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 چکيده

های اصلی و بسیار فراگیر گردشگری در مقیاس جهانی و نیز طور خاص گردشگری میراث، یکی از گونهو به گردشگری فرهنگی

های ها است که ظرفیت وسیعی برای توسعة اجتماعی و فرهنگی دارد. در جوامعی نظیر ما که دارای زمینهدر داخل بسیاری از کشور

ها، به هویت فرهنگی و ملی، عامل تمایز و تشخص جوامع و ملتخصوص از منظر توجه جذب گردشگر فرهنگی هستند، به

یابی و تعمیق هویت فرهنگی در جامعه ما های فرهنگی، عاملی بسیار مؤثر در هویتتواند با تأکید برنمادگردشگری فرهنگی می

ویری های اقتصادی گردشگری، تصحال گردشگری فرهنگی این ظرفیت را نیز دارد که تحت تأثیر تقاضای بازار و جنبهعینباشد. در

شدن چه با عنوان گردشگریزدایی از جامعة میزبان شود، آنمجعول و غیر اصیل از هویت فرهنگی ارائه کند و حتی موجب هویت

شود، با وجود اهمیت موضوع، نسبت گردگری و هویت در جامعة علمی ما به کفایت، مورد توجه و فرهنگ و میراث از آن یاد می

پردازد و ویژه در خارج از ایران، به واکاوی موضوع میشده بهعه قرار نگرفته است. متن حاضر با مرور آرا و تحقیقات انجاممطال

 کند.هایی برای پژوهش در این زمینه ارائه میایده

 

 های فرهنگی. : گردشگری فرهنگی، گردشگری میراث، هویت فرهنگی، نمادهاي کليديواژه
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 مقدمه-4

ة تنوع واسطهباز آن،  ترمهمصنایع دنیاست، بلکه  نیتربزرگبه این دلیل که یکی از  تنهانهی بسیار پیچیده است ادهیپدگردشگری 

ه ک حالنیدرعدارای ابعاد ذهنی و مولد انواع ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. گردشگری  کهآنو اهداف  هابرنامهبسیار 

و لنکفورد  4شده یک پدیده اجتماعی نیز هست. به تعبیر ویلرجایی افراد تلقیبهی تجاری یا جاهاتیفعالی از امجموعه نعنوابه عموماً

شده و تحوالت چشمگیر اقتصادی، دستی یکهاارزشدر دنیای نیز  شانیهافرهنگو  کنندیممردم از جایی به جای دیگر سفر 

است.  دهشلیتبدی المللنیببرای تماس و مبادالت فرهنگی و اجتماعی در سطوح ملی و سیاسی و اجتماعی، گردشگری به فرصتی 

ی را ی ملی و محلهاتیهوهای فرهنگی نوعی احساس نیاز و گرایش فزاینده به تثبیت روند شدنیجهاناز سوی دیگر جریان شتابان 

افزایش سطح آموزش در مقیاس جهانی امکان دسترسی  حالنیدرعبه وجود آورده است،  توسعهدرحالهای در میان کشور ژهیوبه

به  هافتیتوسعهدر دنیای  ژهیوبهی بیشتر مندعالقهموجب  شدنیجهانهای فرهنگ را فراهم آورده و همزمان پیامد بهافراد بیشتری 

 ی دوردست و همچنین میراث فرهنگی شده است.هافرهنگ

یابی به توسعة پایدار اجتماعی فرهنگی در جوامع میزبان در گونة فرهنگی آن مسأله دست ژهیوبهبا توسعة کمی و کیفی گردشگری، 

سازان این عرصه تبدیل شده است. در گزارش سازمان جهانی گردشگری ، فعاالن و تصمیمنظرانصاحببه یک مسأله و دغدغه در میان 

ی فرهنگی یکی از پنج بازار کلیدی گردشگری در آینده بینی شده است که گردشگرپیش« 2626 اندازچشمگردشگری: »با عنوان 

 کهنیاچنین رشدی نمایانگر چالش فزاینده برای مدیریت جریان گردشگری در مراکز فرهنگی است. با توجه به  کهنیاخواهد بود و 

یت بومی مردمان مقصد ، موضوعاتی نظیر فرهنگ و هوگذاردیم ریتأثحضور گردشگران تا حدودی بر زندگی روزمرۀ ساکنان محلی 

ی گردشگری فرهنگی و میراث قرار گرفته است. گردشگری هاتیظرفهای فرهنگی در جوامع برخوردار از مورد توجه محققان و نهاد

ی اصیل و اهصهیخصکه در آن  کندیمی مدلی را برای توسعة محلی ارایه اتودهبدیل یا جایگزینی برای گردشگری  مثابهبهفرهنگی 

تا یک مقصد خاص گردشگری از دیگران تمایز یابد.  شودیمهویت فرهنگی سرزمین مقصد به خدمت گرفته  فردمنحصربهی هامؤلفه

 هایمیراث فرهنگی از پارامتر عنوانبهی معنوی فرهنگ بومی و همچنین تبلور عینی آن هاجنبهدر جریان گردشگری فرهنگی 

(. 411،4136بونی فیس،شود )یمدیداری منتقل  صورتبهاقتصادی بوده و اطالعات در آن دارای اهمیت  شدتبهاساسی هستند که 

 همچنین و مردم پیرامون محیط و زندگی چگونگی مورد در کنجکاوی ارضای حس برای انسان عالیق ظهور فرهنگی گردشگری

 یهانییآ و زبان ی،دستعیصنا نمایش، غذا، رقص، ادبیات، موسیقی، پیشه، و شغل در که هاستآن زندگی ی فیزیکیهاجنبه از دیدار

محلی، میراث فرنگی،  یهاتینظیر روا 2فرهنگی یهاییگردشگری فرهنگی دارا انیبن(. (Jafari, 2000: 126 شودیم بیان مذهبی

 .یک اجتماع استخاص  یهاتیسبک زندگی و هو

 )احساس( هویت در ژهیوبهچه آثاری بر فرهنگ و  گردشگری میراث ژهیوبه، پرسش اساسی اکنون این است که صنعت گردشگری

 ؟گذاردیمجامعة میزبان برجای 

ی مهم انجام هاپژوهشدر تدوین مقاله پیش رو با رجوع به متون عمده در زمینة گردشگری و هویت و از طریق تحلیل کیفی آرا و 

رصتی ف عنوانبهگردشگری فرهنگی و میراث فرهنگی  ژهیوبهری، شده، تالش شده است رابطة میان این دو واکاوی و نقش گردشگ

محتمل گردشگری در دگرگونی هویتی، جامعه  ریتأثبرای معرفی و تقویت هویت فرهنگی جوامع میزبان بررسی شود و در عین 

ی متنی هادادهمقاله با تکیه بر یی برای مطالعه در این زمینه مطرح شده است. از حیث روش، هادهیامیزبان تحلیل شود. در پایان نیز 

و  هاانکب. منابع با جستجو در شودیمی یک مطالعة اسنادی محسوب طورکلبهبنابراین ؛ و با اسلوب تحلیل متن نگاشته شده است

 .اندشدهنشیگزمعتبر اینترنتی و بر اساس تازگی و نیز اعتبار نویسندگان  هاگاهیپا

 چارچوب مفهومي و پيشينۀ پژوهشي-1

                                           
2006 .Wheeler and Lankford2 
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منبع فعالیت گردشگری است. در گزارش  عنوانبهی ویژۀ فرهنگی هاصهیخصی پایدار از ریگبهرهیکی از اهداف گردشگری فرهنگی 

 ی تعریف شده است کهایعاطفی معنوی، مادی، فکری و هاداشتهمجموعة کلی  عنوانبهفرهنگ  «تنوع خالقانه ما»عنوان یونسکو با 

های دستی(، اعمال ۀ بیان خالقانه )تاریخ شفاهی، زبان، ادبیات، هنر و هنردربردارندو  کندیما مشخص یک جامعه یا گروه اجتماعی ر

، هاتیساشده نظیر های تعامل اجتماعی که در رفاه و هویت گروه و افراد نقش دارند( و اشکال مادی یا ساختهالگو) یاجتماع

هویت » توانیمفرهنگ را  بیترتنیاهب UNESCO, 199).است ) ...ر و اشیا، هنهااندازچشم، مراکز تاریخی شهری، هاساختمان

و  هاتیوهتجلی و بیان فرهنگ و تاریخ مردمی که به آن تعلق دارند، امکانی برای ایجاد  مثابهبهتعریف کرد. میراث فرهنگی  «زنده

ة تماس و ترکیب لیوسبهو  بخشدیمگردشگری گردشگران، خصیصة محلی و همزمان جهانی  ةبه تجرب حالنیدرعو  زهاستیتما

ی خاص تبدیل به موضوع کلیدی در پژوهش هافرهنگبزرگداشت و ستایش  روایناز )(Jelinčić, 2009شود یمفرهنگی مشخص 

 شده است. (Ivanovic,2008)ی پیرامون گردشگری فرهنگی معاصر پردازهینظرو 

 و فرهنگی هایکارکرد ی تاریخی،هامقبره ،هاموزه ازجمله فرهنگی یهاجاذبه از دیدار شامل فرهنگی گردشگری تعریف، اساسبر

ی هاتیهوی محلی، میراث فرنگی، سبک زندگی و هاتیروای فرهنگی نظیر هاییداراو بر بنیان  شودیم فرهنگی یهاجلوه سایر

گردشگری با عالیق ویژه تعریف کرد شامل دیدار مردمانی  عنوانبهآن را  توانیم.گردشگری فرهنگی یا میراث که ردیگیمخاص شکل 

ها، میراث و سبک زندگی در یک ی به تاریخ، هنرمندعالقه لهیوسبهیا تا حدی  کامالً و  شودیم شانیزندگبیرون از مکان دائمی 

هایی مانند گردشگری . این نوع گردشگری شامل زیربخش(Richards, 2007)مکان، منطقه، گروه یا نهاد برانگیخته شده است 

 .میراث، گردشگری هنری و گردشگری بومی است

 دهد:( دو تعریف از گردشگری فرهنگی ارایه می4330ریچاردز )

ها های هنری و جشنوارههای میراث، اجراها، سایتهای فرهنگی ویژه مانند موزهانسان به سمت جاذبهتعریف فنی: هرگونه حرکت 

 اش قراردارند.که در بیرون از محیط معمول زندگی

اش قرار دارند. هدف از این حرکت ای که در بیرون از محیط معمول زندگیهای فرهنگیتعریف مفهومی: حرکت انسان به سمت جلوه

 های فرهنگی است.اطالعات و تجارب جدید برای ارضای نیاز کسب

ها تعریف ( بعدآ 2664، ریچاردز )رونیازانشده است،  بردهنامعنوان شیوۀ زندگی مردم ، در این تعاریف، از فرهنگ بهحالنیباا

 ته نیست، بلکه مصرف فرهنگتری از گردشگران فرهنگی ارایه داد: گردشگری فرهنگی صرفًا مصرف محصوالت فرهنگی گذشجامع

ی بازمانده )مرتبط با اشیا «گردشگری میراث»بنابراین، گردشگری فرهنگی هم است؛ معاصر یا شیوۀ زندگی یک اجتماع یا منطقه نیز 

دهد که گردشگری فرهنگی تنها )مرتبط با تولیدات فرهنگی معاصر( است. ریچاردز ادامه می «گردشگری هنری»از گذشته( و هم 

های تئاتر نیست. ها و نمایشها، نقاشیهای موجود در موزههای تاریخی، مجموعهف منفعل؛ یعنی نگریستن صرف به سایتمصر

های شود. در جریان این نوع گردشگری، فرد در فعالیتافزوده می «گردشگری خالق»مند به روز بر شمار گردشگران عالقهروزبه

 شود.کند. اکنون بر اقتصاد تجربه نیز تأکید فراوانی میی، رقص و آشپزی شرکت میدستعیصناای چون نقاشی، عکاسی، فرهنگی

 دهد:تعریف زیر را از گردشگری فرهنگی ارایه می (2663با این اوصاف، اسمیت ) 

با ماهیت  تواند تجارب جدیدی راها و جوامع است که از طریق آن، فرد میبا فرهنگ دکنندهیبازدتماس منفعل، فعال و تعاملی 

های ها و گونهتوان آن را به زیربخشکسب کند. به دلیل تنوع و پیچیدگی گردشگری فرهنگی می کنندهسرگرمآموزشی، خالقانه و/یا 

های بازدید نیز ممکن است شهر های میراث، هنری، خالق و بومی. محیطاز گردشگری اندعبارتها مختلفی تقسیم کرد. این زیربخش

ای و مدیریت عملی دارای مسایل مخصوص به ها، از حیث مطالعات پایهاز این حوزه هرکدامساخت باشند. یعی یا انسانیا روستا، طب

هایی که معموالً در این دسته جای های ملموس و سنن ناملموس سروکار دارد. از جاذبهخود هستند. گردشگری میراث با سایت

های میراث جهانی و همچنین تاریخ و سبک زندگی جوامع بومی اشاره های تاریخی، سایترهای تاریخی، شهتوان به بناگیرند، میمی

 .تواند امر پیچیده و نزاع انگیزی باشدکرد. تفسیر و بازنمایی میراث می

 هویت
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 هایوفادارها و ی در جهان امروز فراگیر شده است، جهانی که در آن مرزاندهیفزابه نحو  «ما که هستیم؟» کهنیایی نظیر هاپرسش

بعد از زمان پایان جنگ دوم  ژهیوبهمحلی/ جهانی( )و این سیالیت و ناپایداری خود را در تعارض و چالش هویت  اندشدهجا بهجا

کند. هویت شخص بخشی از حوزۀ حیات  ة آن تبیینواسطبهکه خود را  گرددیمابزاری  انسان همواره به دنبال. کندیمجهانی آشکار 

که دارای هویت شخصی؛ یعنی یافتن در جمع عالوه بر آن. فرد با حضور و رشدکندیاجتماعی است که فرد، خویش را با آن معرفی م

 .ابدیی، هویت جمعی مشودی، با گرفتن عناصر مشترکی که فرهنگ خوانده مشودینام، منزلت اجتماعی و روابط شخصی با دیگران م

ل در تحلی میآوریو یا به دست م میریگیو تجارب باارزش و سودمندی که از دیگران یا از گذشته م هاشهیها، اندعلوم، فنون، مهارت

ها و اعیاد و بسیاری از ورسوم و عقاید، جشنتولید، آداب یهاگونه که خط، لباس، روشنهایی از اجزای هویت خواهند شد؛ همان

اثنای  دردر گذار و گشتار تاریخی خویش میدانیملی و عناصر هویت و متعلقات فرهنگ خویش م یهار که از مؤلفههای دیگچیز

و  نشدشناخته به انسان و از نیاز طبیعی است «بودن کسی چه» معنی به هویت .میاآوردهدادوستد و مبادله با دیگران به دست 

 علقت حس شود و ارضایمی سبب را در انسان فردی «خودآگاهی»نیاز، این شدنآید. برآوردهبرمی ایییا ج چیزی به شدنشناسانده

کند. هویت در قالب فردی و ملی می را تعیین انسانی گروه آن بومی یا هویت و مشترك جمعی ، خودآگاهیانسانی گروه یک میان

در  .شودیموجب تمایز او از دیگری م هایژگیشخصیتی یک فرد است که این و یهایژگیو فردی شامل . هویتقابل تعریف است

داند هویت را ویژگی یک واحد می ،فرانسوی روبرت فرهنگ. کندیحقیقت ابعاد مختلف شخصیت یک فرد هویت آن فرد را مشخص م

 سازد.ماند و بازشناسی یک شخص را از دیگران ممکن میباقی می زکنندهیصورت متماکه برای آن واحد به

ماند و بازشناسی یک باقی می زکنندهیصورت متماداند که برای آن واحد بهفرهنگ فرانسوی روبرت هویت را ویژگی یک واحد می

داند که امکان بازشناسی یک واحد را از ای میرا وسیله دهندهتیفرهنگ روبرت ویژگی هو سازد.شخص را از دیگران ممکن می

یز فرهنگ انگلیسی و بستر ن .کندبحث نمی ،مرجع و منشأ این بازشناسی خود است یا دیگری کهنیاما از ا ؛سازدیدیگران متمایز م

هد دوضعیتی یا حالتی که اجازه می یعنی ؛دهدمی یهماننیا ۀداند که اجازبا چنین رویکردی، هویت را وضع، حالت یا واقعیتی می

 یک شخص یا یک چیز متمایز باشد.

اگر امروز از هریک از ما بپرسند که » ستا ادی و معنوی انسان است که اصول آن از قبل شکل گرفتهم ای از تعلقاتهویت، مجموعه

پاسخی را که برگرفته و متأثر از اصالت، )بخواهند که شما هویت خود را در برابر یک پرسش توضیح دهید(، هر یک  «تو کیستی؟»

من » ،«من انسانم»، «من تاجیک هستم»، «من ایرانی هستم»داریم، ازجمله: مان است، بیان میذهنیات، تربیت و بافت فرهنگی

دهیم یا با . حال ما کدام پاسخ را میآن و امثال« خدا مثل بقیه هستم ۀمن هم یک بند»، «اندیشمندم من»، «من جوانم»، «مدیرم

تفاوتی و غیره( آن را بیان گوییم همراه با درك این نکته که با چه لحنی )افتخار، سرخوردگی، احترام، بیچه اولویتی هریک را می

درمجموع معرف هویت شخصی و فرهنگی ما است.  ،دهیمکه در شرایط مکانی و زمانی مختلف، کدام پاسخ را میداریم و اینمی

ها و سنن فرهنگی و زبان هایی همچون مرز جغرافیایی )سرزمین(، دین و مذهب، باورتنها حول محورهویت فرهنگی نه رونیازا

اید چه نب»، «؟ایمبرای چه آمده»، «؟ایماز کجا آمده»، «ایمما چه کاره»که بلکه از زوایای دیگری مانند این ؛مشترك قابل تعریف است

 هویت عبارت است از باز تولید و بازدر سطح ملی،  «.؟به کجا باید برویم»یا « ؟به کجا خواهیم رفت»و « ؟میاگونهینچرا ا»، «؟بکنیم

. هویت ملی مفهومی دهندیها را تشکیل مکه میراث متمایز ملت ییهاها و سنتها، خاطرات، اسطورهها، نمادتغییر دائمی الگوی ارزش

یعنی هویت  ؛ها را در ذیل یک هویت باالترکاهش داده و آن ینوعگروهی را به یهاتیتعارضات موجود در هو کندیاست که سعی م

 .رندیگیدر ذیل آن قرار م هاتیجنبة غالب و مسلط دارد و سایر خرده هو تیهویت ملی درنها رونیملی همگرا سازد. ازا

. در نگاه این گروه اساسًا هویت در مقابل غیر اندکرده یفهویت را با دید جدلی و تقابلی آن تعر ةشناسان مقولبرخی دیگر از جامعه

دهد. از این منظر هویت به معنی هستی و وجود است، چیزی دست باشد، عنصر هویت خود را نشان نمیقابل طرح است. اگر فضا یک

کنند یا در برابر چیزی تعریف می ها هویت خویش را در حذف چیزیشناسایی فرد باشد تا او را از دیگران متمایز کند. انسان ةکه وسیل

 (.4113)تاجیک، 
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و در  دهدیمی تعریف کرده است که یک گروه از مردم را به یکدیگر پیوند ایروانن جوهر و آن تعلق آ( هویت ملی را 4331) کانر

 دکنیمروح ملت، یک اصل معنوی بنیادین توصیف  عنوانبه. ارنست رنان این جوهر را کندیمرا از دیگران متمایز  هاآنهمان حال 

، یک همبستگی بزرگ هایازخودگذشتگو  هایفداکار، هاتالشقله( یک گذشتة طوالنی از ) اوجملت به نقطة  کیآنة واسطبهکه 

اجتماع را  فهوم (Renan, 1990) شودیمیک زندگی جمعی مشترك با یکدیگر داشته باشند، تبدیل  خواهندیممیان افرادی که 

، یک اجتماع دارای پیشینة مشترك است که زیچ هراسمیت به کار گرفت و استدالل کرد که ملت در درجة اول و پیش از  بعداً

هویت فرهنگی جمعی،  واقعیتی در مقابل اشکال دیگر مثابهبهچه چیزی یک ملت را،  کهنیاۀ دربارهایی معین از باور اندعبارت

ی مشترك و حافظة تاریخی، یک فرهنگ هااسطورهیک قلمرو تاریخی یا سرزمین مادری دارای  عنوانبها را اسمیت هاین باور .سازدیم

 (Smith, 1991: 14)  کندیمحقوق و تکالیف قانونی مشترك برای همة افراد ملت توصیف نظام عمومی و 

 گردشگري فرهنگي و هویت: پيشينه

همین دلیل است که  به  (Bauman, 1996)انسان معاصر را چون یک توریست نامیده است. عمومیزیگموند باومن وضعیت 

ی و مدیریت بر سر موضوع روابط متقابل میان شناسروانی، مطالعات فرهنگی، شناسجامعهی پژوهشی گوناگون چون هاحوزه

 .کنندیمدیگر تالقی و تا حدی همپوشی پیدا گردشگری و هویت فرهنگی با یک

 ریتأثدنبال کرد: نخست مطالعات مربوط به نحوۀ  توانیمة گردشگری و هویت را در دو مسیر نیدرزمگرفته ی صورتهاهشپژو

صنعت گردشگری بر هویت مردمان  راتیتأثو دوم مطالعات ناظر بر  (Wearing, et al, 2010)گردشگر  تیبر هوگردشگری 

 .میپردازیمو آرای مبتنی بر رویکرد اخیر  شدهانجاممطالعات  مروربهمحلی. در ادامه به اقتضای موضوع مقاله 

به شمارۀ ویژۀ سالنامه تحقیقات گردشگری به ویراستاری پیر  عمدتاً تاریخی پیشینة مطالعات مربوط به گردشگری هویت  ازنظر

ی مجدد و بازنگری در اشکال هویت، ریگشکلی ارتباط گردشگری با هاگونه نامهژهیو. در این گرددیبازموندنبرگ و چارلز کیس 

ۀ گردشگری قومی هویت فرهنگی در دربار( در مقالة خود 4331)هویت قومی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. مک کانل  ژهیوبه

گر ی. از دکندیمۀ قدرتمند هویت قومی عمل دهندشکل مثابهبههای پیوسته با گردشگری انبوه مدرن جهان سوم نشان داد که نهاد

( است. آن اثر حوزۀ 4331) «ی، هویت و تحولالمللنیبگردشگری »های مهم اولیه در پژوهش پیرامون گردشگری و هویت کتاب کار

ۀ تعامل و تعاطی گردشگری و هویت ارتقا داد بر اساس این دیدگاه که دربارگردشگری بر هویت را به تحقیق  راتیتأثۀ دربارمطالعه 

( در مطالعة خود دربارۀ 4331). پیچفورد شودیمبه نحوی دوسویه و متعامل ساخته  «گردشگر»و هویت  «فرد محلی»چگونه هویت 

 انهیگرایمل یهاامیپی برای انتقال ارسانه عنوانبهدر ولز بر ظرفیت گردشگری قومی  انهیگرایملی هاجنبشنقش گردشگری قومی در 

ی ولش هاذبهجاکرد و در تحلیل خود دربارۀ  دیتأکی و نیز حامل فرهنگی ویژه عدالتیبقربانی  عنوانبهاز طریق انتشار تصویری از ولز 

 است. اثر نوآورانه میشل پیکار و رابرت وود انهیگرایملی هاحرکتی برای هویتی منبعی هاامیپگرفت که گردشگری از طریق  نتیجه

ی هاتیهوی تعامل گردشگری با هاروش( به بررسی 4331« )اسیفیکگردشگری، قومیت و دولت در جوامع آسیایی و پ»با عنوان 

ی با ابیتیهوگردشگران و گردشگری، »( با عنوان 4331ی و ملی پرداخت. کار آبرامز، والدرن و مک لئود )امنطقهقومی، فرهنگی، 

. ختندپردایمی در بستر گردشگری سازتیهوتعدادی مطالعات موردی را معرفی کرد که به بررسی مسایل پیرامون  «هامکانمردمان و 

( به بحث پیرامون برخی مسایل مربوط به پیوند میان گردشگری میراث و 4333) «های هویتگردشگری و نماد»کاترین پالمر در 

هویت  حفظو  سیتأسبر جامعة انگلستان پرداخت. وی استدالل کرد که گردشگری میراث عاملی نیرومند در  دیتأکهویت محلی با 

، چنین نویسنده ازنظرابزاری برای جذب گردشگران متکی است.  عنوانبههای تاریخی ملت ملی است؛ زیرا این نوع گردشگری بر نماد

ی میراث فرهنگی دارد. استین و اندرسون در هاتیسایی برای روش مدیریت و ارتقای هاداللتموقعیتی برای گردشگری میراث 

جا باعث افزایش غرور، تقویت حس ( دریافتند که توسعة گردشگری در آن4333) سوتایالتی در مینهدر دو پارك ا شانمطالعه

ی و گردشگر»( در مطالعة خود با عنوان 2662ها و افزایش آگاهی درباره فرهنگ محلی شده است. گرونوالد )همبستگی، تبادل ایده

ت. ی گردشگری اسشناسانساندر تحقیقات  تکرارشوندهو دغدغة که تغییر فرهنگی یک مسأله  کندیماستدالل  «احیای فرهنگ

؛ اما دهندیمی مجدد قرار سازمدلفرهنگ خود را مورد بازنگری و  معموالًکه جوامع میزبان  پردازدیمنویسنده به طرح این موضوع 
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های کاال ةانیگراعمل، تولید هددیمدر عمل رخ  چهآن چراکهگردشگران( نیست؛ )به معنای پذیرش فرهنگ دیگری  ضرورتاًاین 

که  پردازدیمی برزیل هاالتیاپوستان ساکن در یکی از فرهنگی در پاسخ به تقاضای گردشگران است. نویسنده به مطالعة نمونة سرخ

ی کیفی که در سه ناحیة امطالعه( در 2662)جا مردم بومی از جریان احیای فرهنگ حمایت کردند. مکینتاش، هینچ و اینگرام در آن

گردشگری در نیوزلند انجام دادند، به بررسی ابعاد هویت فرهنگی بومی که مدیران و کارکنان گردشگری در آن نواحی با گردشگران 

از  عه، پرداختند. نتایج مطالافتییمدر این فرآیند تا چه حد اصالت فرهنگی جامعة میزبان تداوم  کهنیابه اشتراك گذاشته بودند و 

ی جریانی که از طریق آن هویت فرهنگی جامعة میزبان به نحوی هدفمند عنحمایت کرد؛ ی« یفرهنگی هاجاذبههویت مبتنی بر »ایدۀ 

پرتس  کلیما .ابدییمیابی به گردشگری پایدار در جامعة میزبان، با هویت فرهنگی گردشگران انطباق یا هدف دست شودیم سیتأس

ة گردشگران داخلی وجهی کلیدی در لیوسبهی میراث فرهنگی هاتیسا( نوشت: دیدار از 2662) سمیونالیناسدر گردشگری و 

ی گردشگری هامکان. شودیم درك 4«اجتماع متصور »یک  مثابهبهملیت  کهیهنگام ژهیوبهی و تداوم هویت ملی است، ریگشکل

ۀ ملیت و نمایش مدارك تاریخی مربوط به وجود یک ملت عمل کنندنییتعی هایژگیوی معرفی هامکان مثابهبه هاموزههمانند 

ه هریک از این ک کندیم. نویسنده با تکیه بر سه نمونه در داکوتای جنوبی در آمریکا )سه مکان گردشگری تاریخی( استدالل کنندیم

نشان داد  (2660)بنا شود. مک آدامز  تواندیمآن  بر اساسکه هویت ملی  کنندیمی بنیادی فراهم شناسنهیریدیک تاریخ و  هامکان

 مثابههبهنر ». در شودیمدادن ابعاد مختلف هویتشان به خدمت گرفته ة افراد اجتماع محلی برای نشانلیوسبهکه چگونه گردشگری 

که چگونه گردشگری هویت گروهی در  کندیمنویسنده تشریح  «و قدرت در تانا تورجان، اندونزی هاتیهوسیاست: گردشگری، 

هویت فرهنگی و گردشگری فرهنگی، در میان امر ». ناتاشا اوروسویچ در پژوهش خود با عنوان کندیمتکریم و تجلیل  اندونزی را

یل بد مثابهبه( به آزمون این فرضیه پرداخت که گردشگری فرهنگی 2642) «محلی و امر جهانی: مطالعة موردی در پوال، کرواسی

ی اصیل هاصهیخصپایدار گردشگری انبوه بهترین الگوی توسعة محلی، در متن آشفتة فرهنگ جهانی است؛ زیرا این نوع گردشگری 

ی رقیب متمایز سازد. به این طریق، هافرهنگرا از  هاآنتا  ردیگیمی یگانة هویت محلی را به خدمت هامؤلفهجامعة مقصد و 

ی اهمطالع. پیکارد در کندیمو سبک زندگی اجتماعات محلی حفاظت و آن را تقویت  هاارزشگی، فرهن تیاز هوگردشگری فرهنگی 

 دآگاهخومردم محلی پیش از آمدن گردشگران آیا از هویت اصیل محلی  اساساً که در جزیرۀ بالی انجام داد با این پرسش مواجه شد که 

 «ریدیگ»که  دیآیمجوهرۀ هویت تنها هنگامی پدید  عنوانبه «بودنمایزمت»؟ مبنای پرسش این ایده بوده است که احساس اندبوده

که گردشگران اغلب برانگیزانندۀ فرآیند ایجاد حس هویت  شودیممتفاوت بودنمان را به ما یادآور شود. پیکارد در پژوهش خود مدعی 

دم آن سرزمین را آلوده است و نه موجت نوزایی او نشان داد که گردشگری در بالی نه فرهنگ مر (Picard, 2008). فرهنگی هستند

 «یک فرهنگ»فرهنگی شده است، آنچه رخ داده این است که تمرکز بر گردشگری فرهنگی مردمان بالی را متقاعد کرده که دارای 

جا نباید حفظ شود. در آی باشد و میراثی که برداربهرهی قابل اهیسرما تواندیمکه  یافتنیزوال حالنیدرعارزشمند و  هستند، چیزی

ی هایالبکه آیا هنوز  بارهنیدرابه منبع درآمد و مایة غرور تبدیل شده بود؛ بلکه مایة تشویش و نگرانی مردم محلی  تنهانهفرهنگ 

ابم ه دریبه من اجازه داد ک« فرهنگ توریستی»و « گردشگری فرهنگی»: تحلیل رابطه میانسدینویماصیل هستند، نیز بود. پیکارد 

متعلق به »چه ها میان درون و بیرون، میان آنشدن مرزاز طریق محو شودیمیک جامعه از درون آن جامعه آغاز « شدنتوریستی»

 به گردشگری مرتبط است.  چهآنچه به فرهنگ تعلق دارد و است، میان آن« متعلق به دیگران»چه و آن« ماست

جامعة  یهاداشتهی متعارضی نیز وجود دارد. کسانی معتقدند که گردشگری همة هاگاهدیدگردشگری بر هویت، البته  ریتأثۀ دربار

 ,Tomka, G,2012) اندازدیمتا منابع طبیعی و البته عادات و سنن فرهنگی و هویت محلی را به مخاطره  ستیزطیمحمحلی از 

Picard, 2003, Cole, 2007). شدن فضاها، مردم و یا توریستی 2شدن فرهنگدر این رویکرد محققان مفاهیمی چون کاالیی

. دکنیم ارزشیبزدایی و تا نشان دهند که حضور گردشگران هر واقعیت اصیلی را در جامعة میزبان اصالت اندبرساختهرا  هاسنت

را در ماشین  هانآو  ردیگیمو متمایز جامعة محلی را  دارشهیرهای و باور هارسم: گردشگری سدینویم( 2662نیکولسون لرد )

                                           
. Imagined Community4 

 5.Commoditization of culture 
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آن آماده شده است.  دریافتو حقیری که  بازار انبوه برای  ارزشیببه محصوالت  کندیمو تبدیلشان  زدیریمجهانی  کنمخلوط

تبدیل « نمایش»( و زندگی طبیعی اجتماع را به McConnell, 1989)« صحنه»به  جیتدربهگردشگری زندگی اصیل محلی را 

( 4333، و مک کیب، 2661؛ پرسون،2663چنان که متناسب با عالقه و سلیقة گردشگران باشد. برخی محققان )پیکارد، آن کندیم

را از دست بدهند و به  تشانیاهمی محلی کارکرد و هاسنتتا  شودیمکه گردشگری موجب  اندکردهدر مطالعاتشان استدالل 

 شوند. محصوالتی برای عرضه در شبکة جهانی گردشگری بدل 

این یونانی به  ۀبررسی میدانی آثار اجتماعی و فرهنگی ورود گردشگران خارجی به دو جزیر  (Tsartas, 1992)ة دیگریمطالعدر 

را تنها مناسب نسل گذشته  هاآنکنند و های سنتی محلی را قدیمی محسوب میدر هر دو جزیره، جوانان جشن نتایج زیر رسید

کنند. مردم دیگر کمتر در های امروزی مقایسه میجویی گردشگران خارجی از فعالیتها را با نحو لذتدانند. آنان این جشنمی

خواهند مشاغل شود و آنان نمیها عمومًا در تابستان برگزار میکه این جشنیابند، هم به دلیل اینهای سنتی حضور میجشن

  (IOS)که سبک زندگی آنان دگرگون شده است. میزان این دگرگونی در جزیرۀ آیوسشگری خود را ترك کنند و هم اینگرد

های محلی همواره فرصتی بوده است تا آحاد طبقات اجتماعی و اقتصادی را به هم نزدیک کند و به چشمگیر بوده؛ زیرا جشن

ها ابراز کنند. افراد مستقر در جزیره از این های هویت فرهنگی مشترك مانند سرودنشینان کمک کرده تا وجود خود را با نشانهجزیره

های زندگی گردشگران را الگو کنند. در آیوس، جوانان معیارها تلف میو میخانه هادربارشکایت داشتند که جوانانشان وقت خود را 

ترجم( م -روند. آنان جوانان آتنی )پایتخت یونانمستانی به اروپا میکنند که برای تعطیالت زدهند و با غرور تمام اعالم میقرار می

 هایی بپوشند و قادر نیستند به تعطیالت زمستانی در اروپا بروند.دانند که چه لباسدانند؛ زیرا نمیرا امل می

ا جه متعارضی وجود دارد. در اینی گوناگون و البته گاهادگاهیدهویتی گردشگری  راتیتأثۀ دربارشود که یممالحظه  بیترتنیابه

این  ؤالسی یافتن پاسخ برای این هاراهیکی از  ۀ نسبت گردشگری و هویت بپردازیم.دربارتا به واکاوی دو رویکرد  میکنیمتالش 

 .شودیماست که بپرسیم هویت فرهنگی جامعة میزبان در چه ابعادی و چگونه به گردشگران معرفی 

رای انتقال راهی ب عنوانبهگردشگری فرهنگی و میراث، بنا بر تعاریفی که از آن صورت گرفته است بر اشکالی از مفاهیم ملی و بومی 

ی ارهیخذو رسوم یک ملت  هانییآتکیه دارد. میراث فرهنگی، نمادهای ملی،  شودیممیراث یک ملت تلقی  آنچه دربارهو معانی  هاامیپ

 ردیک حس ملی در سرزمین میزبان و برای گردشگران به خدمت گرفته شوند.  جادیابا هدف  توانندیمند که ی هستنشدنتمام

 . در(4133 ،کریمیاناست ) رفته کار عالمت به مظهر، نمود، ل،معنای سمب به نشان متعارف، هاینوشتار و هاپژوهش

 آریانپور و (23ج: 4111 )دهخدا، است آمده« کنندهتظاهر ۀنمایند» به معنای و فاعلی صورتبه دهخدا نماد ةناملغت

 (. 2 ج :4131 آریانپور، (است دانسته «همبستگی و خویشاوندی نشانة حتی و کنایه اشاره، رمز، عالمت،» را آن

 و ظهور جهت در که ده اند بو هاییابزار نیترجالب و پرنفوذترین ،نیتردهیچیپ ،نیترکهن از هانماد و هانشان

 ها،ابزار این کمک به است توانسته بشر .اندشده گرفته کار به معنوی و مادی جهان پنهان مسایل آشکارسازی

 حس عملکرد ایجاد دو دارای هانشان :(4131 ،فرهنگی (سازد پدیدار هنر صورتبه را خود خیال و حتی اندیشه

 خاص یاجامعه به تعلق حس و پردازدیم خود از فراتر معنایی بیان به یانشانه هستند. هر معنا بیان  هویت و

 هویت و معنا از خاصی حس ،شوندیم تکرار روزمره زندگی در کهآن دلیل به هانشانه این .داردیم اظهار را

ی مشترك، هاباوریک اجتماع دارای  مثابهبه اندملتو عالیم حاکی از گذشته یک  هانشانه . (4111)مزینی، کنندیم تقویت نیز را

ی احساس اگونه هاآن رونیازاشده است.  دستبهدستیک سرزمین دارای تاریخ جمعی و یک فرهنگ غالب که در طول زمان 

به کمک کند  تواندیم 4. دانش نشانه شناسیکنندیمی جوهری هویت ملی ایجاد هامؤلفه عنوانبهجاودانگی و نامیرایی و افتخار را 

ی گردشگری میراث به نمایش گذاشته هاتیساو  هاموزهدر  مثالًها )که و نماد هانشانهانی زیرین و پنهان که ما درك بهتری از مع

 و تصاویر گردشگری میراث، بدیلی میابودهکنندۀ آن چیزی است که ( حاصل کنیم. زبان گردشگری میراث بیشتر بازگوشوندیم

                                           
. Semyology6  
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، تصاویری که در همهنیباا؛ ردیگیمدر چارچوب سیاست یا ورزش به هویت و ملت شکل  مثالًی دیگری که، هانگاههستند برای 

. صنعت میراث فرهنگی بر اندیملبرداشت از ملت و هویت  نیترمهم، نافذترین و شوندیمی از هویت و ملیت ارایه گردشگرجریان 

 ی یک فرهنگ به دیگران است.  روش برای معرف نیمؤثرترروایتی تاریخی از ملیت و هویت استوار است و 

با  مدتاً عو از سوی دیگر به این نکته نیز باید توجه کرد که تصویر گردشگرانه از فرهنگ و هویت یک مقصد گردشگری  حالنیدرع

 دبا تصور واقعی میزبانان از خود و فرهنگشان و روشی که دوست دارن تواندیمو این  شودیمهدف معرفی مقصد به گردشگر ساخته 

هویت  نماینده و تجلی عنوانبهی خاصی از گذشته هاجنبهبر  معموالًگردشگری فرهنگی صنعت معرفی شوند متفاوت باشد، همچنین 

ی گردشگری میراث ممکن است تالش کنند تا عناصری از پیشینة هاتیساو  هاکانونمدیران  رونیازا، ورزدیم دیتأکیک جامعه 

و روایتی جذاب و هیجان برانگیز به بازدیدکنندگان  هاداستانعرضه کنند که بتوانند با تکیه بر آن  تاریخی جامعه و فرهنگ خود را

وجود « تاریخ به روایت تاریخدانان»های اندکی از ( اشاره کرده است در گردشگری میراث چیز4334« )گیم» کهچنانعرضه کنند. 

. چنین کندیمبازترکیب  یامروزهویت  مثابهبهگذشته را  شودیمدر گردشگری میراث ارایه  کهچنانآنروایت گذشته  درواقعدارد. 

هنی، ذ طوربهواقعی و هم  طوربهکه هویت بومی، هم  کنندیمیی که ترکیبی از واقعیت و اسطوره هستند این امکان را فراهم هاتیروا

 ورنیازای میراث فرهنگی تجربه شود. هاتیسای فرهنگی در هانشانهراهنما و در متون  شدههیارای هاداستانو  هامتن قیطر از مثالً

 «روایت گذشته»نباید حالنیدرعگفت که هویت در گردشگری میراث هم وجود واقعی دارد و هم هستی تصوری و خیالی.  توانیم

ر ی میراث در یک بازار رقابتی شدید درگیهاجاذبهتبدیل شود. مسألة اصلی این است که  زیانگجانیه صرفاًو  ادیبنیببه یک قصة 

 عنوانبهی مشخص و محدودی از گذشته و هویت که خریدار دارند هاتیرواداستان آن است که تنها آن  زیآممخاطرههستند و سویة 

و  هانشانهرا به  هاآنی للالمنیبی ملی و ابیبازار دریی هاتیرواهای هویت و ملیت عرضه شوند. فراوانی و تراکم عرضه چنین نماد

و  . از سوی دیگر نوع زبانرندیگیمی قرار توجهیبی بدیل مورد غفلت یا هاتیرواو  کنندیمی اصلی هویت یک ملت تبدیل هامعرف

ی که اهگونبههیجانی، نوستالژیک و همراه با کلمات افتخارآمیز است  معموالً، شودیمواژگانی که در روایت گذشته به خدمت گرفته 

ها ادیی از گذشته بعضی رخدهاجنبهاین است که در انتخاب  افتدیمچه اتفاق بتواند به مردمان سرزمین احساس غرور ملی ببخشد. آن

الزامات موفقیت در رقابت موجب شود که تاریخ و گذشته یک سرزمین  بیترتنیابهو  شوندیمو حقایق گزینش و بعضی کنار گذاشته 

 ابدییمنروایت گذشته به زمان حال گسترش  حالنیدرعو فرهنگ در کلیت و تمامیت خود در حاشیه قرار گیرد و کنار گذاشته شود. 

مدیران  ژهیوبهگری فرهنگی در سطوح مختلف، حوزۀ گردش انیمتصدتا بتواند با جامعة امروز پیوند برقرار کند؛ بنابراین متولیان و 

هم برای گردشگران و هم میزبانان  تواندیمتاریخ  اغراقیبی گردشگری میراث باید توجه داشته باشند که روایت جدی و هاکانون

 دیأکتریخی و واقعی ی تاهاداللتو  هابردادهی روایت گذشته باید بیشتر کنندگسرگرمی وجه احساسی و جابه کهنیاجذاب باشد و 

برای گردشگر و مردمان بومی  تواندیمشود. توجه به ارتباط میان تاریخ و اکنون و برقراری پیوند عمیق میان گذشته با امروز 

اوری نوشته است هویت را باید همواره تا  کهچنانحماسی و هیجانی باشد.  صرفاًاز ادبیات غیرواقعی و  ترآموزندهو  تربخشلذت

خلق  ،تصویر یک مکان بر روی نقشة جهانی گردشگری عنوانبهیا بازتولید شده برای گردشگران  شدهساختهی خارج از تصاویر حدود

 (Urry, 1994). کرد

 يريگجهينت

گزارش سازمان جهانى  ةبر پای نقاط دنیا برای جذب گردشگران فرهنگی و میراث است. نیترتیپرظرف ازیکی  دیتردیبایران  

. هاى سرشتی )طبیعی( را در جهان دارا استپنجم کشش هاى باستانى و تاریخى و جایگاهگردى، ایران جایگاه دهم کششجهان

تاریخی در  ،های گردشگری فرهنگیخود گزارش، ایران از حیث در اختیار داشتن جاذبه 2641مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال 

ی دهسازمانبخش گردشگری در کشور ما باشد.  نیترفعال تواندیماز منظر داخلی نیز گردشگری میراث  .است جهان قرار داده 3 ةرتب

ی هویتی مناطق و البته با هدف ارتقای هویت فرهنگی هم در میان ساکنان مناطق و نواحی هامؤلفهی گردشگری با تمرکز بر هابرنامه

 ی جدی سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد.هابرنامهزمرۀ  و باید در تواندیممختلف کشور و هم در سطح ملی 



 

1111 

پیوند میان گردشگری میراث و هویت ملی موضوعی مهم و دارای قابلیت پژوهش وسیع است. درك بهتر رابطة میان  کهنیانکتة آخر 

ه و این موضوعی است ک ابدییمو تحول  ردیگیمکه چگونه هویت ملی شکل  بارهنیدرای بدهد ترقیعمبه ما آگاهی  تواندیماین دو 

 ی گردشگری در ایران به کفایت به آن پرداخته نشده است.هاپژوهشدر 

با این هدف که هم شناخت و دانش نظری  میکنیمدر مقاله برخی موضوعات مطالعاتی را پیشنهاد  شدهمطرحبا عنایت به نکات 

در حوزۀ  هایگذاراستیسو  هابرنامهی در ریگبهرهکاربردی برای  یهاافتهی حالنیدرعموجود در جامعة علمی ما تقویت شود و 

ی کیفی هادکریبر روی از عناوین پیشنهادی زیر اقتضای کار میدانی و مطالعات موردی با تکیه برخگردشگری فرهنگی به دست آید. 

گردشگری میراث و گردشگری هویت ی در زمینة گذاراستیسی اقتصادی، مدیریتی و هاجنبهرا دارند و برخی دیگر بر محور 

 .  اندگرفتهشکل

 موضوعات فرهنگي اجتماعي -الف

 ، میراث فرهنگی و هویت ملی/ دینیشدنیجهان

 ۀ پیامدهای هویتی گردشگری بر جامعة میزبان/ گردشگردربارمطالعات کیفی موردی 

 گردشگری فرهنگی و دانش بومی

 گردشگری فرهنگی، فضا و معنا

 فرهنگ شدنیاموزهکاالیی/گردشگری و 

 بررسی تعارض استانداردسازی/ اصالت در عرضة خدمات میراث فرهنگی

 فرصتی برای گفتگوی فرهنگی مثابهبهگردشگری رخداد 

 ی گردشگری هویت در مناطق ایرانهاتیظرفشناسایی میدانی 

 تکنولوژی اطالعات و گردشگری هویت

 گیی اجتماعی و گردشگری فرهنهاشبکهرسانه، 

 ی ارتقای آنهاروشدانش عمومی در زمینة گردشگری میراث و 

 موضوعات اقتصادي/ مدیریتي-ب

 ی گردشگری فرهنگی در ایرانهااستیسی و نقد بررس

 ی در زمینه گردشگری هویتزیربرنامهسیاست و 

 گردشگری میراث و مدیریت مراکز میراث فرهنگی

 کارآفرینی در حوزۀ گردشگری فرهنگی

 و برندسازی در حوزۀ گردشگری میراث بازاریابی

 های گردشگری هویت، الزامات و ضرورتی و اجرای توردهسازمان

 در حوزۀ گردشگری میراث نهادمردمی هامجموعهی ریگشکلو الزامات  هانهیزم

 ی واگذاری مدیریت گردشگری میراث به حوزۀ عمومیسنجامکان

 منابع

 1369 ،امیر کبیر ، تهران،فارسی –فرهنگ دانشگاهی انگلیسی  ،انپور کاشانیمنوچهر آری وعباس  ،آریانپور کاشانی

 .فرهنگی پژوهشهای دفتر :تهران اول، چاپ زاده، عبداهلل محمود ترجمه جهانگردی، مدیریت ( 1380 ) پرسیال، فیس، بونی

 13، پائیز 1دوم، شماره  ( روشنفکر ایرانی و معمای هویت ملی، فصلنامه مطالعات ملی. سال4113تاجیک، محمدرضا )

 جغرافياي هاي پژوهش روحي، آرامش و هویت حس معنا، بيان :شهري مناظر در فرهنگي نمادهاي ،کریمیان، حسن

 1389 زمستان ، 74 شماره انساني،

 .33، شماره ی 4111فصلنامه ی فرهنگ عمومی، پاییز و زمستان  ،فرهنگ و زیبایی شناسی شهری ،منوچهر ،مزینی
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