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جوانان و مصرف گردشگري

 عبدالحسين کالنتری۱

 دانشجوی دوررة دکتری جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبايی

 محمد فرهادی۲

 کارشناسي ارشد جامعه شناسی، دانشگاه عالمه طباطبايی

چکيده

 اين مقاله در پي مطالعه و بررسي گردشگري جوانان است و در اين راستا استدالل مي کند مطالعة 

ــگري  جوانان جدا از ساير رفتارهاي جوانان و خرده فرهنگ جوانی، ميسر نيست. از اين  گردش

ــگري  ــي مي داند و بر همين قياس گردش منظر، فرهنگ جوانان را از دريچه مصرف قابل بررس

جوانان را مصرف زمان، مکان و نشانه ارزيابي مي کند. با اين رويکرد، پس از مرور مباحث نظري 

و دسته بندي هاي موجود، جوانان و مؤلفه هاي گردشگري آن ها را مورد کاوش قرار مي دهد. اين 

نوشته ادعا مي کند گردشگري جوانان و فرهنگ جواني در تعامل و تأثير و تأثر متقابل با هم قرار 

دارند؛ همان طور که گردشگري جوانان بر اساس شاخصه هاي فرهنگ جواني قابل فهم است، 

فرهنگ جواني نيز بر اعمال توريستي مبتني و متکي است. نتيجه گيري مقاله به فهم گردشگري 

جوانان بر مبناي مؤلفه هاي خرده فرهنگ جواني- که خود با رويکرد مصرف قابل بررسي است- 

استوار است. 
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فصلنامه علمی - پژوهشی

سال اول
شماره ٢
تابستان ١٣٨٧

۱۶۰

مقدمه
گردشگري به مثابة يکي از انواع رفتارهاي فراغتي که در ميان جوانان با استقبال زيادي مواجه 

شده است، آثار و پيامدهاي فراواني براي جوامع مبدأ و مقصد به دنبال دارد. ايران از اين منظر 

ــائل جوامع مبدأ روبروست، بلکه گردشگري جوانان به مثابة پديده اي اجتماعي،  نه تنها با مس

ــت. اين مسئله را از  ــئله اي جامعه شناختي سر برآورده اس ــي و به عنوان مس فرهنگي و سياس

ديدگاه هاي مختلف مورد واکاوي قرار داده اند، اما به نظر ما «رويکرد مصرف»۱دريچه اي است 

که منظرة شفاف و دقيق تري از رفتارهاي فراغتي جوانان و به ويژه گردشگري به دست مي دهد، 

به همين دليل در اين مقاله با تکيه بر امکانات نظري اين رويکرد، گردشگري  جوانان و اثرات 

جانبي آن را مورد بررسي قرار مي دهيم. 

بيان مسئله
 هر يک از جامعه شناسان براي فهم مناسبات و روابط اجتماعي و گشودن قفل مسائل اجتماعي، 

ــي کالسيک، از يک منظر جايگاه کنشگر در  کليد خاص خود را ارائة داده اند. در جامعه شناس

فرايند توليد و در رابطه با نيروها و روابط توليدي، عامل تعيين کنندة وجود ذهني و عيني فرد، 

ــد، اما با تحوالت نظام مرجع اين تحليل، يعني سرمايه داري و  ــوب مي ش گروه و طبقه محس

ضعف مفاهيم رويکردهاي نظري مربوط به آن، مفاهيم نويني براي تحليل جوامع معاصر مورد 

ــبات مربوط به  تأکيد قرار گرفت. در همين جهت، در تحليل هاي جديد به جاي توليد و مناس

ــان هاي معاصر مطرح  ــرف و روابط پيراموني آن براي توصيف و تبيين جوامع و انس آن، مص

ــود. به تعبيري رساتر، تمام آنچه براي مارکس در حوزة توليد جاي مي گرفت، به حوزة  مي ش

مصرف منتقل شده است. 

از يک منظر، مصرف در آغاز به واسطة توليد انبوه که به فورديسم۲ مشهور است، پديدار 

ــد؛  توليد انبوه نياز به مصرف کننده  هاي انبوه داشت، به همين دليل نقش مصرف در مقابل  ش

توليد هر چه بيشتر افزايش يافت و تمايزات ناشي از نقش در توليد (طبقه، پايگاه اجتماعي، 

ــيوة مصرف و نوع آن تبديل شد. بر اين  ــي از ش منزلت، احترام، هويت و...) به تمايزات ناش

ــرمايه داري است و در دل اين نظام  ــاس مصرف هنوز شکلي از شيوة توليد و مصرف س اس

1 - Consumption Approach
2 - Fordism
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۱۶۱
جوانان و 
مصرف

 گردشگري ...

ــي است. در مقابل، برخي مصرف را گواهي بر آغاز دورة پست مدرن و گسست  قابل بررس

از مدرنيته مي دانند. به اين ترتيب مصرف نيز مفهوم ثابتي نبوده و نمي توان گفت آنچه وبر۱، 

زيمل۲ و وبلن از مصرف مد نظر داشته اند، همين تلقي امروزي است. متناظر با همين تحوالت 

و رشد طبقة متوسط و افزايش قدرت خريد، مرزبندي هاي طبقاتي روز به روز کمرنگ تر شد 

و بازسازي اين مرزبندي ها از سوي گروه  ها و طبقات اجتماعي از طريق مصرف، به اين فرايند 

ــوالت آن دامن زد. به اين ترتيب رويکرد مصرف به عملي نمادين براي افادة تمايزات  و تح

ــد که در آن مصرف ابژه ها، نه مطابق نظر مارکس به خاطر  ــت رفته تبديل ش طبقاتي از دس

ارزش مصرفي، بلکه به واسطة معناي نمادين آن ها صورت مي گرفت. به اين معني مصرف، 

ــت، ميل، ارضا، حفظ و تأييد تلقي از خود مبتنی شد تا رفع نياز. از اين جا  ــتر بر خواس بيش

مصرف به کنشي معطوف به کسب، حفظ، اعاده و تأييد هويت فردي و گروهي تبديل شد 

و به مثابة ابزاري تحليلي جاي دسته بندي ها و تمايزات مبتني بر توليد، طبقه و جنسيت را از 

ــبت توليد، عرصة فراخ تري عرضه مي کند که امکانات بيشتري  آن خود کرد. مصرف به نس

ــراي تمايز گذاري و مرزبندي هاي جزئي تر دارد، چرا که با منطقي خودفزا، تمام حوزه هاي  ب

ــانه ها و  زندگي مدرن را در برمي گيرد. مصرف نه تنها کاالها، بلکه خدمات، زمان، مکان، نش

روابط و آداب و مناسک را نيز شامل مي شود. بر همين اساس گردشگري به مثابة مجموعة 

خدمات توريستي، روابط و مناسبات، زمان فراغت، مکان توريستي و نشانه هاي منسوب به 

آن، يکي از حوزه هايي است که از منظر مصرف قابل بررسي است. به اين لحاظ گردشگري 

به عنوان پديده اي نوين در رابطه با خدمات، زمان، مکان و نشانه ها مجموعه اعمال و آدابي 

ــگران براي کسب و ابراز هويت و خود تحققي، به مصرف آن ها  ــامل مي شود که گردش را ش

اقدام مي کنند. 

ــاير گروه هاي سني، بلکه  ــري مورد توجه در ميان س  در ايران جوانان نه تنها به عنوان قش

به مثابة پاره اي پرقوت از نيروهاي اجتماعي در روندهاي کالن جامعه و در مورد موضوع اين 

پژوهش، گردشگري مطرح هستند. از آن جا که گردشگري جوانان به خاطر بازتابي ۳بودن آن 

ــناخت اين پديده از اهميت  ــاختار جامعه و نهادهاي آن دارد، ش ها، اثرات ماندگارتري در س

1 - Weber
2 - Simmel
3 - Reflexive
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ــناخت روند کالن جامعه و چه براي فهم منطق حاکم  ــت، چه براي ش مضاعفي برخوردار اس

ــگري. مفهوم جواني با اجتماعي شدن، استعداد پذيرش  بر رفتار جوانان و در اين مورد گردش

الگوهاي رفتاري، کسب هويت، تأمين استقالل، کنجکاوي، پايگاه اجتماعي- اقتصادي ناپايدار، 

فراغت بيشتر و رفتارهاي مصرفي پيوند خورده است. مصرف، مفهومي کليدي است که مي توان 

با آن قفل فهم جامعة معاصر ايران، خاصه جوانان را گشود. با اين اوصاف مسئلة مقالة حاضر، 

بررسي گردشگري جوانان از منظر مصرف است. 

مباحث نظري
ــت. از اين  ــگري جوانان اس ــي گردش  در اين مقاله مفهوم مصرف، واژه اي کليدي براي بررس

ــگري جوانان  ــبت آن با گردش ــرور مباحث نظري مصرف و مفاهيم مرتبط، نس ــس از م رو پ

مورد بررسي قرار خواهد گرفت. با تکيه بر داللت هاي نظري رويکرد هاي مختلف، چارچوب 

مفهومي پژوهش ارائه و رويکرد مقاله براي مطالعة گردشگري جوانان تشريح خواهد شد. 

مصرف۱

 مارکس۲ به مصرف و نقش آن در دسته بندي هاي اجتماعي و رويکردهاي نظري توجه نداشت، 

اما در واقع مصرف همزاد نظامي بود که وي آن را با مؤلفه هاي توليدي خاص افشا کرده بود. 

توليد مازاد که يکي از شاخصه هاي سرمايه داري مد نظر مارکس بود، به روي ديگر اين سکه 

که همان مصرف است، داللت داشت. از اين رو مصرف و دامن زدن به آن، واکنش سرمايه داري 

ــترش طبقة متوسط، افزايش دستمزدها، کاهش ساعات  براي حل معضل توليد مازاد بود. گس

کار عالوه بر تخفيف خطر تهديد مشروعيت سرمايه داري، بازاري مصرفي براي کاالهاي توليد 

شده به وجود آورد و سرمايه داري وارد مرحلة جديدي شد؛ سرمايه داري به مثابة شيوة توليد 

به سرمايه داري به مثابة شيوة مصرف مبدل شد. از اين منظر مصرف متضمن از بين رفتن نقش 

ــت که پيش از اين ، کار توليدي در زندگي روزمرة مردم، هويت آن ها و اين که  محوري  اي اس

ــت. در واقع به جاي نقش هاي کاري، اين نقِش انواع صورت بنديهاي  ــي هستند، داش چه کس

خانوادگي، انواع رفاقت هاي جنسي، گذران اوقات  فراغت و به طور کلي مصرف است که براي 

تحليل هاي مردم، اهميتی هر چه بيشتر يافته است(باکاک، ۱۳۸۱). 

1 - Consumption
2 - Marx 
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 گردشگري ...

به اين معني، مصرف کاال و شيوة مصرف بيشتر به امري فرهنگي تبديل شد تا بيولوژيکي 

ــد تا رفع نياز. مصرف فرهنگي از اين جا به  ــت و تمايل مبتني ش و در واقع مصرف بر خواس

ــاي اجتماعي مورد تأکيد قرار  ــد و در تحليل ه ــي براي مرزبندي هاي اجتماعي تبديل ش کنش

ــي کرد. تحليل وبر از  ــيک ردياب ــان کالس گرفت. اين داللت ها را مي توان تا آثار جامعه شناس

سرمايه داري در باب طبقات، عالوه بر موقعيت اقتصادي، عنصر منزلت را نيز لحاظ مي کند. يک 

گروه منزلتي داراي يک الگوي مجزاي زندگي، غذا خوردن، آشاميدن، لباس پوشيدن، تفريح و 

خالصه، الگوي مجزاي مصرف است (همان). به خاطر گسترش طبقه متوسط و کمرنگ شدن 

مرزبندي ها، افراد و گروه ها براي تعيين جايگاه و پايگاه اجتماعي خود به مصرف متوسل شدند. 

ــتم و در مورد  ــتين تحليل نظام مند با اين رويکرد به مصرف را وبلن۱ در ابتداي قرن بيس نخس

ــراد کاالها را مصرف مي کنند تا جايگاه اجتماعي  ــط آمريکا انجام داد. به نظر او اف طبقة متوس

خود را به نمايش بگذارند و خود را از طبقات فراتر و فروتر متمايز کنند (وبلن، ۱۳۸۳). از اين 

منظر مصرف به يکي از مؤلفه هاي تمايز در جامعة مدرن شهري تبديل شد. همين مضمون را 

ــته است، وقتي در تحليل زندگي شهري و نقش آن در دامن زدن به مصرف  زيمل مد نظر داش

مي گويد: «پيچيده ترين مسائل زندگي مدرن، از ادعاي فرد براي حفظ استقالل و فرديت هستي 

خويش در برابر نيروهاي سهمگين اجتماعي و ميراث تاريخي و فرهنگ بروني و فن زندگي 

ــپس مکانيزم اين حفظ فرديت و استقالل را تشريح  ــود» (زيمل، ۱۳۷۲). وي س ــي مي ش ناش

ــد، آدمي به  مي کند؛ جايي که افزايش کمي در اهميت و مصرف انرژي به نهايت خود مي رس

ــايد به اين طريق توجه محفل اجتماعي را با تحريک  ــل مي شود تا ش تفاوت هاي کيفي متوس

حساسيت آن در مورد تفاوت ها به خود جلب کند. عاقبت آدمي وسوسه مي شود که رفتارهاي 

خاص جهت داري را اختيار کند؛ يعني همان زياده روي در آداب داني، تلّون مزاج و ظرافت در 

رفتار را که مشخصة کالنشهر است. معناي اين زياده روي ها در محتوا نيست، بلکه در شکل آن 

ــت، يعني در متفاوت بودن و به شيوه اي بارز مشخص بودن و بنابراين، جلب توجه کردن.  اس

ــخنان وي بازتاب جامعة امروزي است که در آن فرد خواهان ويژه بودن در حد اعال  طنين س

ــود تا جوهر شخصي خود را حفظ کند. اين مصرف آداب، شيوه هاي رفتار،  تا آن درجه مي ش

گفتار و ابژه هاي مادي براي بازشناسي و تأکيد در خاصيت منحصر به فرد انسان در برابر امواج 

سهمگين مدرنيته است؛ مکانيسمي معطوف به حفظ خود در برابر بيگانگي و رهاشدگي انسان 

1 - Veblen 
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۱۶۴

در کالنشهر و نظام آن يعني مدرنيته. 

ــرف در بازتوليد جايگاه اجتماعي و طبقاتي فرد را در  ــتا، بورديو نقش مص  در همين راس

کنار ساير مؤلفه هاي اقتصادي در فرانسه مورد بررسي قرار داد. وي قصد داشت تحليل کند که 

چگونه گروه هاي خاص به ويژه طبقات اجتماعي- اقتصادي از ميان ساير چيزها، انواع کاالهاي 

مصرفي، روش هاي تهيه خوراک و غذا خوردن، مبلمان و تزيين داخلي منزل را به کار مي گيرند 

تا روش زندگي متمايز خود از ديگران را افاده کنند (بورديو، ۱۹۸۴). بورديو مصرف و الگوي 

آن را معياري مهم در تعيين جايگاه فرد در فضاي اجتماعي ارزيابي مي کند. 

ــت. بودريار براي  ــرمايه داري تحول يافته اس  خود مصرف و مفهوم تحليلي آن، همپاي س

ــتدالل مي کند مصرف  ــتفاده مارکس آغاز مي کند. وي اس ــل مصرف از مفهوم ارزش اس تحلي

ــت، بلکه معاني و نشانه هاي نمادين  ــويه هاي کارکردي آن ها نيس ابژه ها معطوف به مصرف س

همراه ابژه ها مصرف مي شود. او مصرف را مصرف نشانه ها و امري نمادين مي داند(بودريارد، 

۲۰۰۱). از اين ديدگاه مصرف نشانه ها و معناي نمادين کاالها در خدمت ساخت سازة هويتي 

مصرف کننده براي اعاده و تأييد هويت فردي و اجتماعي است. اين تلقي از مصرف تا آن اندازه 

ــان مدرن را در برمي گيرد. انسان مدرن،  ــاخته که تمام کنش ها و رفتارهاي انس آن را مطلق س

ــانه ها و حتا «خود»۱ (مصرف خود از طريق  کاالها، خدمات، تجربه ها، زمان، مکان، روابط، نش

تصور آن - خودشيفتگي) را مصرف مي کند تا قوام هويتي خود را بازتوليد کند و خود را به خود 

ــاند. مصرف از اين منظر امري اجتماعي است و فرد، معنايي را که به لحاظ اجتماعي  بازشناس

تثبيت شده است، مصرف مي کند تا با انتساب نشانه هاي آن معنا به خود، تصور از خود را ترميم 

و بازتوليد کند. از اين رو «خود» و «ديگري» در مرکز بحث مصرف جاي مي گيرند. از منظر ميد۲ 

خود و آگاهي و تصور ما از خودمان عميقًا متأثر از تلقي ديگران از ماست؛ ما مصرف مي کنيم 

تا تصور ديگران از خود را اصالح و اثبات کنيم و به همان کسي تبديل شويم که در سر داريم. 

ــت. اين همان ترفندي  زيرا عقيدة من دربارة خودم همان تصور من از تلقي ديگران از من اس

است که تبليغات براي اغواي مصرف کننده به کار مي بندند (دسموند، ۲۰۰۳).

مصرف با اين تفاسير وجود ذهني و عيني ما را به تصرف خود درآورده و کل زندگي ما را به 

خود معطوف کرده است. از اين رو همة نيازهاي روانشناختي و اجتماعي انسان مدرن به مصرف 

1 - Self
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نشانه، نماد و معنا معطوف شده است؛ مصرف در خدمت کسب احترام اجتماعي، مصرف براي 

برقراري ارتباط، مصرف براي خودتحققي، مصرف براي رفع نيازهاي زيباشناختي، مصرف براي 

رفع نيازهاي عاطفي، رفع نيازهاي شناختي، براي ارضاي خود، فراخود و ناخودآگاه. بر اساس 

ــد، نوع و شکل  ــعة خود باش ــته به اين که فرد در چه مرحله اي از توس هرم نيازهاي مازلو۱، بس

مصرف او نيز معطوف به آن نياز خواهد بود (ايوانز، ۲۰۰۶). مصرف از اين رو تمامًا امري ذهني 

و نمادين است که کل زندگي بر آن بنا شده و فرد براي کسب هويت، رضامندي و خوشايندي، 

فرار از واقعيت، مشارکت جمعي، واقعيت بخشيدن به تجربه ها و تصورات، در آن فرو  مي رود 

ــتوری، ۱۹۹۹). با اين اوصاف، مصرف براي فهم جامعة مدرن، مفهومي کليدي است و در  (اس

بررسي پيچيدگي هاي جوامع نوين تصوير شفاف تري بدست  مي دهد. 

مصرف زمان؛ فراغت۲

وبلن چشم انداز مصرف، فراغت را توانايي خريد زمان مي داند. زماني که فرد به کار دستمزدي 

ــت و اوقات خود را به فعاليت هاي غيرکاري مي گذراند داللت بر استطاعت و  ــغول نيس مش

توانايي او براي خريد زمان دارد (وبلن، ۱۳۸۳). همين صرف زمان در فعاليت هاي غير از کار 

ــانة جايگاه اقتصادي اوست؛ در واقع او با مصرف زمان داللت و نشانه هاي آن  دستمزدي، نش

را مصرف مي کند. فراغت زماني غيرکاري است که فرد فارغ از مسئوليت هاي تحميلي، آن را 

به ميل خود مصرف مي کند. از نظر مارکس کارگر صرفًا خارج از جريان کارش خود را حس 

ــت و براي او ارضاي  مي کند و در جريان کار، خود را خارج از آن مي يابد. کار او اجباري اس

يک نياز نيست؛ کار وسيله اي براي ارضاي نيازهاي خارج از کار است. به همين دليل کارگر در 

جريان کار از خود بيگانه مي شود. کار قرباني کردن خود است، تحقير خويشتن. بنابراين فراغت 

فرصتي براي بازتوليد خود و تصور از خويشتن است، زماني ضروري و حياتي براي ترميم خوِد 

از دست رفته در کار و تجديد قوا براي تحمل فضاي اجباري کار. 

ــي ضروري تر از کار. در  ــمار مي رود؛ زمان ــاخص از زندگي مدرن به ش فراغت وجهي ش

جوامع سنتي کار و فراغت قابل تفکيک نبود و نه کار و نه فراغت، زمان مشخصي براي انجام 

شدن نداشتند، گاهي کار تفريح بود و پيشه، فراغت محسوب مي شد. با گسترش شهرنشيني و 

صنعتي  شدن و به تبع آن سازماندهي کار دستمزدي در زمان و مکان هاي جداگانه، فراغت نيز به 

1 - Maslow
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۱۶۶

عنوان بخشي از زندگي مطرح شد؛ بخشي مهم و زماني ضروري و فرصتي براي خودشکوفايي، 

ــش از زندگي در مقابل کار به قدري  ــب رضايت (روژک، ۱۹۸۹). اين بخ خودتحققي و کس

اهميت يافته که کنش ها و رفتار هاي انسان مدرن در آن مبناي تحليل هاي نظري و دسته بندي  

هاي اجتماعي قرار گرفته است(روژک، ۱۹۹۵). 

به دليل اهميت فراغت در جامعة نوين، مناقشات زيادي بر سر تعاريف، تلقي ها و کارکردهاي 

آن پديد آمده است. برخي  فراغت را «وقت باقي مانده»۱ تعريف کرده اند. اين تعريف، فراغت را 

فرع بر کار و وقت اضافي فارغ از مسؤوليت مي داند. در انتقاد به اين تعريف آن را مردانه دانسته اند 

که اوقات فراغت زنان در رابطه با کاِر منزل، شوهر و کودکان را ناديده مي گيرد. دسته اي فراغت 

ــاي فيلم. ضعف  ــاس فعاليت هاي مربوط تعريف کرده  اند؛ رقص، ورزش، کازينو، تماش را بر اس

اين تعريف در آن است که اين فعاليت ها (رقص، ورزش، کازينو) براي عده اي شغل محسوب 

مي شود. گروهي جوهرة فراغت را «آزادي»۲مي دانند. اين تعريف خودمختاري و ظرفيت توسعة 

ــت و فراغت را با  ــخصي را مد نظر دارد اما اين مفهوم از فراغت در مورد نخبگان صادق اس ش

تمکن مالي و زماني پيوند مي دهد. فراغت را نيز بر اساس کاربرد آن دسته بندي و آن را با مفاهيم 

ــفابخش، ترميم کننده، تعليم و تربيت و يا با مفاهيم منفي جبران، تصعيد و کنترل  مثبتي مانند ش

اجتماعي توصيف کرده اند، اين رويکرد به نتايج فراغت توجه دارد (هايوود، ۲۰۰۲). 

دسته اي نيز فعاليت هاي فراغتي را به طور دقيق برشمرده  اند، فارغ از اين که به اين ترتيب 

ــاده که معناي فعاليت ها نزد افراد متفاوت است، نفی کرده اند. از اين  فراغت را، به اين دليل س

منظر فراغت به وسيلة معني يک فعاليت براي فرد متمايز مي شود. مثلًا ممکن است پياده روي 

ــي کاملًا مفرح و براي ديگري مالل انگيز باشد. بنابراين فراغت، زمان، فعاليت يا حتا  براي کس

ــت که رضايت دروني فرد را در پي دارد. فراغت به اين لحاظ کسب هويت و حفظ  کاري اس

و ترميم آن و جستجوي معناست. 

روژک در همين راستا استدالل مي کند فراغت غالبًا در معني «آزادي از»۳ تعهداتي مانند کار 

ــت. او از اين  ــود و اين کاملًا متفاوت از معني «آزادي در»۴لذت بردن از فراغت اس مطرح مي ش

ــاس آزادي، رضايت مندي و انتخاب چندان  ــتدالل مي کند فراغت بر اس هم فراتر مي رود و اس

1 - Residual Time
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ــت، به اين دليل که در خيلي  از تجربه هاي خودمان در مورد فراغت چندان مطمئن  صائب نيس

ــتيم يا نه؛ آزادي و اختيار ما تحت تأثير زمان، مکان و کنش هاي ديگران  ــتيم که راضي هس نيس

معنا مي يابد (روژک، ۱۹۹۵). به تعبير روژک فراغت امري کاملًا اجتماعي و تحت تأثير روابط و 

مناسبات ساختاري است. فدرستون۱در اين جهت، اهميت و معناي مجموعه انتخاب هاي فراغتي 

را فقط از طريق ثبت آن ها بر روي نقشة اجتماعي طبقة معيار۲ قابل فهم مي داند (شو و ويليامز، 

۱۹۹۴). با اين اوصاف فراغت به مثابة مصرف زمان، بر قياس ساير رفتارهاي مصرفي معطوف به 

مرزبندي اجتماعي، مبتني بر جايگاه اقتصادي- فرهنگي، به همراه نشانه هاي اين فعاليت هاست. 

گردشگري و تلقي ها

ــگري با رويکرد مصرف و نسبت آن با مصرف زمان، مکان،  ــتار براي بررسي گردش در اين نوش

خدمات و نشانه ها،  نيازمند بررسي مفهوم گردشگري، گردشگر و دسته بندي ها و تلقي های مختلف 

ــت که همساز با تکامل  ــگري با مختصات امروزين، پديده اي نوظهور اس ــتيم. گردش از آن هس

تکنولوژيک و تحوالت فرهنگي مدرنيته سر برآورد. تا قرن نوزده، توان مسافرت رفتن - به جز 

سفرهاي کاري - در اختيار عدة محدودي از افراد جامعه قرار داشت و خود مسافرت، نشانة پايگاه 

ــعة راه آهن بود که براي نخستين بار امکان مسافرت  اجتماعي فرد بود. در اواخر قرن نوزده، توس

توده ها را فراهم کرد (يوری، ۱۹۹۰). تا پيش از آن مسافرت هاي دسته جمعي در قالب کاروان هاي 

ــد که با نام «گراند تور»۳ معروف بودند. در اين مسافرت ها معمولًا نجبا و  ــافرتي انجام مي ش مس

ــراف و افراد حکومتی براي مأموريت هاي دولتي يا کسب دانش حضور داشتند (گي، ۱۳۷۷)،  اش

اما گردشگري بين الملل بعد از جنگ جهاني دوم به يک پديدة فراگير تبديل شد. اين گسترش و 

توسعه در پي صنعتي شدن، باال رفتن سطح استانداردهاي زندگي، کوتاه شدن ساعات کار، طوالني 

شدن تعطيالت با حقوق در اين کشورها و همچنين پيشرفت  سريع  حمل و نقل روي داد؛ به اين 

عوامل، بايد افزايش انگيزة مسافرت را نيز بيفزاييم (کوهن (الف)، ۱۹۹۶: ۵۴). 

مطالعة گردشگري مبتني بر دسته بندي انواع گردشگري به لحاظ شکل،  محتوا، هدف غالب و 

عامالن آن است. طبق يک تلقي کلي، گردشگري عبارت است از آثار برآمده از مسافرت و اقامت 

خارجي ها در مکان هاي خاص، وقتي اين اقامت موقتي است و به سفِرکاري يا شغل معطوف نمی 

1 - Feathereston
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شود؛ مسافرتي براي کسب رضايت  خاطر، لذت و تجديد قوا. از اين منظر مي توان گردشگري 

ــی، ۲۰۰۰). در مقابل، گروهي  ــيم بندي کرد (زوت ــه داخلي، خارجي، ملي و بين المللي تقس را ب

 فعاليت هاي  شغلي  و  کاري در سفر را درون مقولة گردشگري  جاي مي دهند و عنصر زمان اقامت 

ــب و بيش از يک سال باشد. برن۱  ــافرت نبايد کمتر از يک ش را به آن مي افزايند؛ مدت اين مس

تعاريف مختلف گردشگري و نقاط ضعف و قوت آن ها را در يک جدول خالصه کرده است:

شکل ۱: تعاريف موجود و مقايسه و نقد آن ها 

شرح تعريف گردشگري نويسنده

گردشگري به مثابة يک کنش مثبت براي خود 

تحققي و خودشکوفايي

يک تمايل ژرف و گستردة انساني براي شناخت ديگران از طريق برخورد 

متقابلي که ما طي آن خودمان را مي شناسيم. يک جستجو و يک سير و سلوک 

براي ديدن و شايد فهميدن کل سرزمين هاي قابل سکونت زمين

مک کين

 (۱۹۷۷)

استفاده از لفظ «بشر» منسوخ شدة اما نبايد ما را 

از سودمندي اين تعريف غافل کند. 

مطالعة بشر دور از محل سکونت معمولي اش، همچنين دور از صنعتي که به 

نيازهايش پاسخ ميدهد و اثراتي که گردشگر و صنعت گردشگري بر محيط 

فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و فيزيکي ميزبان دارد. 

جعفري

 (۱۹۷۷)

رويکردي سودمند، اما بسيار گسترده

و کلي: آيا گردشگري يک پديده۴ است

يک پديدة چند عاملي که حرکت از محل اقامت معمول و ماندن

در آن جا را شامل مي شود؛ مقايسة عناصر پويا، ايستا و نتايج آنها. 

ماتيسون و وال(۱۹۸۲) 

يک تعريف بالاستفاده، اما مؤثر که ميزان اثرات 

را مشخص نمي کند. 

گردشگري مي تواند ترکيبي از عناصر نسبتًا مرتبط صنعتي باشد که از تحرک 

مردم از محل سکونت و ماندن در مکان هاي دور از محل اقامت ناشي مي شود. 

گردشگري در اساس يک پديدة مرتبط با جوامع فراغتي است. 

پيرس

 (۱۹۸۲)

بر هدف سفر متمرکز شده است.  مجموعة مسافرت هاي افراد به سوي مکان هاي مورد نظر با طول مدت 

مشخص، ترکيبي از تفريح و تجارت. 

مورفي

 (۱۹۸۵)

تأکيد بر مصرف به مثابة نوعي از تجربة پست 

مدرن؛ اروپا محوري

مصرف کاالها و خدمات در مسافرت؛ مصرف ابژه هاي مادي و غيرمادي به دليل 

احساس مطبوع و تجربة خوشايند آن در مقابل زندگي روزمره. 

اوري

 (۱۹۹۰)

تأکيد بر تجربه متقابل براي ميهمان و ميزبان تجربة مکان براي گردشگر و تجربة ديگران براي ميزبان رين(۱۹۹۱) 

تعريف گردشگري بر اساس رفتار آن ها و کنش 

با محيط هاي روانشناختي

آرا و نظرات افراد در مورد اين که کجا بروند، چه کاري بکنند يا نکنند و چگونه 

با بقيه ارتباط برقرار کنند

لي پر

 (۱۹۹۵)

تأکيد بر تجارت و گردشگر به مثابة مشتري؛ در 

شناخت اثرات شکست مي خورد. 

گردشگري بازار است؛ خواست جمعي و الگوهاي مصرف بازديدکنندگان براي 

يک طيف گسترده از توليدات مرتبط با مسافرت را بازتاب مي دهد. 

ميدلتون

 (۱۹۹۸)

منبع: (برنز، ۱۹۹۹: ۳۱) 

 برن با مرور و بررسي اين تعاريف گردشگري را ۱. تقاضاي مسافرت۲. واسطه هاي سفر 

۳. تأثيرات مقصد و همة آنچه منجر به ۴. طيفي از اثرات و روابط متقابل مي شود، مي داند (برنز، 

1 - Burns
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۱۶۹
جوانان و 
مصرف

 گردشگري ...

ــه عنصر فراغت موقتي+ درآمد مکفي + اخالق مسافرت + اثرات  ۱۹۹۵: ۲۵). در اين تلقي س

ــگري را به مثابة يک سيستم يا مجموعه اي از خرده سيستم ها  ــت. برن گردش متقابل نهفته اس

ــگري را از محيط اجتماعي،  ــت که گردش ــتمي آن اس مي بيند. از نظر او امتياز رويکرد سيس

فرهنگي، اقتصادي، زيست محيطي و سياسي جدا نمی بيند. 

ــاير متغيرهاي مدرنيته، زندگي شهري و  ــکال و انواع آن در تعامل با س ــگري و اش  گردش

صنعتي شدن، بسيار متنوع و گونه گون شده و به پيچيدگي بحث دامن زده است. اين تنوع در 

شکل و ساختار انواع گردشگري، به واسطه انواع تمايزهاي سني، جنسي، طبقاتي، اجتماعي و 

فرهنگي به وجود آمده است. اين تنوع و تکثر را مي توان در گردشگري معاصر رديابي کرد. 

شکل۲: اشکال توريسم نوين

دانشگاهي

ماجراجو

کشاورزي

جايگزين

انسان شناختي

خاص

سبز

باستان شناختي

تماس از نزديک

روستايي

فرهنگي

اقتصادي

زيست محيطي

دوستي با طبيعت

قومي

طبيعي

مخاطره

شکار

علمي

آرام بخش

پايدار

پياده روي

دريايي

بيابان

حيات وحش

منبع: (ماوفورث و مانث، ۸۹۹۱: ۳۹)

 

ــان گردشگري را به لحاظ مفهومي و از موضعي انتزاعي، دسته بندي  برخي از جامعه شناس

ــي کرده اند که به جوهرة انواع گردشگري معطوف است و حتا مي تواند چند نوع  و سنخ شناس

گردشگري متفاوت را ذيل معناي مفهومي خود جمع کند. 

ــي ها مي توان به مطالعه کوهن اشاره کرد. وي گردشگري نوين را در  ــت بررس  از اين دس

هشت مقوله و با تمايزات مفهومي از هم تفکيک مي کند:

ــر ديداري نقش  ــن رويکرد بر عناص ــده؛ اي ــگري به مثابة مهمان نوازي تجاري ش گردش ۱ .

ــگري بر اساس تجاري کردن رابطة  ــگران تأکيد دارد. درک اين رويکرد از فرايند گردش گردش

ــت. اين تلقي از آن جا ناشي مي شود که غريبه ها موقعيت و نقشی  ــنتي ميزبان- ميهمان اس س

ــم  اندازی مفيد  موقتي در جامعه اي که از آن بازديد مي کنند، به عهده دارند. اين رويکرد، چش

براي مطالعة تحوالت و پويايي هاي روابط گردشگران و مقاصد آن ها و همچنين تحليل تضاد 
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سال اول
شماره ٢
تابستان ١٣٨٧

۱۷۰

نقش ها و نهادهاي مرتبط با آنان است. 

گردشگري به مثابة مسافرت دموکراتيزه شده؛ از اين منظر گردشگر به مثابة نوعي مسافر که  ۲ .

به وسيلة برخي ويژگي هاي تحليلي شناخته مي شود، ديده شده است. کساني که پيشروان اين 

رويکرد محسوب مي شوند، گردشگري توده اي جديد را شکل دموکراتيزه شدة مسافرت هاي 

اشرافي گذشته مي دانند. 

گردشگري به مثابه  فعاليت فراغتي نوين؛ گردشگري به مثابة نوعي رفتار فراغتي محسوب  ۳ .

ــت. بزرگان اين رويکرد آن را فعاليتي فارغ از تعهد و مسئوليت (کار) مي دانند. اين  ــده اس ش

ــرگرمي معرفي  ــگري را با تفريح و س جماعت با يک رويکرد کارکردگرايانه، فراغت و گردش

مي کنند. اين دستة کالن نگر و در پي تحليل نهادي مقولة گردشگري هستند. 

ــگري به مثابة صورت نوين سفرهاي زيارتي سنتي؛ اين تفکر بر اهميت ساختاري  گردش ۴ .

و عميق گردشگري نوين تأکيد دارد و آن را در رابطه با سفرهاي زيارتي (به مقصد زيارت و 

ديد و بازديد) جوامع سنتي تعريف مي کند. اين رويکرد با مک کانل (۱۹۷۳) و گرابرن (۱۹۷۷) 

مطرح شده که گردشگري را به مثابة يک «سفر مقدس» مي دانند. 

گردشگري به مثابة نمود مباحث اساسي فرهنگ؛ در اين جا تأکيد بر معناي فرهنگي گردشگري  ۵ .

است. تأکيد اين رويکرد رّد رويکردهاي «نگاه از باال» و تالش براي دستيابي به «فهمي همدالنه» و 

فرهنگ سويه است. اين کار از طريق کشف معناهايي که گردشگران براي عمل خود قايل هستند، 

انجام مي شود. اين رويکرد آشکارا از تلقي گردشگري به عنوان مفهومي تحليلي دور مي شود و به 

سمت مطالعات مقايسه اي - تفاوت و تنوعات مسافرت هاي فرهنگ سويه- پيش مي رود. 

ــگران بر  ــگري به مثابة فرايند فرهنگ پذيري؛ حاميان اين رويکرد بر اثرات گردش گردش ۶ .

ــعي دارند مطالعات گردشگري را در قالب يک چارچوب وسيع تر  ميزبانان تأکيد مي کنند و س

فرهنگ پذيري ارائه کنند. اين رويکرد خيلي عموميت  ندارد، اما ادعا دارد گردشگران در برخي 

مناطق دورافتاده نقش مهمي در رواج نوعي غربي شدگي کاريکاتوري داشته اند. 

ــالش براي ايجاد ارتباط و  ــي از روابط قومي؛ در اين رويکرد ت ــگري به مثابة نوع گردش ۷ .

ــت. اين  ــگر و ميزبان در زمينة روابط قومي مورد تأکيد اس ــي و تحليل روابط گردش همگراي

ــت که در زمينة اثر ابژه هاي هنري اقوام (که براي بازار  ــتر به کارهايي نزديک اس رويکرد بيش

گردشگري توليد مي شود) بر هويت يابي قومي انجام شده است. 

گردشگري به مثابة استعمار نوين؛ بر نقش گردشگري در ايجاد وابستگي بين کشورهاي  ۸ .
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۱۷۱
جوانان و 
مصرف

 گردشگري ...

ــورهاي اقماري تأکيد مي کند. از اين منظر، استعمار و  ــگر مي فرستند) و کش مرکز (که گردش

امپرياليسم با اشکال تسلط و عدم توسعة ساختاري جايگزين شده است. اين رويکرد را «نش» 

(۱۹۷۷) مطرح کرد (کوهن(الف)، ۱۹۹۶: ۵۳-۵۲). 

بسته به اين که گردشگري را از چه منظري و با چه هدفي مطالعه کنيم، معنا و داللت هاي 

آن متفاوت خواهند بود. درمورد سنخ شناسي کوهن بايد گفت گردشگري برآيندي از همة اين 

ــت. اما اين دسته بندي براي شناسايي ماهيت  ــت و قابل تقليل به يکي از آن ها نيس مقوالت اس

گردشگري جوانان در اين پژوهش بسيار راهگشاست. 

سنخ شناسي گردشگران و تجربة توريستي 

 انواع گردشگر گاه مبناي تمايز انواع گردشگري است، اما سنخ شناسي انواع «توريست»ها خود 

جرياني فراگير در جامعه شناسي سفر و مسافرت تلقي مي شود. تمايز گردشگران بيشتر بر انگيزة 

مسافرت، هدف از مسافرت، تجربه ها و معاني مد نظر افراد مبتني است. 

 انگيزة مسافرت براي گردشگران، معيار مهمي است که ساير مالک ها از جمله تأثيرات بر 

مقصد نيز از آن منتج مي شوند، زيرا انگيزة مسافران و نوع نگاه آن ها به سفر و مقصد، تأثيرات 

آن ها را تعيين مي کند. براي سنخ شناسي گردشگران مي توان آن ها را در يک طيف مشاهده کرد؛ 

ــتجوي تازگي و جستجوي معناي زندگي و اعتبار در  ــرگرمي، فرار، جس اين طيف تفريح، س

مکان هاي ديگر را در بر مي گيرد. 

 برن انگيزة گردشگران از مسافرت را در دو بخش عوامل برانگيزاننده و عوامل جذب کننده 

بررسي مي کند. از اين منظر عوامل برانگيزندة سفر که گردشگر را از جايش بلند مي کند تا به 

مسافرت برود، مانند کنجکاوي و فرار از کسالت تکرار کار، پرداختن به امور ذهني، سالمتي 

و امور جنسي، اعمال آرام بخش، واقعيت بخشيدن به خود. عوامل جذب کننده که گردشگر 

را به محلي جذب مي کند تا مقصدي را انتخاب  کند، پي بردن به جذابيت مکان ها و ديدن 

جا هايي که به فرد احساسی مطبوع مي دهد، را شامل مي شوند. برن انگيزة گردشگران نوين 

ــاير عوامل را ذيل مؤلفه هاي  ــرايط پست مدرن مي داند (برنز، ۱۹۹۴: ۴۲). س ــي از ش را ناش

ــگران را چنين  ــناختي گردش ــناختي جاي داده اند. برن به نقل از ريان عوامل روان ش روانش

نمايش مي دهد:
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شکل۳: عوامل روانشناختي گردشگران براي مسافرت

منبع:(همان:۳۴) 

 ديگران سعي کرده اند در تکميل رويکردهای الزم براي شناسايي انگيزة گردشگران دارند. متفکران 

اين حوزه، به مؤلفه هاي متعددي (حتي گاه تا بيست عامل) اشاره کرده اند. از اين جمله مي توان به عشق 

به آفتاب، عدم تعادل و نابساماني زندگي روزمره، فرار از کار، خودترميمي و فشار هماالن اشاره کرد. 

ايزوآهوال و مانل مسافرت را با دو بعد فرار و تمايل به جستجو مرتبط دانسته اند. آن ها در 

ــتند.  ــوي يک طيف، افرادي را قرار داده اند که در زندگي داراي تحرک باال و پايين هس دو س

کساني که تحرک بيشتري دارند، در پي فرار و کساني که تحرک پاييني دارند، در پي جستجوي 

چيزي تازه در مسافرت هستند. 

شکل ۴: نماي شماتيک نظرية مانل و آهوال

منبع: (شو و ويليامز، ۴۹۹۱) 
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جوانان و 
مصرف

 گردشگري ...

ــگري اهميتی  ــاوت از زندگي روزمره در گردش ــتجوي تجربه هاي تازه و متف ــدة جس  اي

مضاعف يافته و مبناي دسته بندي انواع گردشگران قرار گرفته است. کوهن گردشگري نوين 

ــدن تدريجي از سنت، جستجوي تصوير مقدس از جهان، آگاهي  را با اوصافي از قبيل دور ش

ــارة عنصر فرهنگ و زندگي اجتماعي ديگران، عالقه به امور غريب و تازه، نفي تلقي متن  درب

و حاشيه و نسبي گرايي توصيف مي نمايد. از نظر او تمام اشکال امروزين گردشگري با معناي 

ــت. او نقش گردشگري و زائر مذهبي را در هم ادغام  ــفرهاي زيارتي کهن قابل بررسي اس س

شده  مي بيند، با اين تفاوت که آيين هاي مذهبي از حاشيه به سمت مرکز فرهنگي مي روند، اما 

در گردشگري مدرن از مرکز فرهنگي دور مي شوند و به سمت حاشيه مي روند. بر اين اساس 

کوهن از چشم اندازی پديدارشناسانه، دسته بندي جديدي از تجربة توريستي به دست مي دهد. 

ــگ، زندگي اجتماعي و محيط طبيعي  ــر مبناي تحليل معاني متفاوتي که فرهن ــن کار را ب او اي

ديگران براي افراد مسافر دارد، انجام مي دهد؛ ميزاني که سفر براي فرد حکم جستجوي مرکز 

را دارد، نوع تجربه او را تعيين مي کند: 

ــفر براي بازيابي نيروي از دست رفته)؛ اين شکلي از گردشگري است  شکل تفريحي (س ۱ .

که تحليل ساختاري- کارکردي آن ما را قانع مي کند آن را به عنوان شکل آرماني انسان مدرن 

بپذيريم. در اين تلقي گردشگر در جستجوي سرگرمي، تفريح و تمدد اعصاب است. او نقش 

مهمي برای گردشگري به مثابة خودتحققي و خودشکوفايي نمي دهد. اينجا گردشگر به واقعي 

ــفر مذهبي يا زيارت  ــگر تفريحي معني س بودن تجربه اش اهميتي نمي دهد. در تجربة گردش

سکوالريزه شده است. 

ــت رفته در دنياي مدرن در گردشگري  ــکل انحرافي؛ برخي اعتقاد ندارند معناي از دس ش ۲ .

احيا شود، به نظر آن ها جستجوي معنا در گردشگري «بي معناست». آن ها معنا را باخته اند، اما 

نه در جامعة خود و نه در جاي ديگر در جستجوي آن نيستند. در اين حالت، مسافرت حالت 

مطبوع خود را از دست مي دهد. اين گردشگر کاملًا سرگشته است و فکر مي کند شايد کسالت 

و بي معنايي وجود روزمره، در گردشگري و تعطيالت فراموش شود. اما ممکن نيست معناداري 

ــم  مرکز را اعاده يا تأييد کند، بلکه فقط بيگانگي را قابل تحمل مي کند. در اين حالت توريس

ــت. گردشگري نوعي احساس مطبوعيت  ــکين موقت براي روبات هاي جامعة معاصر اس تس

بي معنا و غير اصيل براي فرد بيگانه است. 

شکل تجربي؛ تالش براي تحول در شرايط و كسب معناست. اين ها افرادي کمتر راديکال  ۳ .
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ــتند که معنا را در زندگي ديگران و جاهاي ديگر در دسترس مي دانند. جستجوي معنا در  هس

ــرايطي خارج از وضع موجود، در شکل زيستن تجربه هاي ديگر است. بازپس گيري معنا با  ش

روش هاي غيرمستقيم -که في نفسه زيباشناختي است- تجربة اصالت در زندگي ديگران است. 

اين تلقي به رويکرد مک کانل نزديک است. جستجوي اصالت در ذات خود امري مذهبي است. 

گردشگري برخي از کارکردهاي اجتماعي مذهب در جامعة مدرن را به عهده گرفته است. 

ــت. او در آزمون و خطا و  ــي در جستجوي خودش اس ــکل آزمايشي؛ گردشگر آزمايش ش ۴ .

آزمايش در پي کشف آن شکلي از زندگي است که پژواک يا نوايي از آن را در خودش مي بيند. او 

حتا به آنچه مي خواهد نيز واقف نيست. اين هم يک جستجوي اساسًا مذهبي است. مصاديق اين 

جماعت در ميان گردشگران جوان تر پست مدرن ديده مي شود؛ جوانان شهرنشيني که زندگي در 

اجتماعات با گذران کشاورزي را آزمايش مي کنند، همين طور کيبوتس هاي اسرائيلي، مرتاض هاي 

هندي، هيپي ها و روستاهاي اقيانوس دور از اين نوع گردشگران به شمار مي روند. جستجوي خود 

ممکن است تبديل به يک روش زندگي شود و مسافران آن تبديل به جستجوگرانی ابدي. 

شکل وجودي (اگزيستانسياليستي)؛ گردشگري وجودي شکل گستردة گردشگري آزمايشي  ۵ .

ــافر به گونه اي عميق عالقمند به يک مرکز رواني «برگزيده» است. پذيرش  ــت. در اين جا مس اس

چنين مرکزي به ايمان مذهبي- در اصطالح برگر و الکمن -تغييردهنده جهان نزديک است. براي 

ــت. اين همان  آن ها که به يک مرکز «برگزيده» مي پيوندد، زندگي دور از آن، زندگي در تبعيد اس

سفر زيارتي سنتي است. آن کسی که به مرتاض هاي هندي، يا کيبوس هاي اسرائيلي مي پيوندد، در 

پي تجربه اي وجودي به مرکز برگزيدة خويش گرويده است (کوهن، ۱۹۹۶: ۱۰۰-۹۰). 

گردشگري  نوين در تلقي کوهن، جستجوي معناي زندگي است و فرد با کاوش در اطراف 

ــت. گردشگر با مصرف زمان، مکان و نشانه هاي  ــير آفاق و انفس اس و اکناف جهان در پي س

مقصد، در پي اقامه دليل براي زندگي، کشف معنا و بازسازي خود است. 

گردشگري و مصرف؛ زمان، مکان و نشانه ها
ــگري در متن گفتمان فرهنگي معاصر، کنشي معطوف به مصرف است. مصرف در اين  گردش

ــاوت براي فرار از  ــتن تجربيات متف ــاس رضايت مندي، مطلوبيت و زيس تلقي وجهي از احس

ــرگرم کننده،  روزمرگي و تکرار را در خود دارد. از اين منظر، خوِد مصرف رفتاري فراغتي، س

رضايت بخش و به نوعي تجديد قواست که به کسب هويت و جستجوي معنا معطوف است. 
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فصلنامه علمی - پژوهشی

۱۷۵
جوانان و 
مصرف

 گردشگري ...

ــته نياز به تجديد و تکرار دارد، زيرا اساس مصرف بر  ــت و پيوس مصرف پديده اي خود فزاس

زودگذر بودن و تجربه هاي جديد استوار است. وقتي هويت يا تصور از خود و معناي زندگي 

با خريد و مصرف تأمين مي شود، پيوسته بايد آن را تمديد کرد. فرد از رهگذر مصرف مکرر و 

متنوع، احساس مطبوعي نسبت به خود و تلقي ديگران از خود پيدا مي کند و اين حس هر لحظه 

ــانه ها، کاال، خدمات، زمان و مکان را  ــود. گفتمان مصرف، تجربه ها، نش بايد ترميم و تثبيت ش

در بر مي گيرد و انسان مصرفي براي تکرار حس مطلوب و مطبوع به منظور تحمل زندگي، به 

همة انواع و اشکال مصرف متوسل مي شود و آن ها را به تجربه زيسته تبديل مي کند. در بحث 

مصرف، جايي براي صحبت از ارزش استفاده ابژه هاي مصرفي نيست، بلکه بحث بر سر مصرف 

ــگري با توجه به اين رويکرد، کنشي براي مصرف  ــت. گردش ــانه هاي ابژه هاي مصرفي اس نش

نشانه هاي زمان، مکان، خدمات، کاالها و تجربه هاست. گردشگري در واقع نوعی مصرف زمان 

است و اساسًا با به رسميت شناختن فراغت، فراگير شد (شو و ويليامز، ۱۹۹۴: ۵). 

 لش و يوري گردشگري را يک فعاليت فراغتي براي بازتاب فرهنگ معاصر- با فرصت هاي 

زيباشناختي- در بررسي انتقادي «خود» مي دانند(کراوچ، ۱۹۹۹: ۲). در واقع، فراغت معطوف 

ــگري سفر براي  ــت. گردش ــگري، زمان مقدس در برابر زمان نامقدس يعني کار اس به گردش

ــت که در جامعة معاصر شکلي از مذهب و جستجوي نقطة اتکا  ــتجوي خود و رؤياهاس جس

ــود را از اين طريق توجيه  ــي رود که وجود خ ــمار م ــان هاي مدرن به ش و اطمينان براي انس

مي کنند(ترسيدر، ۱۹۹۹: ۱۳۸). از اين رو هويت و معنا از کار به دست نمي آيند، بلکه هر چه 

بيشتر در زمان فراغت و در جستجو و کنکاش کسب مي شوند. هويت و معنا محصول اعمال 

ــتر با فراغت در ارتباط است تا کار. از اين  ــتند، استفاده از بدن بيش بدني فرد در يک فضا هس

لحاظ اين فعاليت فراغتي، کنشي براي خود شکوفايي است و امکاني براي کسب دانش و بينش 

دربارة خود و ديگران فراهم مي کند(نيلسن، ۱۹۹۹: ۲۷۷). 

ــگري با تمام مناسباتش فعاليتي فراغتي است و چنان که اشاره شد در   از اين منظر گردش

ــت.  ــرمايه داري، روابط اجتماعي و توليدي در فعاليت هاي فراغتي بازتاب يافته اس اقتصاد س

اين فراغت با چهار مؤلفة خصوصي  شدن، فردي  شدن، تجاري  شدن و سمت گيري به سوي 

آسايش و آرامش توصيف مي شود (روژک، ۱۹۹۵). 

 بر اين اساس اوقات فراغت به معناي گشودن زمان و مکان هاي فراغتي، تعريفي غيرمستقيم از 

گردشگري است. به اين ترتيب نسبت گردشگري و فراغت را می توان به شکل زير نشان داد: 
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سال اول
شماره ٢
تابستان ١٣٨٧

۱۷۶

 شکل۵: مفهوم سازي مطالعه گردشگري در نسبت با فراغت

منبع:(شو و ويليامز، ۴۹۹۱: ۶) 

گردشگري نوعي فراغت است که مناسبات آن جدي تر از مناسبات کار مطرح شده اند. کريبندورف 

براي تأکيد بر اهميت فراغت در جوامع نوين به ميل مردمان براي حرکت و جابجايي اشاره مي کند 

و آن را فرصتي براي دور شدن از فضاي يکنواخت کاري مي داند (ماوفورث و مانث، ۱۹۹۸: ۸۲). 

مصرف گردشگري نيز مراسمي براي دور شدن از فضاي يکنواخت، کسل کننده و خود فرسايندة 

ــگري طي مراحل تحولي خود دوره هاي مختلفي از سر گذرانده است که هر  ــت. گردش مدرن اس

دوره مختصات خود را دارد. اهميت دوره بندي گردشگري جز اين که بصيرتی تاريخي از تحول اين 

پديده بدست مي دهد، امکان پيش بيني آن را فراهم تر مي کند. هر يک از صاحب نظران به واسطة، 

رويکرد خود دوره بندي خاصي ارائه کرده اند. شناخت اين رويکردها امکان کسب بينشی نظري در 

باب گردشگري براي بحث در مورد وضعيت امروزين آن را فراهم مي کند. يکي از اين دسته بندي ها 

گردشگري را در دو شکل قديم و جديد، بررسي می کند و مؤلفه هاي آن را تشريح مي نمايد: 

شکل ۶: مقايسة مؤلفه هاي گردشگري قديم و جديد از نظر پون

گردشگري نوينگردشگري قديم

تجربة چيزي جديدجستجوي مکانهاي آفتابي

استقالل فردي و مسئوليت پذيريپيروي از توده

ديدن و لذت بردن، تخريب هرگزامروز اين جا، فردا جاي ديگر

توجه به محل به خاطر تازگي و غيرمعمول بودنتظاهر به سفر به فالن مکان معروف

بودنداشتن

فهميدن و درک کردنخودخواهي و حس خود بزرگ بيني

تمايل به ورزش و طبيعتتمايل به جذابيت محل

ماجراجوييانفعال

غذاي محليغذاي رستوران

اختالط و ناهمسانيهمگوني و تجانس

منبع:(همان) 
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۱۷۷
جوانان و 
مصرف

 گردشگري ...

ــاس اين دسته بندي، گردشگري نيز همزمان با تحوالت جوامع، تحول يافته و رنگ  بر اس

ــت. گردشگري قديم مبتني بر مصرف  ــخصه هاي کالن جوامع را به خود گرفته اس و بوي مش

توده اي، مصرف تظاهري و فخرفروشانه و تفريح و سرگرمي بوده است. گردشگري نوين در 

مقابل، فردگرايانه و معطوف به ارزش هاي فردي و مصرف براي توسعة شخصي و خودشکوفايي 

بوده است. اين تلقي در جامعه شناسي اقتصادي، به دو دورة شاخص در تحول جوامع صنعتي، 

يعني فورديسم و پست فورديسم اشاره دارد. فورديسم مبتني بر توليد انبوه، اما بدون تنوع براي 

ــتفاده بوده است. در مقابل، در پست فورديسم  ــتر معطوف به ارزش اس مصرف توده اي و بيش

نقش مصرف کنندگان در بازار افزايش مي يابد و ابژه ها تنوع بيشتري مي يابند. گردشگري نيز با 

تحوالت انتقالي اين دو دوره همراه بوده است. مختصات مصرف در پست فورديسم و مصاديق 

گردشگري براي آن را مي توان چنين نمايش داد:

شکل ۷: مشخصات مصرف پسا فورديستي و مصاديق گردشگري براي آن

مصاديق گردشگري در آنمصرف خاص دوران پست- فورديسم

- افزايش نقش مصرف کنندگان در توليد کاالها

 - توجه به سليقة مصرف کننده در توليد کاال

- رد اشکال مشخص گردشگري توده اي (بسته هاي مسافرتي) 

 - افزايش تنوع در ترجيحات گردشگران

- تکثير مکان هاي جايگزين و جذابيت آن ها، جستجوي تنوع- سياليت و تغييرپذيري ترجيحات مصرف کنندگان

- افزايش تقسيم بندي و تکه تکه شدن بازار
- تکثير انواع تعطيالت و جذابيت ها براي بازديدکنندگان که بر جستجوي 

سبک هاي زندگي متکثر مبتني است

- افزايش تحرک مصرف کنندگان
- ارائة اطالعات بيشتر در مورد اشکال جايگزين

 تعطيالت و جذابيت از طريق رسانه ها

- توسعة توليدات بي شمار با عمر کوتاه
- جابجايي سريع مکان ها و تجارب توريستي از مکاني به مکان ديگر و از 

نوعي به نوع ديگر به دليل تغيير مد

-افزايش تمايل براي اشکال غيرتوده اي توليد و مصرف
- رشد گردشگري سبز و شکل گيري امکانات جانبي و

 مکان هاي اقامتي خاص (هتل هاي خانگي روستايي) 

- مصرف هر چه کمتر کارکردي و بيشتر زيباشناختي است
- کمرنگ شدن تفاوت گردشگري با فراغت، فرهنگ

 آموزش و سرگرمي

منبع:(همان:۲۲) 
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سال اول
شماره ٢
تابستان ١٣٨٧

۱۷۸

لش و يوري نيز ايدة خود را بر اساس انتقال گردشگري از يک دوره به دورة ديگر بنا مي کنند. 

ــگري همپاي سرمايه داري و همراه با قواعد بازار توليد و مصرف، تحول يافته  از نظر آن ها گردش

ــر گذارده است؛ سرمايه داري  ــاس، توسعة سرمايه داري سه مرحله را پشت س ــت. بر اين اس اس

ــرمايه داري نظام زدايي شده. آن دو استدالل مي کنند سرمايه  ــرمايه داري نظام مند، و س ليبرال، س

داري ليبرال با مسافرت فردي ثروتمندان مشخص مي شود که در کليشه «تور بزرگ» قرن هجده و 

نوزده جاي ميگيرد. مرحلة دوم با گردشگري توده اي سازمان يافته  متمايز مي شود و مرحلة اخير، 

پايان گردشگري را به ذهن متبادر مي کند. از اين رو آن ها گردشگري نوين را به کلي متفاوت با 

انواع سنتي آن مي دانند (ماوفورث و مانث، ۱۹۹۸: ۵۶). 

اين دوره بندي مشخصًا به مؤلفه هاي مصرفي گردشگري اشاره دارد و نظام تحول آن را بر 

پاية تحول مصرف سرمايه داري ارزيابي مي کند. به نظر مي رسد پايان گردشگري- که صاحب 

نظران ديگر نيز به آن اشاره کرده اند- از نظر آن ها شکاف و گسست گردشگري قديم و جديد 

از نظر شکل و ساختار است. اين دو نوع به لحاظ صوري و منطق دروني به کلي با هم متفاوت 

هستند. مورفي با تأييد اين رويکرد، دوره بندي خود از گردشگري و مؤلفه هاي آن در جامعه 

سنتي، صنعتي و مصرفي را به شکل زير ارائه مي دهد:

شکل ۸: دوره بندي تاريخ گردشگري از نظر مورفي

ميزان تحرکمؤلفه هاانگيزهدوره

پيشا- صنعتي
جستجو، تجارت، زيارت/ مذهب

آموزش و بهداشت

تعداد کم مسافران؛ به اندازه اي

که ثروتمند بودند، نفوذ داشتند

و از دربار اجازه سفر داشتند

کند و غيرقابل اطمينان، 

خطرناک

صنعتي

تأثير آموزش و پرورش، چاپ، 

راديو، فرار از شهر و کار

به سوي امپراتوري هاي استعماري

درآمد بيشتر، فراغت بيشتر، 

تورهاي سازمان يافته

هزينة پايين حمل و نقل

و امنيت آن

جامعة مصرفي

تأثير ارتباطات ديداري

جامعة روزمره و فرار از

کار و بيگانگي زندگي

هفته کاري کوتاه تر، درآمد اختياري

خريد و فروش توده اي

بسته هاي مسافرتي

رشد جابجايي فردي

کارآمد و سريع

آينده

تعطيالت به مثابه يک حق و

ضرورت و ترکيب آن با تجارت و

يادگيري

تهية تسهيالت توسط خود فرد

خانواده کوچک تر، هر دو نفر

خانواده مزد بگير؛ روند جمعيتي

به سمت توجه به گروه هاي

مسافرتي

سوخت هاي جايگزين

حمل  و نقل کارآمدتر؛

استفاده از حمل  و نقل عمومي

اشکال متنوع مسافرت

منبع: (ماوفورث و مانث، ۱۹۹۸: ۸۳) 
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۱۷۹
جوانان و 
مصرف

 گردشگري ...

ــاز با بازار کاال هاي  ــگري در تحول خود تنوع و تکثر يافته و همس با اين اوصاف، گردش

سرمايه داري مصرفي، با نظام جديد تطابق يافته است. همزمان با تنوع کاالهاي مصرفي، انواع 

گردشگري نيز در قالب هاي بي شمار تکثيرشده اند تا پاسخگوي سليقة مصرفي انسان هاي مدرن 

ــگري امري طبقاتي است و نوع گردشگري و زمان و مکان مسافرت  ــند. از اين رو گردش باش

ــته بندي ها که از نظرية  ــأت مي گيرد. يکي از همين دس از جايگاه اقتصادي و فرهنگي افراد نش

بورديو بر مي آيد، گردشگر هاي طبقه متوسط را به دو دسته تقسيم مي کند؛ اکو گردشگران و 

ــگران خودبسنده (متمايز) دو دسته از گردشگران نوين طبقه متوسط هستند که دو نوع  گردش

ــگري جديد را پديد مي آورند. اين دسته بندي از نظرية بورديو در باب تالش دسته هاي  گردش

ــتر از گروه هاي فروتر) استخراج شده  ــط براي تمايز از همديگر (و بيش اجتماعي طبقة متوس

ــگران اغلب در مشاغل  ــگر با قيمت گزافش شناخته مي شود. اين گردش ــت. اکو- گردش اس

ــرمايه گذاري و خريد و فروش فعاليت مي کنند و به تناسب همين جايگاهشان در  تجاري، س

فضاي  اجتماعي، قادر به خريد تعطيالتي هستند که ظرفيت آن ها محدود و قيمت آن ها بسيار 

ــگران خودبسنده نيز که به لحاظ طبقاتي عضو خرده بورژوازي هستند، به  ــت. گردش گران اس

عنوان يک اقليت براي اين که خود را از اقليت هاي پايين تر طبقة خرده بورژوازي متمايز کنند، 

اين نوع گردشگري را اعمال مي کنند (همان:۱۲۲). 

ــانه هاي آن را نيز در  ــر از زمان، مکان و خدمات خاص انواع آن، نش ــگري فرات  مصرف گردش

برگرفته است. صاحب نظراني نيز اين سويه از گردشگري را مبناي مطالعه و بررسي خود قرار داده اند. 

ــگري را جستجوي اصالت مي داند. اصالت و اعتباري که  از جمله مک کانل جوهر همة انواع گردش

ــگري واکنشی  ــود(ماوفورث و مانث، ۱۹۹۸: ۷۲). از اين منظر، گردش در زندگي مدرن يافت نمي ش

ــده در جامعة مدرن و محصور در مصنوعات و  ــت و فرد بيگانه ش ــلوغي مدرنيته اس به زمختي و ش

ــت (شو و  ــت نخورده در جاهاي ديگر اس تکنولوژي ها، در پي اصالت و اعتبار زندگي طبيعي و دس

ويليامز، ۱۹۹۴: ۷۷). از اين رو گردشگري نوعی جستجو است؛ جستوي امر معتبر و اصيل. توريست، 

انسان مابعد صنعتي است. کارول ادعا مي کند گردشگري واکنش روح نهفته و فرسودة انسان غربي از 

تقسيم کار پيچيده، زندگي شلوغ شهري و بيگانه از مناسبات نوين است (کريک، ۱۹۹۶: ۱۸). 

ــنتي مي داند. هر دو  ــفرهاي زيارتي س ــکل نوين س ــگري را ش  از اين رو مک کانل گردش

ــته، زائران سنتي و گردشگران امروزي، در جستجوي تجربه هاي اصيل هستند. جستجوي  دس
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۱۸۰

اصالت در انسان هاي مدرن شبيه عالقه به امور مقدس در جوامع اوليه است. اصالت و اعتبار 

از دست رفته در زندگي مدرن در جاهاي ديگر جستجو مي شود؛ در دوره هاي تاريخي گذشته، 

در فرهنگ هاي ديگر و يا در سبک هاي زندگي ساده و ناب. مي توان گفت گردشگري از اين 

ــتجوي معناست و گردشگري واکنشي به معناباختگي جوامع مدرن. از اين منظر نيز  نظر جس

گردشگر يک زائر سکوالر است. 

ــت. برخي اصالت را در دو سطح مورد بررسي  اما اصالت، بحث هاي زيادي بر انگيخته اس

قرار داده اند. اصالت به مثابة دانش و اصالت به مثابة احساس. در مورد اول اصالت معطوف به 

ابژه هاست؛ اصالت ابژه هاي مورد بازديد، مانند مکان هاي تاريخي و طبيعي يا فرهنگي. در مورد 

ــاس اعتبار و اصالت در نزد گردشگر است؛ گردشگر در پي معنا و احساس اصالت  دوم احس

ــه قسم عيني، نمادين و  ــو و ويليامز، ۲۰۰۴). برخي نيز اصالت را داراي س و اطمينان است(ش

ــتجوي اصالت، داللت آن را به معاني متفاوت استحاله  وجودي مي دانند. در انتقاد به ايدة جس

ــناختي که در آن ايده اصالت معطوف به  ــد. از جمله ۱. اصالت به مثابه عينيت گرايي ش کرده ان

ــت؛ ۲. اصالت به مثابه جستجوي ابژه هاي اصيل که در  پديده هاي اصيل در جوامع صنعتي اس

ــتجوي سازه هاي فرهنگي و اجتماعي در جوامع مختلف است؛ ۳- جستجوي اصالت در  جس

ــت؛ ۴- رويکرد انتقادي به  ــانه ها که از اين منظر گردشگر کلکسيونر نشانه هاي واقعي اس نش

ــتجوي اصالت نوعي ايدئولوژي براي استعمار نوين است؛ ۵- رويکرد  اصالت که در آن جس

ــت. در اين رويکرد مرز بين واقعيت و خيال و کپي و اصل از  ــت مدرن که نفي اصالت اس پس

ــتداللش هم اين است که جستجوي اصالت نفي آن است، زيرا شرط اصالت،  بين مي رود. اس

انزواست (جعفری، ۲۰۰۰). 

ــانه هاي اصالت است. او در اين جستجو در پي  ــگر در پي مصرف نش  از اين منظر گردش

تحقق رؤياهاي مطلوب خود است. انسان مدرن در زندگي ماشيني معنا را از دست داده است و 

در گردشگري در پي نشانه هاي زندگي طبيعي براي مصرف و انتساب آن خصايص به خويش 

است. گردشگري جستجوي معناست؛ مصرف نشانه هاي اصالت براي ترميم خوِد از دست رفته 

و آسيب ديده در زندگي مدرن. 

 اريک کوهن به  طور کلي با مک کانل موافق است، اما نمی پذيرد که همه گردشگران در پي 

امر اصيل هستند. او اين نظر را آرماني کردن گردشگري جهاني مي داند. او چهار نوع موقعيت  

ــايي مي کند؛ اصيل، با اصالت نمايشي، انکار اصالت و  ــتي را در رابطه با اصالت شناس توريس
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اصالت سرهم بندي شده و مصنوعي. (ماوفورث و مانث، ۱۹۹۸: ۷۲). 

ــگران در  ــئله توجه مي کند که همة گردش کوهن در پژوهش ها اوليه اش (۱۹۷۲) به اين مس

جستجوي چيزهاي تازه و شگفت هستند، در حالي که درست در همان حال به برخي امور معمول 

و تثبيت شده هم نظر دارند (برخي اموري که تازگي ندارند، براي آن ها مهم است). او گردشگران 

ــتن چيزهاي معمول و متعارف اهميت مي دهند (انکار  ــاني که به نگه داش را در يک طيف از کس

اصالت) تا کساني که تجربة جديد براي آن ها عامل مهم تري است (اصيل) دسته بندي مي كند. 

ــگري را مي پذيرد اما اصالت  ــتجوي اصالت در گردش کوهن نيز چون مک کانل ايدة جس

را ديرياب مي داند. کوهن تأکيد مي کند همة گردشگران در پي اصالت نيستند و برخي در پي 

خدمات معمول و امنيت در سفر براي مصرف فارغ از ماجراجويي هستند. کوهن گردشگري 

ــب معنا اعمال مي کنند. گردشگري از  ــگران آن را براي کس را آييني مذهبي مي داند که گردش

اين منظر جستجوي مرکز فرهنگي و نقطة اتکا و اطمينان است؛ گردشگري جستجوي معنا و 

هويت است. گردشگر در جستجوی خود است و در جاهاي ديگر در پي طنين تمايالت عميق 

دروني خويشتن است؛ مصرف براي احياي خود. مصرف مناسبات، مراسم و آيين ها و.... 

ــگري  ــت که نظرياتش به جرياني در مطالعات گردش جان يوري از ديگر متفکران اين حوزه اس

ــده اند. يوري با مک کانل و کوهن همراه است و مي پذيرد که برخي از گردشگران از تجربة  تبديل ش

اصالت لذت مي برند و آن ها را پست- گردشگر هايي مي داند که در بازي هاي متفاوت پيش  رو درگير 

مي شوند. او اين جستجوي اصالت گردشگران را يک بازي پست- مدرن مي داند که افراد آگاهانه در 

ــگري را نگاه توريستی مي داند. از نظر او  ــوند (يوری، ۱۹۹۰). يوري جان مايه گردش آن درگير مي ش

گردشگران در جستجوي جاهايي غير از محل معمول زندگي شان هستند و دست به سفر مي زنند تا 

نگاه کنند و به سويه هاي غيرمعمول ابژه اي طبيعي و شهري با تفکر و تأمل خيره شوند. از اين منظر 

گردشگري مصرف زمان و مکان است. وي مؤلفه هاي اصلي نگاه توريستي را چنين برمي شمرد:

۱. گردشگري يک فعاليت فراغتي مدرن است. 

۲. نگاه توريستي از حرکت مردم به جاهايي غير از محل اقامت و ماندن در آن جا به وجود 

مي آيد. 

ــافرت و اقامت به/ در مکان هايي خارج از محل معمول اقامت و کار  ــگري مس ۳. گردش

است. 

۴. بازديد از مکان هاي مورد نظر، براي هدف هايي است که مستقيمًا به کار دستمزدي ارتباطي ندارند. 
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۱۸۲

۵. فعاليت توريستي در ساير فعاليت ها مانند ورزش، تفريح، مصرف و خريد ادغام شده و 

بخش متنابهي از مردمان جوامع مدرن از رهگذر اعمال توريستي به هم پيوند مي خورند. 

ــين فرد در مورد ابژة مورد بازديد متأثر مي شود. خيالبافي و  ــتي از تلقي پيش ۶. نگاه توريس

رسانه ها در تعيين اين تلقي نقش مهمي دارند (جنبش تصاوير، گردشگري مجازي). 

۷. نگاه توريستي معطوف به آن سويه از مناظر طبيعي و شهري است که آن ها را از تجربة 

مالل آور زندگي روزمره جدا مي کند. 

ــت که  ــانه ها به وجود مي آيد و مجموعة همين نشانه هاس ــتي از طريق نش ۸. نگاه توريس

ــانة پاريس  ــيدن يکديگر در پاريس به نش ــگري نام مي گيرد. ديدن دو نفر در حال بوس گردش

رمانتيک تبديل مي شود که نزد همة گردشگران معناي يکساني دارد. 

ــند ابژه هاي نگاه توريستي را هر لحظه  ــاغلي به وجود آمده اند که مي کوش ۹. ِحَرف و مش

بازتوليد کنند (يوری، ۱۹۹۰). 

ــگري را بر مبناي نگاه توريستي اعمال مي کند و معتقد است  ــته بندي انواع گردش يوري دس

اين نوع نگاه گردشگرانست که نوع مصرف خدمات و سازماندهي آن ها در مقصد و حتا محل 

ــد را تحت تأثير قرار مي دهد. از اين رو مي گويد براي ارائة يک نظريه در باب رفتار  ــورد بازدي م

گردشگران، به طيفي از مفاهيم و استدالالت نياز داريم که به ما بگويند چه چيزی در گردشگري 

خاص و ِويژه است و چه چيز در ميان گردشگران عموميت دارد. از نظر او مفهوم «نگاه توريستي» 

ــتي را به رمانتيک / تالش مي کند چنين نظريه اي را براي ما فراهم کند. او ابژه هاي نگاه توريس

جمعي، تاريخي/ مدرن، و معتبر/ غيرمعتبر دسته بندي مي کند (يوری، ۱۹۹۶: ۱۱۵). 

ــردم در زندگي روزمره تجربه مي کنند با آنچه براي آن ها خارق العاده و  ــوري بين آنچه م ي

تازه است، تقابلی آشکار مي بيند. نگاه توريستي خود متأثر از حال و هواي اجتماعي مکان هاي 

متفاوت، جهاني شدن و عموميت يافتن نگاه توريستي، مصرف خدمات توريستي، نشانه هاي 

گردشگري، مدرنيسم، تاريخ، ميراث گذشتگان، فرهنگ هاي بومي، پست مدرنيسم و امر بازي 

است. نگاه توريستي متفاوت است و بنابراين اعمال توريستي متفاوت در گفتمان هاي متفاوت 

ــنگري، مانند آنچه در  جاي مي گيرند؛ مثلًا آموزش، مانند آنچه در «تور بزرگ» مي بينيم، روش

ــود، سالمتي، آنچه در گردشگري هاي  ــافرت هاي فردي و گردشگري فرهنگي ديده مي ش مس

ــگران ژاپنی  ــتگي گروهي، مانند آنچه در گردش ــم مي خورد، همبس تفريحي و درماني به چش

مي بينيم، و بازي، موردي که در پست گردشگري ديده مي شود (همان). 
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يوري نگاه توريستي را عامل تعيين کنندة اعمال گردشگران، ويژگي هاي مقصد و حتا نوع 

ــت دارند ابژة نگاه توريستي  برخورد با خدمات مصرفي مي داند. از اين منظر آن عده که دوس

را (چه طبيعي يا مصنوعي و چه تاريخي يا مدرن) در خلوت و تنهايي با تأمل نگاه کنند، نگاه 

توريستي رمانتيک را برگزيده اند. اين جماعت ابژه ها را اموري مقدس مي بينند که گردشگري 

توده اي دشمن آن است و آن را عرفي مي کند. اما عده اي که دوست دارند ابژه ها را در حضور و 

با همراهي ديگران ببينند، نگاه توريستي جمعي را اعمال مي کنند و از مصرف خدمات تفريحي 

ــتدالل مي کند اين دو نوع نگاه توريستي  ــتي با حضور ديگران لذت مي برند. اوري اس توريس

ــگري و گردشگران را پوشش مي دهند. او تبعات اين دو  جمعي و رمانتيك، تنوع انواع گردش

ــتي را از منظر مباحث اقتصاددانان مورد بحث قرار مي دهد و  نوع نگاه براي مکان هاي توريس

اثرات آن را در مطالعات گردشگري کاوش مي کند (يوری، ۱۹۹۰). 

يوري اثر اين دو نگاه بر چگونگي خدمات در مکان هاي توريستي و حتا اثر اين دو نگاه بر 

خود مقصد گردشگران را مطالعه مي کند و مي گويد: مسئلة اصالت از همين جا آغاز مي شود. 

ــتدالل مي کند، مسئلة اصالت، تنها براي نگاه توريستي رمانتيک مطرح است و در  وي ابتدا اس

مورد نگاه توريستي جمعي، منتفي است. دوم اين که بهتر است گردشگراني که در پي اصالت 

هستند، پست توريست ناميده شوند. آن ها مي دانند هيچ تجربة اصيل و معتبري وجود ندارد و 

ــوند و در واقع اين اصالت نمايشي و مصنوعي  ــتي، اصيل نمايش داده مي ش مکان هاي توريس

است. به نظر اوري پست توريست لذت را در بازي هايي که مي تواند به آن ها وارد شود، مي بيند. 

اين نوع گردشگري هم براي او نوعي بازي است كه نظراتش را تأمين مي كند. 

ــتي و چگونگي مصرف  ــبت آن ها با مصرف خدمات توريس يوري اين دو نوع نگاه را در نس

مطالعه مي کند و نتيجه مي گيرد حتا خدماتي که به گردشگران ارائه مي شود، نوع برخورد گردشگران 

با خدمات و چگونگي مصرف آن ها، متأثر از نوع نگاهي است که گردشگر به ابژه ها دارد. مصرف 

خدمات توريستي يک بحث جدي در مباحث مصرف است. وي رويکردهايي که مصرف را در 

ــي مي کنند، رد مي کند و مصرف خدمات را به لحاظ تحليلي مهم تر از  مورد ابژه هاي مادي بررس

مصرف ابژه هاي مادي مي داند و مشخصًا مصرف خدمات توريستي را مد نظر دارد. او هر دو نوع 

نگاه را هم زمان با يکديگر حاضر مي بيند و به دوره بندي گردشگري بر اساس آن ها قائل نيست. در 

نگاه توريستي جمعي، مصرف توده اي خدمات و ابژه ها براي ايجاد احساس تعلق به جمع، تفريح، 

سرگرمي، رضايت مندي و احساس مطبوع صورت مي گيرد. در حالي که در مورد نگاه توريستي 
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ــرف خدمات و ابژه ها براي اعاده و تأييد جايگاه خاص فرد متمايز از ديگران و به  ــک، مص رمانتي

ــافرت و نوع آن از منظر مصرف قابل بررسي است.  ــت. از اين رو براي اوري مس ويژه توده هاس

او جايگاه فرد در فضاي اجتماعي را بر اساس نوع گردشگري و نگاهي که انتخاب مي کند، قابل 

رديابی مي داند. نگاه توريستي براي يوري همان جنبة اجتماعي گردشگري است. مثلًا او فرايند هاي 

اجتماعي شکل دهندة نگاه توريستي را تشريح و نتيجه مي گيرد بسته به اين که يک تجربة توريستي 

ــت، شکل مي گيرد. از اين منظر، گردشگري مصرف  تا چه حد متفاوت از تجربة روزمرة فرد اس

تجربه است که خوشايند، غيرمعمول و به لحاظ اجتماعي مورد توجه است. از اين رو گردشگري 

رابطة تنگاتنگي با مصرف ابژه هاي مادي و توريستي و خدمات و تقسيمات آن پيدا مي کند. خود 

ــتي، خدمات، ابژه هاي توريستي و  ــگري، مصرف جمعي يا رمانتيک نشانه ها، نگاه توريس گردش

مادي است و هر فرد بسته به موقعيت اجتماعي و جايگاه طبقاتي، يکي از آن ها را برمي گزيند. نکتة 

مهم اين که اين دو رويکرد همزمان با هم حاضر هستند؛ در مقام يک دسته بندي نه دوره بندي. 

يوري جوهرة گردشگري مدرن را «نگاه توريستي» مي داند. گردشگر در پي جستجوي ابژة 

نگاه کردن است، ابژه هايي که از تجربة روزمرة او متفاوت هستند و او با مصرف اين ابژه ها در 

ــب هيجان، تازگي و تجربه است؛يعنی زندگي معطوف به مصرف تجربه ها براي غني  پی کس

کردن زندگي و تحمل آن. 

ــته هاي آماده ارائه کرده  ــرمايه داري با منطق مصرفي خود اين تجربه ها را براي او در بس س

ــتي همة انواع اين تجربه هاي اصيل، تازه، ماجراجويانه يا آرام را در  ــته هاي توريس ــت. بس اس

قالب تور بسته بندي کرده اند؛ بسته هاي زمان، مکان، تجربه ها و نشانه هاي آن ها. اين خاصيت 

سرمايه داري است که براي هر نيازي که خود ايجاد مي کند يا به نحوی ايجاد مي شود، پاسخي 

در آستين دارد؛ اين بسته هاي تجربه و نشانه هاي سرشار، خريد و فروش مي شوند. 

 ريتزر از همين رويکرد و متناظر با مصرف مدرن، گردشگري را نيز در متن فرهنگ مصرفي 

ــدن بررسي مي کند. از نظر او گردشگري نيز همانند ساير  جامعة مدرن يعني «مک دوناليزه» ش

ــت. وي استدالل مي كند محاسبه پذيري (پول و  ــي اس حوزه ها در قالب اين مفهوم قابل بررس

زمان)، دقت، قابليت پيش بيني و کنترل، عقالني شدن فرايند توليد و مصرف، حوزه گردشگري 

ــگري متنوع شده اند، اما همه در نوع خود  ــت و اگرچه قالب هاي گردش را نيز در برگرفته اس

استاندارد و قابل پيش بيني هستند. او حتا پيشتر مي رود و همسان سازي فرهنگ جهاني، توده اي 

شدن فرهنگ، جهاني شدن و تمايز زدايي جهاني را نيز به خصيصة مک دوناليزه شدن گردشگري 
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افزوده و آن را ذيل مفهوم «مک ديزني گونه» شدن قرار مي دهد. اين مفهوم، گردشگري و انواع 

آن را ذيل عقالني شدن فرايند ها، قابليت پيش بيني و کنترل (هزينه و وقت)، همساني فرهنگي 

و توده اي شدن فرهنگ غربي، يکسان سازي، سرعت و کارآمدي مورد بررسي قرار مي دهد. از 

اين منظر خدمات توريستي، ابژه هاي آن و حتا تجربة توريستي فرايند «مک ديزني گونه» شدن را 

از سر مي گذرانند كه در آن هر تجربه اي قابل پيش بيني است (شو و ويليامز، ۲۰۰۴). 

ــگري نيز در دل مناسبات جامعة  با مرور رويکرد هاي مختلف مي توان نتيجه گرفت گردش

مصرفي سرمايه داري متأخر، از رويکرد مصرف قابل بررسي است و اين ديدگاه تصوير دقيق تري 

از اين پديده به دست مي دهد. 

جوانان و گردشگري
ــت.  ــانه هاي جمعي اس فرهنگ جوان، پاره اي از فرهنگ جامعة مصرفي و در حالت کلي، رس

ــبت با زمان، فضا  ــايل مرتبط با جوان بايد به گونه اي خاص در نس خرده فرهنگ جواني و مس

و سبک  زندگي آن ها دسته بندي شود. اين فرهنگ معمولًا با نوع پوشش، رفتار، تلقي از جهان 

و تضاد با جريان فراگير و ارزش هاي تثبيت  شده نسل گذشته بررسي مي شود. خرده فرهنگ 

جواني مي تواند نشانه اي از تغيير فرهنگي در جامعه باشد.  جواني نه با معيار سني، بلکه بايد با 

ارجاع به فرهنگ خاص آن مورد مطالعه قرار گيرد (واالس، ۱۹۹۸). 

مفهوم جوانی همواره با مشکالت، ناسازگاري، انحراف و نافرماني پيوند خورده است، به همين 

دليل در ادبيات جامعه شناسي کمتر به صورت مستقل مورد بررسي قرار گرفته و بيشتر مرحله اي 

ــالي، مسئوليت پذيري و ادغام در سيستم عام تلقي شده  انتقالي و دورة گذار از کودکي به بزرگس

ــت. بر همين مبنا مفهوم جوان با اجتماعي شدن، کنجکاوي، جستجو، چالش با نسل گذشته،  اس

ــوان و خرده فرهنگ هاي آن  ــت. از اين جهت ج ــنن گره خورده اس نوجويي و بي توجهي به س

شاخص شرايط و مقتضيات و مسير حرکت جامعه و دماسنج تحوالت آينده محسوب مي شوند. 

از سويي دسترسي جوانان به رسانه هاي جمعي نوين، مرز دنياي واقعي و مجازي براي آن ها را 

به شدت کمرنگ کرده است، به طوري که کنش آن ها مبتني بر خلط حوزه هاي مختلف واقعيت و 

ناديده گرفتن مرزهاي آن است. از آن جا که جوان مستعد پذيرش رويه هاي فرهنگي و در پي کشف 

معناي نوين است، رسانه ها هرچه بيشتر در تعيين خصايص فرهنگي جوانان اهميت يافته اند. 

ــازه هاي مختلف فکري و هويتي با يکديگر و   فرهنگ جوان مبتني بر ترکيب و اختالط س
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تجديد نظر در سنت هاي جا افتادة جامعه است. از اين رو گردشگري در برخورد با فرهنگ جوان 

رنگ و بوي اين رويکرد را به خود گرفته است. با اين وصف گردشگري جوان جستجوي اشکال 

ديگرگون زندگي و معنا در فرهنگ ها و جاهاي مختلف است. جوان با فرهنگ مصرفي در پي 

کشف حوزه هاي جديد براي پذيرش نشانه هاي آن براي بازتوليد و غني کردن زندگي خود است. 

چنين است که گردشگري به معناي جمع آوري نشانه و نماد خود به فرهنگ تبديل شده است. 

ــگري مجازي در رسانه هاي جديد، با مصرف زمان، مکان و نشانه ها، هر   جوانان با گردش

چه عميق تر ذهن و عين خود را از طريق اعمال توريستي شکل مي دهند. تخيل توريستي يک 

قابليت خالقه براي بررسي حرکت در ميان حوزه هاي مختلف زندگي ارائه مي دهد. گردشگري 

عالوه بر رهايي از کار، يک ايدئولوژي براي زندگي در جوامع مدرن و يا يک آرمان اتوپيايي 

ــک روش براي مبادله فرهنگي،  ــمار مي رود كه در نزد جوانان به ي ــراي تعديل زندگي به ش ب

بريکوالژ و سرهم بندي نشانه هاي مختلف به منظور هويت سازي تبديل شده  است. رسانه يک 

مفهوم رابط براي تحرک جهاني و کمرنگ کردن مرزهاي فرهنگي است (کراوچ، ۲۰۰۵). 

اينگهارت جوانان را بيشتر طرفدار کيفيت زندگي و در پي ارزش هاي کيفي مي بيند تا ارزش هاي 

مادي و اين روند را متعلق به دوران پسا- ماترياليستي مي داند. از اين منظر جنبش هاي جديد اجتماعي 

ــبک  زندگي، هويت، موقعيت سني و شرايط اجتماعي آن ها قابل  ــاس جهت گيري جوانان، س بر اس

ارزيابي هستند (تاج مزيناني، ۱۳۸۲). جوانان در پي فرا رفتن از روايت هاي مسلط اند و در مکان ها، 

فضاها و رفتارهاي گوناگون به دنبال هويت يابي و خود اظهاري هستند و به واسطة فراغت بيشتري 

که در اختيار دارند، با مصرف زمان فراغت هويت مطلوب خود را به دست مي آورند. ادغام اجتماعي 

و توسعة شخصي نيز در همين زمان فراغت و رفتارهاي مصرفي فراغتي روي مي دهد. در کنار اين 

پديده ها، گردشگري مجازي و واقعي، براي مصرف زمان و نشانه هاي مکان ها، همچنين براي توسعة 

شخصي، هويت يابي و جامعه پذيري جوانان مسئله ای فوق العاده مهم به شمار مي رود. هويت جوانان 

امروز ايران تا حد زيادي از طريق مصرف نشانه ها در اوقات فراغت و از طريق گردشگري مجازي 

ــانه هاي جديد و گردشگري واقعي در جاهاي «ديگر» روي مي دهد. گردشگري براي جوانان  در رس

فرايند کشف و ابراز هويت شده است و از آن جا که آن ها جوياي تجربه هاي تازه هستند، يکي از راه 

هاي جستجوي تجربه هاي غيرمتعارف را در گردشگري جستجو مي کنند و در اين جستجو نگاهشان 

به فراسوي مرزها گشوده مي شود و فناوري هاي نوين اطالعاتي نيز مکان هايي که چنين خواستی را 

برآورده مي کنند، به آن ها ارائه و معرفي مي کنند (ذکايي، ۱۳۸۲). 
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از اين منظر، مي توان رابطة مؤلفه هاي حاضر در اين بررسي براي مطالعة گردشگري جوانان 

را چنين مي توان نمايش داد:

شکل۹: نماي روابط متغيرهاي مقاله

به اين ترتيب مي توان گردشگري جوانان را با توجه به مفاهيم حاضر بررسي کرد. بررسي 

فرهنگ جوان فرايندي مجزا در اين مدل نيست و در واقع بررسي هر يک از مفاهيم خارج از 

اين مدل ناقص خواهد بود. گردشگري جوانان در شکل مجازي يا واقعي، در دل اوقات فراغت 

و با رفتارهاي مصرفي و به کمک رسانه هاي جديدصورت مي گيرد. 

ــاس گروه هاي سني وجود ندارد و مي توان گفت  ــگري، دسته بندي ای بر اس در ادبيات گردش

ــگري جوانان انجام نگرفته است. از طرفي نيز جوان مفهوم روشني نيست و  کاري در زمينة گردش

ــالي، پايگاه اقتصادي- اجتماعي ناپايدار و رويکرد فرهنگي  با مفاهيمي نظير دورة گذار به بزرگس

توصيف شده است. گردشگري جوانان در قالب اردوهاي دانشگاه، کليسا، مسجد و سفرهاي زيارتي 

و علمي بررسي شده است. اين نوع گردشگري با صفات بي برنامه، فعال، توأم با کنجکاوي و تجربة 

پديده هاي جديد توصيف مي شود. گفته مي شود برخورد جوانان با جامعه ميزبان بيشتر و نزديک تر 

است؛ اگر چنين باشد عاملي کليدي در تبادالت فرهنگي خواهد بود. جوانان بيشتر پذيراي جامعة 

ــوند و گاه در فعاليت هاي جامعة ميزبان مانند برداشت  ــتند و همدالنه با آن روبرو مي ش ميزبان هس

ــن ها و مراسم شرکت مي کنند و در اين برخوردها رفتار، ذهن، نگرش و ارزش هاي  محصول، جش

ــخت افزاري نيز جوان ها به دليل سازگاري  ــازي مي کنند(آرامبری، ۲۰۰۰). به لحاظ س خود را بازس

باال با محيط نيازي به زيرساخت هاي توريستي ندارند و به لحاظ فرهنگي و اقتصادي نيز همنوايي 

بيشتري با جوامع مقصد دارند. جوانان به راحتي تن به تحرک مي دهند و از آنچه به آن ها منسوب 
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است، به راحتي دست مي کشند (همان). در گردشگري جوانان به طور اساسي نياز به آزادي، رهايي 

ــگران در قالبي ناهمگون، تازه، ماجراجو،  ــته از گردش ــم مي خورد. اين دس و خود محوري به چش

ضدنظم و ترتيب و خودمحور متجلي مي شوند و کمتر از گردشگري سازمان يافته استقبال مي کنند. 

نتيجه گيري
فرهنگ جوان، گردشگري خاص خود را شکل مي دهد. جوان امروز با مشخصه هايي نظير تحصيل کرده، 

ــود. با تکيه بر مؤلفه هاي جواني که در اين پژوهش  ــنا به رسانه هاي جديد و مجرد توصيف مي ش آش

ــاره شد و سنخ شناسي گردشگري و گردشگران، مي توان جوانان را گردشگران جستجوگر  به آن ها اش

براي تجربة تازگي ها و مصرف نشانه هاي آن ها دانست. از اين منظر جستجوي تازگي در هر حوزه از 

زندگي اعم از حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، طبيعي، تاريخي، مناسبات بين فردي و جنسي در 

گردشگري جوانان قابل رديابي است. مي توان گفت رفتارهاي توريستي تمام حوزه هاي فعاليت جوانان 

را در بر گرفته و مطالعة هر کدام بدون ارجاع به اين خصيصه ناممکن است. حتا مهاجرت  براي کار، 

فرار مغزها و برخي اشکال ديگر مسافرت از جمله زندگي در خانواده هاي غربي، پناهندگي و تمايل به 

تحصيل در خارج از کشور، از دريچة گردشگري قابل بررسي است. از نظر ما، نگاه توريستي جوانان 

ايراني معطوف به تماشاي تفاوت ها، تنوعات و تازگي  جهان هاي ديگر است تا با مصرف نشانه هاي آن 

-که در گردشگري مجازي به آن ها معرفي شده است- به خوداظهاري و خودشکوفايي و تأمين عناصر 

نوين هويت بپردازند. ما منکر دسته بندي گردشگري و گردشگران در ميان جوانان نيستيم، اما همة انواع 

آن را معطوف به تجربة تازگي، مصرف نشانه ها و کسب هويت و متقابلًا فرايند کسب هويت جوان و 

بروز آن را از رهگذر اعمال توريستي قابل بررسي مي دانيم. راهنماي ما در اين ادعا، اين گزاره يوري 

است که «تحرک ها در حال تغيير موضوع تاريخي جامعه شناسي اند. برخي از تحرک هاي گوناگون که 

به شکل مادي در حال تبديل «امر اجتماعي به عنوان جامعه» به «امر اجتماعي به عنوان تحرک» هستند، 

عبارت اند از سفر خيالي و جنبش هاي تصاوير و اطالعات و سفر مجازي و سفر مادي و سفر جسماني» 

(يوري، ۱۳۸۳: ۱۶۶). از اين رو گردشگري امروزه يک رويکرد به جهان است و پيامد آن فراهم ساختن 

چيزي است که بک آن را رشد «تحرک دروني» نام گذاشته است؛ تحرک دروني  براي رفتن و آمدن و 

ــده است  ــتر معمول بدل ش در يک زمان در اين جا و آن جا بودن از حيث جهاني به امري هر چه بيش

(همان). اين حکم به خاطر خصايص دوران جواني به طريق اولي در مورد جوانان صادق است. 

ــم پيش  رفته اند؛ اول  ــده اند و با ه ــئلة متناظر با يکديگر مطرح ش در اين مقاله و مباحثه، دو مس
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گردشگري جوانان و دوم فرهنگ جوان. اگر چه به واسطه اشتراک مفهومي گاه مرزهاي اين دو مسئله 

در هم ادغام شده اند، اما تمايز آن ها همواره مد نظر بوده است. با تأکيد بر مباحث نظري اين پژوهش، 

استدالل ما اين است که بررسي هر يک از اين مقوله ها بدون توجه به ديگري امکان پذير نيست و يا 

ــت کم کامل نخواهد بود. جوان امروز در رفتارهاي خود قائل به رويه هاي توريستي يعني، تجربة  دس

ــار همسان سازي فرهنگي داخل، مصرف نشانه ها از طريق گردشگري مجازي و  تازگي ها، فرار از فش

ــتجوي هويت و کنجکاوي دربارة مؤلفه هاي فرهنگي جوانان ساير کشورهاست. به نظر  واقعي، جس

ما مرز بين گردشگري جوانان - اگر از آن تعريفي سلب و انعطاف ناپذير نداشته باشيم- و رفتارهاي 

شکل دهنده به فرهنگ آن ها در هم ادغام شده است. از اين روست که ما گردشگري جوانان و داليل و 

عوامل آن را در تعامل با فرهنگ جوان مي بينيم و بررسي هر يک را منوط به مطالعة ديگري مي دانيم. 
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