سافرهای
ً
برونمرزی و تقریبا اصلیترین فعالیت توریستهاست (ر ک :تیموتی)31 :1388 :
گردشرران از محل زندگی خود دور میشوند تا مهانهای ناآشنا را بشناساند درعینحاال
مآسسات گردشرری در تالواند با ایجاد ترییار در تجرباه گردشارران ،مهانهاای جدیاد را
هرچه بیشتر به مهانهای شناختهشده شبیه کنند بنابراین تجربه گردشارری ،باه ناوعی باا
سرمایهداری مدرن ،بهخصوص در ظرفیت جهانیسازی و تبدیل همه مهانها باه باازار بارای
نیازهای مصرفکننده نیز مارتب اسات ( ) 2005،Bremerغلباه رویهردهاای اقتصاادی در
توریسم تا جایی است که سب تجاری شدن یا کاالیی شدن فرهنگ جامعه میزباان میشاود
یعنی ساکنان جامعه میزبان ،محصوالت فرهنری خود را آنگونه که ماورد پساند گردشارران
باشد ،عرضه میکنند (ر ک :دولتآبادی و یعقو:زاده)66 :1388 ،
ً
اهمیت و کارکرد خرید در توریسم صرفا بهعنوان یو رفتار گردشررانه نیست بلهاه بارای
درک همه ابعاد آن باید به جایراه خرید در نظاام مدرنیتاه توجاه کارد در ایان توجاه نبایاد
فراموو کنیم که توریسم بهصورت یو صنعت درآمده است بهاینترتی میتاوان باه مباانی
فرهنری ،جامعهشناختی و مدرن خرید در گردشرری پی برد و آن را با مفاهیم کلیادی مانناد
«مصرف»« ،فراغت» و «ل ت» در نظام شناختی و رفتاری مدرنیته پیوند زد
خرید سنتی به خرید یو کاالی خاص از فروشنده اشاره دارد ولی خرید مادرن ،افازون
بر خرید کاال ،بر اموری مانند گ راندن اوقات فراغت نیز داللت دارد بر این اسا مهمترین
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تجربه خرید مدرن ،جست وجوی چیزهای نو ،جال
 ) 46-59خریداران فراغتی ،مصرفکننده هایی هستند که از خرید بهعنوان فعاالیتی بارای
گ راندن اوقات فراغت ل ت می برند و این موضوع در جهان مدرن امروز بسیار مهام اسات
(ر ک ) 1980: 77-92،Bellenger and Korgaonkar :به عباارت دیرار در جهاان مادرن،
عالقه مندان به خرید ،تمایل دارند وقتشان را صرفت کااری کنناد کاه از آن لا ت میبرناد
( ) 1998: 515-539، Wakefield & Baker، 1994: 644-656،Babin et alمصرف بهطور
کلی و فراغتی بودن آن باهطور خااص ،از دو منظار مصارف ملماو (مانناد خاوردن) یاا
اساتفاده از خادمات ،قا بال بررسای اسات (ر ک1994: 119-،Dirnanche & Samdahl :
 )129می توان توریسم را بهعنوان شهلی از مصرف خدمات و مهان هاا تحلیال کارد (ر ک:
) 1995: 132-133،Urry
با پ یرو این واقعیت که مصرف نهتنها یو فعالیت اقتصاادی ،بلهاه فعاالیتی اجتمااعی و
فرهنری است ،دیدگاههای اقتصاد سنتی به چال کشیده شد بیشتر متاون علاوم اجتمااعی
نشان میدهند که مصرف کاال بی از آنهه باا توجاه باه کاارکرد آن صاورت گیارد ،براساا
شاارای اجتماااعی و معااانی زمینااهای تعیااین میشااود (ر ک)1992: 57-71،Brown :
بهاینترتی سطوح و درجات مصرف ،نشانهای از موقعیت اجتماعی است و با تمایز طبقااتی و
هویت اجتماعی و تصویری که فرد از خود دارد ،مرتب میشود کاه پیامادهای مهمای بارای
نابرابری اجتماعی و فردگرایی دارد (ر ک ) 2000،Edwards :به عبارت دیرار مصارف فقا
استفاده از اشیا و خدمات نیست ،بلهه بی از آن ،نشاانه هویات شخصای و اجتمااعی اسات
(ر ک) 1988: 5-8،Baudrillard :
جایراه و اهمیت مفهوم مصرف در جامعه مدرن تا جایی است که مقولههای مهم اجتماعی
و حتی سیاسای مانناد طبقاه (ر ک ) 1999: 229-251، 1993; Blakan & Rutz،Bocock :و
هویات (ر ک ) 1996، 1995: 1913-1930; Pearce et al.،Jackson & Holbrook :را تحات
تأثیر قرار میدهد و تعریف میکند
این دیدگاه درباره مصرف سب می شود مصرف کنندگان ،واقعیت اجتماعی خود را بار
اسا نمادگرایی کاال بنا کنند در این فضا با مفهوم جدیدی به نام خرید فراغتی مواجاه
می شویم که خرید را به حیطه فراغت و تفریح وارد می کند (ر ک)1993: 212،Newby :
می توان گفت خأل معنوی که مدرنیته با ح ف مفاهیم مااوراءالطبیعی در زنادگی انساان
ایجاد کرده ،با اقداماتی مثل خرید و مصرف فراغتی پر می شود ازاین رو اوقات فراغت در
غر :فق یو موضوع زمانی نیست ،بلهه ابعاد ماهیتی و معناشناختی دارد کاه خریاد و
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4ـ نتیجهگیری
نظام توسعه در غر ،:بر مبانی دانشی ،گرایشی و رفتاری ویژهای مبتنی است کاه نمایتاوان
بدون در نظر گرفتن آنها ،فق به بنای توسعه غربی توجه کرد از این جهت در ترسیم مادل
توسعه اسالمی و بهرهگیری از دیرر مدلهای توسعه ،باید مبانی آن را در نظر گرفت
امروزه گردشرری بهعنوان یو صنعت مهم مطرح است که توجه بسیاری از صاح نظاران
را به خود جل  ،و رهاوردهای اقتصادیاو جایراه ویاژهای بارای آن در نظاام توساعه غربای
فراهم کرده است اما بررسی مبانی گردشرری در مدرنیته ،حاکی از آن اسات کاه باا الراوی
اسالمی پیشرفت ،در تعار است و استفاده از این قال برای توسعه ،نیاز به مدرنیتهزدایی از
آن و دقت در این زمینه دارد
توریسم رهاورد مدنیت مادی غر :بار مبناای فرهناگ اومانیساتی و کااالنرری انساان و
جهان ،و سود و تجارت از رفتوآمد و نفرهاست ،نه شیفتری و دلدادگی کاه حضاور در بارگااه
قدسی انوار متصل به خالق نور را جستوجو میکند مواجهه توریسم خلودانراری بشر مادی
است که به حظ ظاهری بسنده میکنند توریسم محصاول و همازاد مدرنیتاه اسات و پایاه و
اسا مدرنیته بر انسانمحوری و انقطاع انسان از خالق و وارد ساختن او به ساحت غفلات از
مخلوقیت اوست که منشأ انسانیت و نفسانیت و سب ازخودبیرانری است باه عباارت دیرار
فعالیتهای مربو به گردشرری به معنای امروز آن ،در گفتمانهای مدرن به وجاود آماده و
میتوان گردشرران را الروی انسان مدرن به شمار آورد
گفته می شود که اسالم نیز بر گردشرری و سفر بسیار تأکید کرده است و گردشارری
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مصرف را به ا بزاری برای هویت بخشی تبدیل می کند
فراغت از مهمترین مفاهیم در جوامع مدرن است که بهعنوان یو فعالیت یا وضعیت ذهنی
شناخته میشود (ر ک )1995،Barnett :حتی جزء مهمی از زندگی است که نقشی اساسای
در کیفیت زندگی ایفا میکند (ر ک )1997،Mannell & Kleiber :بدون شو توریسام یهای
ً
از مهمترین اهداف مصرف نوین ،و معموال یهی از اصلیترین اشهال فراغت اسات باه عباارت
دیرر توریسم میتواند شهلی از خرید فراغتی محسو :شود (تیموتی)26 :1388 ،
خرید عالوه بر ابعاد شخصی مانند فراغت و ل ت ،از جهت اجتماعی نیز در فرهناگ مادرن
حا ز اهمیت است طبق نظر یوزل ( )1995: 308،Uzzellپاداو خرید کردن ،ایان اسات کاه
بتوان با دیرران به مراکز خرید رفت این امر انعها دهناده نیااز مصارفکننده بارای تأییاد
شدن از طرف دیرران ،رابطه با دیرران و شناخته شدن است (ر ک) 1987: 15،Kaplan :
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ً
از جهات مختلاف زیرسااختی و مهاان گرد شارری در اساالم و غار :یهساان اند (ماثال
گردشرران در هردو خرید می کنند در هردو اوقات فراغت دارناد) بایاد گفات هرچناد
گردشرر در اسالم خرید می کند و در سفر اوقات فراغت دارد و تفاریح و تفارا می کناد،
مبانی ،خاستراه و نراه اسالم و غر :به طبیعت ،هستی و سافر متفااوت اسات و هماین
تفاوت است که آثار و کارکردهای سافر و نحاوه مواجهاه هریاو از آن دو را باا مساا ل و
ً
مشهالت سفر متفاوت می کند اساسا تعریف اسالم و غر :از اوقات فراغت ،تفریح و ل ت،
متفاوت است و انریزه آن ها از سفر ،یهسان نیست
تفاوت نراه اسالم و غر :به مقوله گردشرری ،در گردشارری در امااکن ما هبی ،خاود را
نشان میدهد چراکه حضور گردشرران در اماکن م هبی ،با فلسفه و کاارکرد ایان امااکن در
تعار قرار میگیرد
بنابراین گردشرری در اسالم و غر ،:مفاهیمی متباین هستند و باه دلیال تفااوت مباادی
معرفتشناختی و رفتاری ،سنخیتی با یهدیرر ندارند ازاینرو استفاده از گردشرری در نظاام
توسعه اسالمی باید با توجه به این تفاوت با مبانی گردشرری در نظام توسعه مدرن باشد
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Tourism and Cultural Ideas of Development1
Mohsen Mohammadi2

Development is based on a variety of knowledge, attitudes, and behaviors
which determine its orientation and its programs. One of the important
programs in the Western development system is tourism which has considered
as an important economic status as an industry. This paper seeks to answer the
question of whether tourism can be the basis for Islamic development
according to the foundations and origins of the West, which has become an
important place in the literature of Western development with these
conditions or does this mean that we will remove tourism from Islamic
development plans and goals? To answer these two questions, we first outline
tourism as an industry, and then its foundations in the Western development
system, to make it clear that the use of tourism in the Islamic development
system should be carefully considered. Tourism has certain epistemological
and ontological foundations that are based on modernity and the
abandonment of paradigm. These foundations have led tourism in the Western
development system to be simply based on recreation, leisure and pleasure,
whose behavioral manifestation has become apparent in buying and
consuming. Therefore, although tourism has an important place in
developmental considerations and is emphasized by the economic perspective
on its promotion, one should not neglect its cultural and cultural aspects.
Tourism with the foundations of the culture of modernity is in conflict with the
Islamic view of tourism.
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