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چکيده :در اين نوشتار با توجه بهه همراهه و همکهار ميها رسهانههها تهود و
جنبهها انسان تر ارتباط ،مانند آنچه در يک ارتباط ميا فرد و مستقيم بهه وقهو
م پيوندد ،در ايجهاد تصهوير مثبه و تثبيه سهط ۀ سهرمايهدار غهر در دورا
معاصر ،جهانگرد به مثابه يک ارتباط ميا فرهنگ  ،ميا فهرد و مسهتقيم واکهاو
بيشتر شد اس .
اين پديدۀ ويژۀ چند دهۀ گذشته ،در باطن دارا تاريخ طهونن در زنهدگ
بشر اس که تالش شد اس تا در اين نوشتار -بهه اجمها  -بهه جايگها و نحهوۀ
ت ور آ در دو برهۀ تمد اسالم و تمد معاصر غرب اشار شود .در اين بررس
به نظر م رسد در اين سير تاريخ در ماهي و کارکردها اين پديد از توجهه بهه
فرهنگ به سو اقتصادمحور شاهد چرخش قابل توجه باشيم .اما در واقع آنچهه
در اين دور در حا وقو اس  ،تأثير شگرف توسعۀ اين پديد بر حوزۀ فرهنگ و
ايجاد بستر مناسب برا اعما سط ۀ فرهنگ و پديد ا اس که در جها معاصهر
آ را به نام تهاجم فرهنگ م شناسيم.
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 .6فرهنگ توده

توجه به مفهوم «تود » و «فرهنگ تود » در طو دههههها  02و  02قهر بيسهتم ميها
نظريهپردازا اجتماع و منتقدا ايهن حهوز رشهد يافه  ،بهه عنهوا نخسهتين نظريهۀ
کالسيک در خصوص فرهنگ م رح شهد .گرچهه منتقهدا ايهن نظريهه آ را در زمها
معاصر تا حد زياد منسوخ م دانند ،دس کم از آنجا که نظريهها بعد  -چه موافه
و چه مخالف مفاهيم م رحشد در اين نظريه -بر آ بنا شد اند ،نگاه دوبار در پايا
قر بيستم به آ شايسته م نمايد.
پس از وقو انقال

صنعت او در قر هجدهم که تهاري  0572مهيالد بيهانگر

آ اس  ،موج دوم تجدد با ظهور شهرنشين  ،سط ۀ فناور جديد ،فرايند صنعت شهد
و توليد انبو  ،تجار شد  ،پيدايش و به قدرت رسيد رسانهها تود گيهر و سهرانجام
منتقل شد نقش اساس از توليد به توزيع شناخته م شود کهه از اواخهر قهر نهوزدهم
ميالد آغاز شد .اين تحونت در عرصۀ فنهاور  ،دگرگهون ههاي را نيه در جامعهه و
روابط اجتماع به دنبا داش

که سرانجام منجر به شکلگير گونۀ خاص از جوامهع

بشر شد که آ را به نام «جامعه تود » م شناسيم.
جامعه تود در واقع محصو فروپاش همبستگ ها سنت  ،از بين رفهتن امنيه ،
تضعيف نهادها و روابط اجتماع گذشته و به طور کط  ،ظهور يهک نهو گسهيختگ و
ب هنجار در جامعه مدر اس  .در اين جامعه ،انسا ذر گونهه شهد اسه

و در د

شهرها ب رگ طعم تط تنهاي واقع و منف را م چشد و اين انه وا تحميطه و در
پ آ  ،تشنگ او برا ارتباط ،زمينه را برا سط ۀ طبقات جديد و بهه قهدرت رسهيد
فرهنگسازها جامعه تود  ،يعن رسانهها تود  ،فراهم م کند .فرهنهگ جديهد کهه
برا پر کرد شکاف به وجود آمد اسه  ،در جامعهه تهود بهه وسهيطۀ ايهن نهادهها
تاز قدرت در جامعۀ مدر به وجود م آيد« ،فرهنگ تود » نام دارد.
يک از ويژگ ها مهم نظريۀ فرهنگ تود تشهخي

ايهن نهو فرهنهگ در کنهار

«فرهنگ عامه» و «فرهنگ عال » اس  .فرهنگ عامه بيهانگر نيازهها و عاليه موجهود و
واقع مردم جامعه اس

که به صورت خودجوش پديد م آيد و در فولکطور تجط پيدا

صنعت جهانگردي و فرهنگ توده 651

م کند .در مقابل آ فرهنهگ عهال فرهنگه اسه

کهه دارا اسهتقال و بيهانگر ذوق

راستين هنر و ادب طبقها ممتاز در جامعهه اسه  .در فرهنهگ تهود کهه بهه شهکل
تحميط و غيرخودجوش در نتيجۀ تحهونت جامعهۀ صهنعت شهکل مه گيهرد ،همهين
تجطيههات ادبه و هنههر نيه بهه پيههرو از توليههد انبههو صههنعت  ،بههه طههور مصههنوع
بازتوليد شد اس

و با شعار «دسترس مسهاو بهه فرهنهگ بهرا همهه» در دسهتر

همگا قرار م گيرد.
منتقدا  ،فرهنگ آمريکا را به عنوا بارزترين مصداق فرهنگ تهود و فراينهد بهه
نام «آمريکاي شد فرهنگ» را يک از مهمترين پيامدها ظهور فرهنگ تود در جامعۀ
مدر م دانند .به اعتقاد اين گرو آمريکاي شد فرهنگ ،هستۀ اصط فرهنگ تهود را
تشکيل م دهد .عوامط چند امکا شکلگير سههل و ف اينهدۀ جامعهه تهود وار را در
ايانت متحد آمريکا پديد آورد اس  .در واقع ،آمريکا زاييدۀ سرمايهدار اروپا بود که
از عصر سرمايهدار تجار ظهور پيدا کرد .به اين تعبير م توا گف

آمريکها در ميها

کشورها ديگر در اين دور از همه ب ريشهتهر بهود .در مههاجرت اروپاييها بهه ايهن
سرزمين جديد ،سهم بيشتر از آ کسان بود که در اروپا پايگاه جهد نداشهتند و بهه
عبارت از وازد ها جامعه به شمار م رفتند .اين گرو بنها بهه طبيعه

خهود ،عناصهر

عاميانهتر فرهنگ اروپاي را با خود به آمريکا بردند و عناصر عهال را در همها جامعهه
اروپاي جا گذاشتند .در اين شرايط ،نبود سن ها فئودال  ،سط نت و اشرافي
با تحونت زودر
کرد .از همين روس

همهرا

در زمينه فناور  ،آمريکا را در اوايل قر بيستم مظهر فرهنگ تهود
که مخالف

با آمريکا و آمريکهاي شهد فرهنهگ از انگطسهتا و

فرانسه به عنوا محملها اصط فرهنگ اروپاي آغاز شد.
پيدايش و گسترش اين فرهنگ جديد در جامعۀ مدر پيامدها منفه ديگهر را
ني به دنبا دارد که خميرمايۀ اصط انتقادات وارد بر جامعه تهود  ،رسهانههها تهود و
فرهنگ تود را تشکيل م دهد .نخستين پيامد اين سط ه ،مضمو واکنش محافظهکارانهه
و آزاد خواهانه فرهنگ عال به فرهنگ جديد به عنوا يک فرهنهگ پسه  ،مبنه بهر
تن

ذوق ادب و هنر اس

تود ديد م شود.

که به وضوح در داستا ها ،رما هها و فهيطمهها فرهنهگ
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همچنين انتقاد ديگر که به اين فرهنگ وارد شد  ،بيانگر اين نکتهه اسه

کهه در

جامعه تود روابط انسا ها همانند دانهها شن -که در عين با هم بود از هم جدا نيه
هستند -ش ءگونه م شود؛ مثا روشن اين مسئطه ،نحهوۀ ارتبهاط تماشهاچيا فهيطم در
سالن سينماس  .اين ارتباط که از طري ارتباط هر فرد به طور جداگانه با ماجرا فهيطم
و قهرما داستا به شکل غيرمستقيم برقرار م شود ،نه تنها ارتبهاط ذهنه نيسه

کهه

عصب و بر مبنا هيجانهات روحه اسه  .انسها هها از را برقهرار ايهن پيونهدها
دروغين ،شايستگ بيشتر برا حضور در جامعه تود پيدا م کنند.
يک ديگر از مفاهيم به کاررفته در تبيين پيامهدها ظههور فرهنهگ تهود  ،مفههوم
«گري از واقعي » اس  .در جامعها که انسا تنهاي را در عين بهود بها ديگهرا بهه
تط ترين شکل آ تجربه م کند ،فرار از واقعي ها سنگين جامعه امر طبيع به نظر
م رسد .اين گري م تواند طيف گسترد ا از حانت گوناگو را شامل شود .فيطمها
با موضو فرار از زندا يا وضعي ها خ رناک ،نقاش ها غيرواقعي گرا ،باز هها
رايانها و واقعي

مجاز همه از اين مقولهاند.

مفهوم «قدرت» ني يک ديگر از مفاهيم کطيد در شناخ

جامعه تود و فرهنهگ

تود اس  .منتقدا اين فرهنگ ،ظهور آ را نه نويد برا گسستن سط ههها پيشهين
که نمايش تاز ا از سط ها تاز م دانند :سط ۀ فناور جديهد .در واقهع از ديهد ايهن
منتقدا  ،فرهنگ تود صرفاً يک فرهنگ نيس

بطکه بخش از دسهتگا کطه قهدرت در

جوامع مدر به شمار م رود .در جامعه تود وار ميا اين فرهنگ تاز  ،اب ارها توليهد،
فناور و قدرت راب ها تنگاتنگ برقرار اس  .در اين فرهنگ با از بين بهرد تنوعهات
و سرکو

صداها مخالف« ،صيان

ذات» و «لذت» به عنوا حقاي اساس و مرک

زندگ پذيرفته م شوند و تمام امور مربوط به حيات بشر با اين دو اصل معنا ويهژ
خود را م يابند (بشيريه.)0055 ،
همچنين از آنجا که در اين فرهنگ ،اب ارها ادارۀ فرهنگ و فرهنگساز اهميه
ويژ ا پيدا م کنند ،رسانهها تود و گردانندگا آ از جايگاه ممتاز در جامعه تود
برخوردار م گردند .در اينجا اشار به يک نکته ضرور م نمايد :گرچهه بهدو شهک
يک از را ها مهم ايجاد برتر سهرمايهدار غربه و در رأ

آ امريکها در جامعهه

صنعت جهانگردي و فرهنگ توده 651

تود و حفظ اين سط ه جهان  ،استفاد از توا باورنکردن رسهانههها تهود در خطه
تصاوير دستکار شد از تمد غرب و همچنين ،از ويژگ ها تمد ها و فرهنگهها
مقابل اين تمد اس  ،آنچه در اين روند رو به افه ايش شهايا توجهه مه نمايهد ،ايهن
واقعي

اس

که رسانهها تود هيچ گا در اين را تنها نبهود و سهط ۀ جديهد در را

تحکيم خويش ،هم ما از ديگر فرايندها ارتباط ني بهر جسهته اسه  .از آنجها کهه
تاکنو م العات اين حوز بيشتر بر نحوۀ عمل رسانهها تود گير مدر متمرکه بهود
اس  ،ضرور به نظر م رسهد تها حهد در را شهناخ

عمطکهرد ديگهر فراينهدها

ارتباط مورد استفاد در خط و گسترش فرهنهگ تهود نيه تهالش گهردد .توجهه بهه
جنبهها انسان مورد استفاد توسط قدرتمندا جامعۀ مهدر در ارتباطهات جههان در
رسيد به شناخت کاملتر از اين پيکر منسجم ارتباط و در عهين حها بازگشه
خويش و بازياب نقاط قوت و ضعف جها تح

بهه

سط ه در اين پيکار ارتباط م توانهد

کمک به س اي باشد.
 .2جهانگردي و ا تباطات ميان فرهنگي

برخالف تصور غالب از قدرت رسانهها تهودۀ نهوين ،بايهد اذعها کهرد کهه «ارتبهاط
ميا فرد و شخص » يک از مهمترين فراينهدها ارتبهاط مهورد اسهتفاد در ايهن را
اس  .با وجود اختالف که در دستهبند انوا ارتباط و تعاريف آ ميا دانشمندا اين
شاخه از دانش وجود دارد ،در يک جمعبند م توا گفه « :ارتبهاط ميها فهرد » در
مقابل «ارتباط درو فرد » و «ارتباط تود » ،ارتباط چهر به چهر دو نفر با هم يها يهک
نفر با گروه محدود اس ؛ مانند آنچه در کال
)1989

در

يا سالن نمايش اتفهاق مه افتهد

 .(Bittner,ارتباط شخص ني در معنهاي ن ديهک بهه همهين تعريهف ،در مقابهل

«ارتباط غيرمستقيم و غيرشخص » و دوبار «ارتباطجمع يها تهود » ،ارتبهاط اسه
بدو واس ه ميا شخ

پيامدهند و شخ

کهه

گيرند پيام ايجاد م شود .در اين نهو از

ارتباط ،مخاطب م تواند يک فرد باشد يا مانند جطسات سخنران  ،گيرندگا پيام متعهدد
باشند (معتمدنژاد ،0050 ،ص

.)11-10
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از سوي ديگر ،با توجه به اختالف فرهنگها و جهان بود موضو مورد م العهه
تأکيد بر فراگرد «ارتباط ميا فرهنگ » ني در اين ارتباط ميا فرد ضهرور مه نمايهد.
اين ارتباط را چنين تعريف کرد اند« :ارتباط ميا مردمان که ادراکات فرهنگه و نظهام
نمادهايشا به انداز ا گوناگو اس
کند»

)1995, p.58

گوناگو به تما

که م تواند در جريها ارتبهاط ،ايجهاد اخهتالف

 .(Somovar,اين ارتباط از زمان که انسا هاي با پيشينهها فرهنگه
با يکديگر پرداختند ،سايۀ خهود را بهر سهر آنها گسهتراند .در ابتهدا

ارتباط ميا فرهنگها در قالب جنگها و لشکرکش ها ،مأموري ها تبطيغه مروجها
اديا گوناگو  ،سفرها تجار بازرگانا ماجراجو و تالشها  -به ويژ اسهتعمار -
برا کشف سرزمينها ديگر صورت م پذيرف .
امروز با ظهور فناور ها جديد در زمينهۀ نظهامهها ارتبهاط و حمهل و نقهل،
جهان شد اقتصاد ،توسعۀ توليد صنعت و همچنين ،اف ايش جمعي

و جههان شهد

مسائل آ  ،گسترۀ اين نو ارتباط به افراد و زمينهها ديگر نيه کشهيد شهد اسه .
برخ از اين افراد و زمينهها عبارتاند از :پژوهشگرا  ،دانشجويا در حا تحصهيل در
سرزمين به ج سرزمين مادر  ،ديپطماتها و نمايندگا کشهورها مختطهف در ديگهر
کشورها ،کارمندا سازما ها و شرک ها بينالمطط  ،کارگرا  ،هنرمنهدا  ،مههاجرا و
پناهندگا سياس به ديگر کشورها ،مستشارا نظام  ،شرک کننهدگا در مسهابقههها
بههينالمطط ه  ،اقطي ه ههها قههوم درو يههک کشههور ،شههرک کننههدگا در برنامهههههها
سازما داد شد مانند اردوها و سربازخانه و سهرانجام« ،جههانگردا » کهه موضهو ايهن
نوشتارند« .صنع
از سه صنع

جهانگرد » -در آستانۀ ورود به ه ارۀ سوم ميالد  -به عنوا يکه

درآمدزا و مهم جها در کنار صنايع نفه

دول ها قرار گرفته اس

و خودروسهاز مهورد توجهه

و پيشبين م شود که در سا ها آغازين قر بيس

از اين لحاظ به مقام نخس

و يکهم

برسد .در گسترش اين پديد  ،عالو بر عوامهل يادشهد در

گسترش حي ۀ ارتباطات ميا فرهنگ  ،عامل ويژ ا ني مانند ازدياد اوقات فراغ  -کهه
از آ به نام « تمد فراغ » ياد م شهود -و سههول
زندگ روزمر دخال

داشتهاند.

کسهب درآمهد بهيش از نيازهها

صنعت جهانگردي و فرهنگ توده 616

 .1ا تباطات توده د مقاي ه ا جهانگردي

تا آنجا که به موضو اين نوشهتار مربهوط مه شهود ،در مهورد گسهترش خهارقالعهاد
فناور ها جديد در زمينۀ نظامها ارتباط  ،نکتهها کوتها  ،امها مههم ،شهايا توجهه
م نمايد .با اخترا پ در پ رسانهها تود  ،چنين به نظر م رسيد که تولد هر رسهانه
با توجه به ويژگ ها جديد که به همرا م آورد ،افو رسانهها پيش از خود را به
دنبا داشته باشد؛ برا

مثا  ،با پيوستن تطوي يو به جمع رسهانههها تهود آ عصهر،

تصور م شد که دورا دو رقيب پيش از آ  ،يعن راديو و سينما به پايا رسيد باشهد.
برتر تطوي يو نسب

به راديو در برخوردار از تصوير و حرک

و نسب

بهه سهينما

در امکا استفاد از آ در من  ،تنو برنامهها و مقيد نبود به زمهان خهاص بهود .امها
پژوهشگرا ارتباطات با کما تعجب مشاهد کردند که چنين اتفاق نيفتاد .سهبب ايهن
بود که هر رسانه با برخوردار از ويژگ هها خهاص خهود ،مناسهب شهرايط مکهان ،
زمان و محتواي ويژ ا اس
خود را از دس

و با ظهور رسانهها جديد نهه تنهها اعتبهار و موقعيه

نم دهد که بسا استفاد از رسانها  ،بهر اسهتفاد تکميطه از رسهانها

ديگر تشويق باشد.
آنچه در مورد جهانگرد ني اتفاق افتاد ،از همين قاعد پيرو کرد .نخسه

چنهين

تصور م شد که با آمد جها به خانهها از را رسانهها تود مانند تطوي يهو اشهتياق
مردم برا ديد شگفت ها جها به ويژ با توجه به ه ينۀ بهان آ  ،تها حهد زيهاد
فروکش کند ،اما در اين مورد ني شاهد بوديم که آشناي اجمال با ديدن ها جها که
از طري گسترش رسانهها تود ممکن شد بود ،برا مردم جها به تجربه ايهن امهور
از ن ديک تشويق شد و در عين حا  ،برا کسان که از ديرباز به جها و جههانگرد
عالقهمند بود اند ،راهنما مناسب شد.
آنچه فراتر از اين در مورد نقش ارتبهاط جههانگرد در جهها معاصهر مه تهوا
گف  ،اين نکته اس
تود جديد نسب

که گرچه معج ۀ قر حاضر را به سهط ه و حاکميه

رسهانههها

داد اند ،در يک نگا دقي و منصفانه ،برتر ارتباط ميا فرهنگه و

ميا فرد مانند جهانگرد بر رسانهها نهوين تهود از لحهاظ تهوا و ارزش ارتبهاط
کامالً قابل تشخي

اس .
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در اين نو از ارتباط به جا رسانهها ب جا  ،با انسا به عنوا رسانها بسهيار
پيچيد و کارآمد همرا بها تمهام امکانهات ارتبهاط ويهژ آ مهواجهيم .در جههانگرد
برخالف ديگر انوا ارتباط ،نه تنها پيام که تمام نظام ارتباط با همۀ ويژگ ها انسهان
و فرهنگ آ جابهجا م شود .مجادله اهمي

بيشتر پيام يا اب ار کهه يکه از مجهادنت

بنياد دانش ارتباطات اس  .در جهانگرد معنا ندارد .چهه بهه اهميه
معتقد باشيم و چه به اهمي

پيهام و محتهوا

اب ار و شبکه ،در اينجا ،هم پيام و هم شبکه ،انسا اسه .

در ارتباط ميا فرهنگ که از را جهانگرد به وقو م پيونهدد ،انسها مرکه ارتبهاط
اس

و در عين حا  ،م تواند بقيۀ نظهامهها ارتبهاط را نيه بها خهود همهرا کنهد و

مجموعۀ آ ارتباط را تکامل بيشتر بخشد.
از سوي ديگر ،اين نو از ارتباط ،يک ارتباط چهر به چهر با تمام محسهنات و
م ايا ويژ آ اس  .در اين نو از ارتباط ،پسفرس

به شکط بسهيار کامهلتهر و در

عين حا  ،با سرعت بسيار بيشتر به ارتباطگر م رسهد .ايهن مسهئطه يکه از مشهکالت
ب رگ رسانهها تود اس

که در مواجهه بها آ  ،سهازما هها ايهن رسهانههها تهالش

م کنند تا از طري ايجاد واحد روابط عموم و يا با استفاد از اب ارها ارتباط مکمل
مانند تطفن يا پس
به سبب ناق

تا حد بر اين مشکل فائ آيند .البته ارزش اين نو از پسفرسه

بود آ و هم ما نبودنش با فراگرد ارتباط ،هيچ گها قابهل مقايسهه بها

پسفرست نيس

که در ارتباط چهر به چهر رخ م دهد .ارتباط بدو برخهوردار از

پسفرس  ،تبديل به يک ارتباط يکسويه م شود که به سخت م توا بر آ نام ارتبهاط
نهاد .در ارتباط که رو در رو صورت م گيرد و هر دو طرف بها تمهام حهوا
يکديگر را درک م کنند ،ارتباط کامل رخ م دهد که نسهب

وجهود

بهه ديگهر انهوا ارتبهاط،

بسيار عمي تر و بادوامتر اس .
از منظر ديگر در نهاي  ،آنچه ارتباط تود گير را نسب
برتر م بخشد و به آ ويژگ متماي
بود و تح

به ديگر انهوا ارتباطهات

م دهد ،هما موضو اين نوشتار يعن تهود

پوشش ارتباط قرار داد تعداد زياد از مخاطبا در يهک زمها اسه .

برا «تود » ويژگه ههاي از قبيهل پراکنهدک افهراد ،ناشهناخته بهود  ،برخهوردار از
ويژگ ها متفاوت و زياد بود تعداد آنا ذکر شد اس  .هربرت بطومر در يک تالش
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قابل تقدير ،سع کرد اس

تا انوا مختطف تجمعات انسان و ويژگ ها هر يهک از

جمطه تود را در يک جدو دو بعد به نمايش درآورد .جدول که و ارائه مه کنهد،
با اف و موارد بر تعداد ستو ها و س رها آ به اين شکل در م آيد:

د جه
تعامل

جمع

گروه

جماعت

GROUR

CROWD

COLLECTIVI
TY

بان و
پرتجانس

تجانس
عاطف

بان ،در ميا
مرزها
محدود
اهداف

سبب يا
يء مو د
ا تراک

مشترک
هوي

حادثه
در حا اتفاق

وضع يا
حادثه

تما
کنترل /
سازمان

بان
غيررسم
داخط

پايين ،در

خارج

صورت وجود

بدو

خارج

دستکار

عامه
PUBLIC

توده
MASS

ميانه ،گرچه
اعضاء

پايين

متفرقاند
موضو يا

اشياء

عقيد برا
بحث يا

سازما
داد شد

انتخا

مورد توجه

نسبتاً رسم
 +غيررسم

خارج
قابل
دستکار

دارا
سطح
آگاهي و
توجه

بان

دوام

مستمر

بان

درجات

متغير

ول زودگذر

بسيار

ميانه به بان

پايين

متفاوت
موق

کوتا

ناپايدار

ناپايدار

برا تحق ارتباط تود گير ني  -عالو بر شرط برخهوردار از مخاطبهان از نهو
تود  -شرايط ديگر ني در نوشتهها مختطف آمد اس  .اين شرايط عبارت اسه

از

نياز به واس ه (رسانه) در ايجاد ارتباط ،تأخير در بازخورد ،محدود شد تعهداد حهوا
و نياز به افراد متخص

 ،سازما ها و نهادها اجتماع  ،هما گونه که م بينيم به جه

ويژگ زياد بود تعداد در تود به عنوا مخاطبها ارتبهاط تهود  ،ديگهر ويژگه هها
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يادشد برا اين نو ارتباط ،ويژگ هاي منف اسه

کهه بهه نفهع افه ود بهر گسهترۀ

ارتباط ،به ناچار به آ تن م دهيم.
اما در ارتباط مانند جهانگرد  ،م توا ميا توانمند ها ارتبهاط ميها فهرد و
ارتباط تود جمع کرد و از م ايا هر دو نو ارتباط بهر جس  .در جريا بهينالمططه
جهانگرد  ،ارتباط ،رو در رو و بدو واس ه با استفاد از تمام حوا
م پذيرد .همچنين اين ارتباط يهک ارتبهاط دوسهويه اسه
درياف

پسفرس

انسان صورت

کهه در آ امکها ارسها و

با سرعت بسيار زياد وجود دارد و برا تحقه آ غالبها نيهاز بهه

افراد ،سازما ها و نهادها اجتماع به شکط که در رسانههها جديهد متصهور اسه ،
نيس  .از سوي ديگر ،با توجه به حجم گسترد اين جريا در س ح بينالمططه کهه آ
را در رديف سه صنع

نخس

جها قرار داد اس  ،نم توا ادعا کرد کهه در تحه

پوشش قرار داد افراد مختطف ،پراکند  ،ناشناخته و بسيار در يک زما  ،در رتبها پهس
از رسانهها تود نوين قرار داشته باشد.
و سرانجام اين نکته که در ارتباط ميا فرهنگ ميا فرد به سبب رو در رو بهود
آ  ،امکا استفاد از «ارتباط غيرکالم » به شهکل گسهترد ا وجهود دارد .ارتبهاط غيهر
کالم عبارت اس

از« :تمام محرکها غيرکالم در يک ارتباط که به وسيطۀ منبع و

استفاد او از محيط شکل م گيرد و ارزش بالقو پيام بود را برا منبع يا گيرند دارد»
) .(Somovar, 1995, p.182ويژگ هاي اين نو ارتباط را از ارتباط کالم متماي م کنهد
و به آ برجستگ خاص م دهد .اين ويژگ ها را م توا چنين برشمرد:
 بسيا از اعما غيرکالمه ماننهد واکهنش بهد در مقابهل تهر  ،تحه

فرمها

نيروها زيست هستند و لذا نم توا به سادگ آ را پنها کرد.
 در طو زندگ و در دورا رشد انسا  ،ارتباط غيرکالمه بهه مراتهب زودتهر از
ارتباط کالم آموخته م شود و برا برقرار ارتباط در اختيار انسا قرار مه گيهرد .از
همين روس

که غالباً تواناي انسا ها ني در آ بيشتر اس .

 ارتباط غيرکالم نسب
دارا تأثير بيشتر اس .

به ارتباط کالم بسيار احساسه تهر و عهاطف تهر و لهذا
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 با توجه به نمادها مورد استفاد در هر دو نو ارتباط ،مه تهوا چنهين نتيجهه
گرف

که ارتباط غيرکالم به مراتب جهان تر از ارتباط کالم اس .
اين ارتباط معمونً در قالبهاي مانند استفاد از حرکات بد  ،نهو لبها  ،تعهابير

چهر  ،تما

از را چشم ،لمس ،بو ،استفاد از فضا و تعريف فاصطه ،نو نگا به زمها

و چگونگ به کار برد سکوت شکل م گيرد .از آنجا که در جريها ارتبهاطههاي کهه
روزانه برقرار م کنيم ،به طور ناخودآگا استفاد ما از ارتباط غيرکالم به مراتهب بهيش
از نو کالم آ اس  ،م توا از اين را ني به کاملتر و کارآمدتر بود ارتبهاط از را
جهانگرد نسب

به ارتباط از را رسانهها تود گير نوين پ برد.

البته در اينجا اين نکته شايا توجه مه نمايهد کهه آنچهه تهاکنو در مهورد برتهر
جهانگرد بر رسانهها تود آمد ،مربوط به توا ارتبهاط ايهن رسهانۀ انسهان اسه .
طبيع اس

که از اين برتر م توا هم در را ايجاد تفاهيم ميا انسا ها سود جسه

و هم آ گونه که در اين نوشتار به دنبا آ هستيم ،در را ايجاد جامعه تهود و کمهک
به گسترش سط ۀ جديد جهان و در يک کالم آمريکهاي کهرد فرهنهگ .بهرا تبيهين
ماهي

و کارکرد جهانگرد در جها معاصر ناچار از بازگش

بهه گذشهته و شهناخ

ريشهها شکلگير و تحو آ هستيم .جهانگرد در سد ها اخير حضهور فعها و
مؤثر خود را در ط دو تمد جها شمو تاري بشر يعنه تمهد اسهالم و تمهد
معاصر غرب به دو شکل متفاوت نشا داد اس  .از اين رو به نظهر مه رسهد بررسه
جايگا و چگونگ تحو اين پديد در اين دو دور بتواند تا حدود رم اين چرخش
را در ماهي

و کارکرد جهانگرد به ما نشا دهد.

 .1جهانگردي د تمدن اسالمي

عصر گسترش و حاکمي

«تمد اسالم » بر بخش ب رگ از جها روزگار خود ،يکه

از درخشا ترين دور ها زندگ بشر را در جها شکل مه دههد .تمهد اسهالم کهه
طونن ترين تمد بشر شناخته شد اس  ،برخالف تمد ها پيش از خود و تمهد
معاصر غرب که پس از آ رواج ياف  ،معجه ا بهود نهه محصهور در يهک من قهه و
محدود به يک نژاد که به شکط منحصر به فرد ،تمدن بر پايۀ انديشه ،اعتقاد و دين کهه
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مرک آ را قرآ م گرفتند ،فارغ از نژاد و قبيطه و رنگ و زبا  ،همه عضو يک خهانواد
به شمار م رفتند و در هر جاي از اين سرزمين قدم م نهادند خود را در وطن خهويش
و ديار خويش م يافتند.
در اين را  ،نهادها و تعاليم درخشا اسالم تسهيالت ب شمار بهرا تحقه ايهن
مهم به وجود م آورد .درها مساجد به عنوا مأمن و مرک گردهماي مسطمانا همهه
جا به رو مسافرا گشود بود و در را ماندگا با برخهوردار از عنهوا «ابهنسهبيل»
درماندگ در سفر نم کردند .توسعه اين من

تقريباً هيچ گا احسا

و تبهديل شهد

آ بههه يکه از ارزشههها فرهنگه حههاکم ،سههبب تحههرک شههگرف مسههطمانا در د
سرزمينها اسالم شد تا آنجا که در پرتو اين تمد در مصر يک خراسان حکومه
م کرد و در هند يک ترک .غ ال در بغداد کتا
اندلس به آ جوا

در رد فطسفه م نوش

و ابنرشهد در

م داد ....يک شي ترمذ يا بطخ در قونيه و دمش مورد تکريم و

احترام عامه م شد و يک سياح اندلس در ديار هند عنوا قاض م ياف  .همه جها ،در
مسجد ،در مدرسه ،خانقا  ،در بيمارستا از هر قوم مسطما نشان و يادگار
بين مسطمانا نه اختالف جنسي

و نه اختالف تابعي

بهود ،امها

م رح بود .همه جا يهک ديهن و

يک فرهنگ بود؛ فرهنگ اسهالم کهه فه المثهل زبهانش عربه بهود ،فکهرش ايرانه ،
خيالش هند بود و بازويش ترک  ،اما د و جانش اسالم بود و انسان (زرينکهو ،
 ،0010ص

.)00-02

آنچه در آفرينش اين حماسه بيش از همه نقش داش  ،ب شک محوري

قهرآ بهه

عنوا قانو اساس اين تمد و روح سار و جهار در آ بهود و بهه دنبها آ البتهه
سايهافکن زبا اين کتا

آسمان يعن عربه بهر بيشهتر مهراودات و ارتباطهات ميها

مسطمانا  ،به ويژ آنجا که سخن از دين و انديشه و فرهنگ و دانش بود .اگر ايرانيا را
يک از اقوام بدانيم که در خط اين معج بيشترين سهم را داشتهانهد ،بهاز بها نگهاه
گذرا بر آنچه از ايشا باق ماند و به دسه
حاکمي
همين کتا

مها رسهيد اسه  ،بهه سهادگ مه تهوا

زبا عرب را بر ادبيات اين تمد به عنوا زبا دانش روز درياف  .به شهک
واحد و زبا واحد بود که هويت واحد را برا همۀ مسهطمانا بهه ارمغها

آورد و اين نشاط و تحرک ب نظير را موجب گشته بود.
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البته مسطما برا سير در زمين به اين حد نيه بسهند نکردنهد و بهرا بهرآورد
نيازها سياس  ،نظام و تجار خود در س ح جها و مهمتر از همه تبطيغ دين که بهر
عهد يکايک آنا گذاشته شد بود ،پا را از سرزمينها اسالم نيه فراتهر گذاشهتند و
همين امر سبب گسترش روزاف و و معج آسا اسالم در سراسر جهها آ روز شهد.
مسطمانا نهه تنهها از طريه را هها دريهاي  ،چهين و هنهد را تها کهر و حته ژاپهن
م شناختند ،که از را زمين و خشک هم تا تب

و آسيا مرک

و چين معرف

خهود

را بسط داد بودند .در واقع ،پنج قر قبل از مارکوپولو ،يک سهياح مسهطما  -سهطيما
تاجر -از چين ديد کرد و وصف مشهودات او در رواي
قديمترين اطالعات جغرافياي در با

ابوزيد سيراف باق اسه ...

روسيه گ ارش ابنفضهال اسه

المقتدر ،خطيفۀ عباس  ،به دربار شا بطغار رفتهه اسه

کهه از جانهب

و گه ارش او در معجهم البطهدا

ياقوت نقل شد اس .
المهطب در سا  057هجر در کتاب  ،که برا خطيفه الع ير باهلل فهاطم نوشه ،
توصيف دقيق از بالد سودا بيا کرد که تا آ وقه

به سهابقه بهود .در حهدود 022

هجر يک بحرپيما مسطما با سفينها هند حت سواحل آفريقا جنهوب را ديهد.
از طري بحر سند قسمت از سواحل چين تا کر مورد سياح

بحرپيمايا مسطما شهد

و قر ها قبل از اروپاي ها ،مسطمين ژاپهن را شهناختند .بعضه جغرافيانويسها اسهالم،
ظاهراً از رو فرضيات يا اطالعات هندوا  ،قر ها پيش از کشف قار آمريکها بهه ايهن
فرضيه برخوردند که در آ سو نيمکرۀ مسهکون ههم بايهد خشهک باشهد و همهين
فرضيه بود که وقت به کريستف کطمب رسيد ،و را به کشف قار جديد رهنمو کهرد
(زرينکو  ،0010 ،ص

.)70-57

به طور کط  ،دنيل اشتياق مسطمانا بهه سهفر و شهناخ

جهها در عصهر کمبهود

امکانات ارتباط و حمل و نقل که منشأ گسترش معج آسا عطم جغرافيا ني شهد ،در
سه دستۀ کط جا م گيرد:
 .0وجود برخ اوامر قرآن و دينه کهه مسهطمانا را تشهوي بهه «سهير در زمهين»
م کرد و معمونً با عبارت «سيروا ف انرض فانظروا» آغاز م شود؛
 .0اشار قرآ و برخ روايات به پديد ها و اسرار مسائل جغرافياي مانند:
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 «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ال يَبْغِيَانِ» (الرحمن)02-01: «...حَتّى أبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ( »...کهف)12: «وَالْجِبَالَ أوْتَادًا» (النبأ)5: «وَجَعَلْنَا فِي األرْضِ رَوَاسِيَ أنْ تَمِيدَ بِهِمْ( »...انبياء)00: «وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا( »...انبياء)00: «...أنَّ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا( »...اننبياء)02: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ األرْضِ مِثْلَهُنَّ( »...طالق)00:« -وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ

وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ( »...کهف)05:
اشارۀ قرآ به اين مسائل همرا با تشوي به عطمدوست و کنجکاو عطم سهبب
حرک

مسطمانا به اق ار مختطف عالم برا کشف آنچه در قرآ و روايات آمد بهود،

شد .اين کنجکاو عطم تا بدا حد پيش رفه

کهه دوله هها اسهالم سهرمايه و

نيروها خاص را به اين گونه سفرها اکتشاف اختصاص دادند .سفر هيئ هاي بهه
سرپرست «محمد بن موس خوارزم » به بي انس برا يهافتن غهار اصهحا

کههف و

«سالم ترجما » به من قۀ خ ر برا پيدا کرد سد ذوالقرنين به دستور «الواث بهاهلل» در
سالها  000تا  005هجر نمونههاي از اين تالشهاس .
 .0نياز مسطمانا به شناخ

عالم :برخ دنيل اين نياز را م توا چنين برشمرد:

 -انجام اوامر شرع  :با توجه به نياز مردم به شناخ

را ها منته به مکهه بهرا

انجام مناسک حج ،بسيار از کتا ها جغراف مسطمين از با
به تشريح اقاليم کرد اند .همچنين ،دستياب به جه

تبهرک از مکهه شهرو

قبطه بهرا برگه ار نمهاز و سهاير

احکام که متوقف بر دانستن آ اس  ،از ديگر نمونهههها دنيهل توجهه مسهطمانا بهه
جه ياب و شناخ

جها در اعما روزمرۀ خود بود.

 تبطيغ دين :گسترش محدودۀ عالم اسالم و اف ايش شمار مسطمانا  ،دسترسه بههعطوم دين را کاهش داد و نياز مبرم به مبطغا دين را م رح ساخ  .نزمهۀ اعه ام ايهن
گرو ها شناخ

درس

جها بود و بهه دنبها آ  ،ايهن گهرو هها نيه بها دسه

پهر از

اطالعات مربوط به سرزمينها و فرهنگها ديگر بازم گشتند که خود تشوي ديگهر
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به سير و سفر مسطمين بود .سفر هيئ

تبطيغ «المتقهدر بهاهلل» ،خطيفهۀ عباسه  ،بنها بهه

تقاضا پادشا اسالوها به سرپرست «احمد بن فضهال » در حهدود سها  021هجهر
يک از نمونهها مهم اين امر اس .
 نيازها سياس و نظام  :به دنبها گسهترش عهالم اسهالم و بهروز ضهعف درقدرت مرک

 ،از يک سو دول

مرک

سهط ه و از

برا نظارت بيشتر بر مناط تح

سو ديگر ،قدرتها محط برا کسب قدرت بيشتر و سط ه بر منهاط گسهترد تهر،
نيازمند شناخ

شهرها و را ها شدند.

 نيازها تجار  :با گسترش سرزمينها اسالم و در پنا امنيو اف ايش سفرها مسطمانا  ،کار تجار
گونه سفرها تجار  ،شناخ

رونق چشمگير ياف

بهه وجودآمهد

و يکه از لهوازم ايهن

بازارها مصرف و توليد و را ها منته به آ بود.

به هر حا  ،اين دين مبين هما گونه که آمد ،گا از طري سياحا  ،گا به وسهيطۀ
دانشمندا و مبطغا رسم دين ،گا با حضور نظاميا مسهطما در ميها ديگهر مهردم
جها و گا حت از را بازرگانا و مهاجرا برا جهانيا به سوغات برد شد و اين
گونه بود که مفهوم ام

اسالم در پهنۀ گسترد ا از گيت به بار نشس .

متأسفانه با بروز سست در پيکهرۀ ايهن تمهد به رگ و سهرانجام ،رو بهه نهابود
گذاشتن آ  ،راب ۀ ميا مطل مسطما ني به دنبا آ رو به کاهش و سرد گذاشه  .بها
ظهور تمد غرب و گسترش استعمار در پ آ و اعما مرزبند قرارداد در سراسهر
قطمرو پيشين حکوم

اسالم «کشوره مط ها» به وجود آمدنهد و از آ هويه

واحهد

اسالم که در پرتو قرآ شکل گرفته بود ،ج نام باق نماند .ب شک رم ايهن تحهو
جايگ ين شد تمد غرب به جا تمد اسالم  ،پيش از ههر چيه ديگهر در افه ايش
حضور غربيا در ديگهر کشهورها و از جمطهه در کشهورها اسهالم بهه نهام و بهانهۀ
جهانگرد و نفوذ آنا در دستگا حاکمۀ دول ها اسالم نهفته اس  .به ديگر بيها ،
جهانگرد که تا آ زما وسيطها برا هرچه شهکوفاتر کهرد تمهد اسهالم  ،از آ
پس به عنوا اب ار نيرومند ،اين انتقا پايگا تمد را در حيات بشهر موجهب گشه .
البته نبايد اين نکته را فراموش کرد که اروپا ني پيش از رنسانس تا حدود اين نهو از
جهانگرد را که در تمد اسالم سراغ گرفتيم ،در قرو وس

تجربه کرد اس .
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 .1جهانگردي د تمدن معاصر غر ي

سدۀ چهارم تا پنجم ميالد را «قرو وس

» م نامند .در اين دور کطيساها مسهيح

نخستين انگي ها را برا مسهافرت بهه وجهود آوردنهد .صهومعههها زيهاد در نقهاط
مختطف پراکند بود و راهبا و کشيشا مسيح مردم را تشوي به زيارت اين مکا هها
م کردند .در سدۀ چهاردهم ،مسافرت به قصد زيارت به صهورت يهک پديهدۀ انبهو و
سازما يافته درآمد که شبکۀ ب رگ از سازما ها خيريه با مقامهات و افهراد متعطه بهه
طبقات بان جامعه آ را تشوي م کردند .مسيحيا به بي المقهد
م کردند .مسيحيا به بي المقد
مسافرتها اسا
حسا

و روم مسهافرت

و روم مسافرت مه کردنهد و بها وجهود اينکهه ايهن

و رنگ مذهب داش  ،مسهافرتهها تفريحه و اجتمهاع ههم بهه

م آمد .نخستين مدرک در مورد مسافرتها گروه (کاروا زيارت ) مربهوط

به سدۀ پان دهم اس  .در وني اين کاروا هها زيهارت مسهافرا را بهه بيه المقهد
مه بردنههد .مسههئو کههاروا در ازا مبطههغ مشخص ه کههه از افههراد درياف ه
همۀ ه ينهها مربوط به رف

و برگش

مه کههرد،

را از جمطه جواز عبور ،غذا ،اسهتراح گها و

مرکههب مه پرداخ ه  .نخسههتين نمونهههههها غههذا آمههاد را م ه تههوا در مسههير ايههن
مسافرتها مشاهد کرد.
از سدۀ چهاردهم تا هفدهم ميالد بيشتر مسهافرتهها بها ههدف کسهب دانهش و
تجربهاندوز انجام م شهد .مطکهه الي ابه
خارج با شکل خاص از سفر موافق

او در انگطسهتا بهرا تربيه

نماينهدگا

کرد و دانشگا هاي چو آکسهفورد و کمبهريج

در انگطههيس و سههانمانکا در اسههپانيا ه ينهههههها مسههافرت دانشههجويا را بههه عنههوا
کمکه ينۀ تحصيط م پرداختند .همچنين انگطستا جواز برا سفر صادر م کرد که
دو تها سههه سهها اعتبههار داشه
م توانس

و در آ محهدودۀ مسههافرت ،مقههدار پههول کههه مسههافر

به همرا داشته باشد ،تعداد اسب و خدمهه (معمهونً سهه نفهر) را مشهخ

م کرد .همچنين برا اين افراد گذرنامه صادر و در محل خروج از کشور بهه آنهها داد
م شد و آنا با توجه به کشور مقصد برگ مشخص را دريافه
عصر الي اب

مه کردنهد .مسهافرا

معمونً از را پاريس و فرانکفورت به ايتاليا م رفتند.
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کاروا ها مسافرت دورۀ الي اب

پس از چند دارا ساختار و سهازما منظمه

گرديد که «گراندتور» ناميد شد .اين کاروا ها کار خود را در نيمۀ قر هفهدهم شهرو
کردنههد و تهها نيم هۀ قههر نههوزدهم کماکهها رواج داشههتند .معمههونً در ايههن کههاروا ههها
اشراف ،نجبا و افراد متعط به طبقات بان اجتما به چنين مسافرتههاي مه رفتنهد و
هدف آنها بيشتر کسب دانش فرهنگ بود .معمهونً فرزنهدا خهانواد هها مرفهه بهرا
ديد آثهار باسهتان  ،م العهه و نيه فراگيهر دانهش معمهار و تهاري بهه کشهورها
خاص اع ام م شدند.
دورۀ مورد تأکيد ما ،يعن انقال

صهنعت و تحهونت پهس از آ  ،پايهه و اسها

«جهانگرد تود » را بدا گونه که امروز ما با آ آشنا هستيم ،به وجهود آورد .در ايهن
دور کارگرا سادۀ کشاورز که در مناط روستاي سکون

داشتند ،رهسپار شهرها و

کارخانهها توليد شدند و با شيوۀ جديد زنهدگ در جامعهۀ مهدر آشهنا گرديدنهد.
همين مسئطه سبب شد که آ دور شهاهد تغييهرات ژرف اقتصهاد و اجتمهاع باشهد.
همچنين ،انقال

صنعت موجب پديد آمد ماشينها ،ق ارها و کشت هاي شهد کهه بها

نيرو بخار کار م کردند .تغييرات اجتماع يادشد و به دنبا آ  ،بهروز دگرگهون در
مشاغل ،سبب گسترش «طبقۀ متوسط» شد و اين طبقه امکها بيشهتر بهرا تفهريح و
مسافرت ياف  .اف ايش تقاضا برا مسافرت توسط تهود هها سهبب کهاهش رواج سهفر
فرزندا خانواد ها مرفه شد.
در اين برهه اصونً مسافرت با هدف تفريح تنها در روز آخر هفته انجهام مه شهد؛
زيرا هنوز مي ا کار به پنج روز در هفته نرسيد بود و مردم که دارا توا مهال بهاني
نبودند ،بايد در تمام روزها هفته کار م کردند .در پايا سدۀ نهوزدهم کهارگرا دارا
تع يالت ساننه شدند .آ ها برا فرار از مناط شهر آلهود و شهطوغ غالبهاً بهه کنهار
درياها م رفتند و تع يالت خود را در آ نقاط م گذراندند .برخ از مکا هاي که تها
آ زما محل تفريح و گردش خانواد هها ثروتمنهد و مرفهه بهود ،گسهترش يافه

و

تأسيسات جديد به وجود آمد تا بتوانهد فضها نزم را بهرا تحهرک طبقهۀ متوسهط
جامعه که رو به رشد بود ،تأمين کند (گ  ،0055 ،ص

.)02-05
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مجموعها از تمهايالت ،حرکه

و دسترسه بهه امکانهات و توانهاي هها مهال

مسافرت تود ها را امکا پذير ساخ  .پيشرف

فناور ها نوين در قر بيسهتم سهبب

بروز تحو جد در زندگ  ،کار وتفريح افراد شد .اين پديد توانس
اف ايش دهد ،درآمدها را بان برد ،ارتباطات را تقوي

زمها تفهريح را

کند و شيو ها کارآمد از حمل

و نقل ارائه نمايد و سرانجام ،در پ اين تحونت جههانگرد از حرکته فرهنگه کهه
زمان بر اسا

ديهن و نيازهها دينه و عطمه از شهرق در ميها طبقهات گونهاگو

اجتماع از دانشمندا و مبطغا گرفته تا نظاميا و بازرگانا به وجهود آيهد و در سهايۀ
تمد اسالم رون بس اي يافته بود و در غر

پيش از انقال

صنعت نيه بها همهين

اهداف اما در ميا طبقات بان جامعه و اشراف رواج داش  ،تبديل به يک «صنع » و
عامط اقتصاد در جها معاصر شد که با تکيه بر نظامها پيشرفته ارتباط و حمهل و
نقل ،حرک تود ها را بيشتر با هدف تفريح و کاسهتن از تهنشهها زنهدگ در جامعهه
جديد امکا پذير ساخ .
 .1جهانگردي توده د جهان معاصر

جهانگرد از معدود پديد هاي اس

که در را تعريف و گسهترش خهود ،حهوز هها

گوناگون از دانش و تجربۀ بشر را درم نوردد .حوز ههاي ماننهد اقتصهاد ،مهديري ،
تبطيغات ،فرهنگ ،ارتباطات ،روا شناس  ،جامعهشناس  ،م العات محيط زيس  ،ميهرا
فرهنگ  ،جغرافيا ،سياس
جهانگرد بر اسا

و امني

از اين مقولهاند .در اين ميا سياس گذارا توسهعۀ

ويژگ ها و شرايط کط هر کشور بها در نظهر داشهتن تمهام ايهن

جنبهها ،معمونً تأکيد اصط خود را بر يک از اين موارد م گذارند و ديگر جنبهههها را
در حاشيۀ آ بررس م کنند.
در جها معاصر به نظهر مه رسهد آنچهه تها بهه حها بيشهترين توجهه را توسهط
سياس گذارا بهه خهود مع هوف داشهته ،جنبهههها اقتصهاد توسهعۀ جههانگرد و
درآمدها ناش از ورود جهانگردا به کشورها جهانگردپذير اس

و متأسهفانه آنچهه

تا کنو کمتر بدا توجه شد  ،جنبهها فرهنگ توسعۀ جهانگرد اس  .در واقهع ،در
جها اقتصادزدۀ امروز ودر واکنش حيرتزد از درآمد سرشار که در دههها اخيهر
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از را جهانگرد و جهانگردپذير نصيب کشورها صنعت جها گرديد اسه

و بهه

پيههرو از اشههتباهات تههاريخ کههه رشههد اقتصههاد را معههاد توسههعه دانسهه

و در

سياس گذار ها ،تنها زمان جنبهها فرهنگ را لحاظ کرد که سد اقتصهاد از آ بهه
دس

آيد ،تا پيش از اين سن

عطم و اجراي بر اين بهود اسه

کهه بهه جههانگرد

اصالتاً به عنوا يهک پديهدۀ اقتصهاد مربهوط بهه دورا پهس از پايها جنهگ جههان
دوم و جههان شهد اقتصهاد نگريسهته شهود؛ نمونهۀ ايههن ديهدگا در تعريهف ذيههل از
جهانگرد ديد م شود:
«جهانگرد عبارت اس

از بررس عرضه و تقاضا در زمينۀ امکانات اقامت ،

پذيراي و خدمات جانب برا کسان که خارج از من

خود به سر م برنهد

و بررس الگوها ه ينه ،ايجاد درآمد و ايجاد شغل که از آ ناش م شود»
).(Ryan, 1993, p.5
البته گروه ني آ را با ديد فن نگريسته و بر اسا
از جمطه تعريف اس

آ تعريف را ارائه داد اند؛

که در تحقيق در انگطستا بها عنهوا «پژوهشه در جههانگرد

داخط » برا جمعآور اطالعات آمد اس :
«جهانگرد عبارت اس

از اقام

خارج از من

برا مهدت يهک شهب يها

بيشتر بها ههدف گذرانهد تع هيالت ،بازديهد دوسهتا و اقهوام ،شهرک

در

همايشها تجار يا هر هدف ديگهر بهه جه امهور از قبيهل تحصهيل
شبانهروز يا استخدام نيمهدائم» ).(Ryan, 1993, p.5
دسههتۀ سههوم تعههاريف ،بازتهها

ديههدگا کسههان اسه

کههه جهههانگرد را عههامط

روا شناخت به شمار آورد اند ،به اين تعريف توجه کنيد:
«جهانگرد اب ار اس

که به وسيطۀ آ  ،مردم در زما فراغ

از فشهارها

شغط و الگوها روزمرۀ زندگ در من  ،با تجربۀ وضعي ها و مکا هها
تاز  ،منافع روا شناخت کسب م کنند»

).(Ryan, 1993, p.6

هما گونه که م بينيم تمام اين تعاريف در يک ويژگ مشترکانهد و آ اسها
قرار داد جهانگرد تفريح به عنوا نو غالهب جههانگرد و راهه بهرا فهرار از
واقعي ها تحميط در جامعه تود وار جديد اس  .مجموعها از انگي ها و جاذبههها
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اين نو از جهانگرد را گسترش داد اس  .در مورد انگي هها جههانگردا از سهفر،
امور مختطف ذکر شد اس
حقاي مرک

که همۀ آنها در معرف تفريح و لذتجوي که از اصهو و

فرهنگ تود اس  ،مشترکانهد« .مهک اينتهاش» و «گطهدنر» انگيه هها

جهانگردا را در سه دستۀ کط جا داد اند:
«انگي ها جسم  :اين مجموعه شامل تمام سفرهاي مه شهود کهه بها
انگي ۀ کاستن از تهنشهها زنهدگ روزمهر از را فعاليه هها جسهم
صورت م گيرد .انگيه ههاي از قبيهل فعاليه هها ورزشه  ،تفريحهات
ساحط  ،سرگرم ها و مسائل مربوط به بهداش

و سهالمت در ايهن گهرو

قرار دارد.
انگي ها ميا فرد  :شامل ارتباط با انسا ها ديگر ،مالقات با دوسهتا
و اقوام ،فرار از خانواد و همسايگا و يافتن دوستا تاز .
انگي ها مقام و اعتبار :در اين دسته مسافرت برا تجارت ،بستن پيما ،
م العه و تحصيل و به طور کط هر آنچه قرار دارد که بهر تمهاي انسها از
ديگههرا  ،مههورد توجههه و احتههرام قههرار گههرفتن و دانههش و بيف ايههد»
).(Van Harssel, 1994, p.127
جاذبههاي که به اين انگي ها پاس م دهند ،غالباً جاذبهها طبيع هسهتند .ايهن
جاذبهها خود قابل تقسيم به سه دستهاند:
 جاذبهها برانگي انندۀ حهس کنجکهاو و اکتشهاف :ماننهد جنگهلهها انبهو ،رودخانهها خروشا و کو ها سر به فطک کشيد .
 جاذبهها ويژۀ تفريح و لذتجوي  :مانند سواحل درياها و پهنۀ دشتها. -جاذبهها مؤثر در درما و کسب سالمت  :مانند چشمهها آ

گرم.

هما گونه که آمد ،مجموعها از تحونت ،انگي ها و جاذبههها حرکه
جهانگردا را در جها معاصر سبب شد اس  .آنچه در اين حرک
نکته اس

که برخالف سن

تهود وار

مهم م نمايد ،اين

جريا جهانگرد در گذشته -که هنوز ني رگههاي از آ

در جريا جهانگرد معاصر ياف

م شود -جهانگردا تود کمترين برخورد فرهنگه

را بهها جامعههۀ مي بهها دارنههد و از لحههاظ شههناخ

جوامههع جههها بسههيار سهه ح
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به شمار م روند .اگهر تمهايالت جههانگردا را در ان بهاق بها جامعهۀ مي بها و عمه
بخشيد به ارتباط ميا فرهنگ در تقسيمبند آنا لحاظ کنيم ،م توا بر اين اسا

به

انوا زير رسيد:
 جهانگردا شبهکاشف ) :(explorer -type touristsاين گرو که از نظر تعداد بسياراندک اس  ،شامل افراد م شود که پيش از اين تقريباً همهه جها را ديهد انهد و اکنهو
برا مثا  ،م خواهند يک هفته سفر با يک کرج پاروي به همهرا يهک راهنمها را در
يک از رودخانهها ب رگ جها تجربه کنند .اين عد از گرو پيشهين در اينکهه واقعهاً
جهانگردند ،متماي م شوند .اين گرو از وسائط استفاد مه کننهد کهه در ابتهد سهفر
قابل پيشبين و تهيه اس  .آنها بدو اينکه تمايط به فعا بود در مشاهدات خهود از
کشور مي با داشته باشند ،با شرايط زندگ جديد اما موق  ،خود را ان باق م دهنهد و
از اين را شناخ

عميق نسب

به جوامع مختطف پيدا م کنند.

 جهانگردا تکرو ) : (off - beat touristsدو تمايل ،ايهن گونهه جههانگردا را ازديگرا متماي م کند .نخس

فاصطه گرفتن از هياهو جهانگردا و دوم تمايل به بان

برد هيجا سفر با انجام امور ورا هنجارها .بهه طهور کطه  ،ايهن گهرو بها انهدک
امکانات به سر م برند و خود را با شرايط سفر به راحت ت بي م دهند.
 جهانگردا غيرمعمهو ) :(unusual touristsايهن گهرو را جههانگردان تشهکيلم دهند که حاضرند به جا خريد ،به يک تور يک روز برا بازديهد از مهردم بهوم
بروند .اينا مردما ديگر را فرهنگها ابتداي به شمار م آورند و در عين حا  ،کهه
عالقهمند به اين بازديد هستند ،اما به ظرف غذا و نوشابه خهود تمايهل بيشهتر نشها
م دهند و حاضر نيستند آسايش خود را به خ ر بيندازند.
جهانگردا تود ابتداي ) :(incipient mass touristsاين گهرو شهامل جههانگردان
اس

که معمون در گرو ها کوچک و با وسايل مجه از قبيل اتوبو ها مجه بهه

دستگا ها تصفيه هوا ،همرا با راهنما به سفر م روند و در مقصد نيه در هتهلهها
مدر اقام

م کنند.

جههانگردا تهود وار
جهانگرد بر اسا

)tourists

 :(massهمها گونهه کهه گذشه  ،ايهن نهو از

زندگ طبقۀ متوسط بنها شهد اسه  .سهفر ايهن گهرو کهامالً
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شد صورت م گيرد و در آ  ،رو در رو شد با فرهنهگ واقعه مي بها

هيچ جهاي نهدارد .يهک جههانگرد در حرکه

تهود جههانگردا تنهها اجهاز دارد

خارج هاي را که م خواهد ،بدو تحمل کمترين سهخت ببينهد .ايهن جههانگردا
مناسبترين و بالقو ترين هدف برا ساختن تصاوير قهالب از مطه هها و حته در
برخ موارد ،خود منبع ساختن اين تصاويرند

).(Van Harssel, 1994

«شرک ها ،سازما هها و مراکه خهدمات وابسهته بهه بخهش جههانگرد » شهامل
متصديا امور تأسيسات حمل و نقل مانند شرک ها هواپيمهاي و مؤسسهات کرايهۀ
خودرو ،تأسيسات اقامت مانند هتلها و متلها ،مؤسسهها مسهافرت  ،خهدمات مهال
مربوط به جهانگرد مانند کارتها اعتبار و چهکهها مسهافرت  ،فروشهگا هها
ويژ جهانگردا مانند فروشگا ها صنايع دست  ،خهدمات آموزشه  ،انتشهارات ايهن
حوز و همچنين ،کارگرا غيرمحط و حت خارج کهه بهرا کهار بهه من قهۀ دارا
جاذبۀ جهانگرد مهاجرت م کنند ،در ايجاد پديدۀ جهانگرد تود بيشترين سههم را
دارند .اينا با تعريف انگي ها و با طراح جها به شکط مصهنوع و تجمطه  ،مهانع
روياروي جهانگرد با فرهنگ واقع مي بها مه شهوند .از ايهن عوامهل در مهد هها
ارتباط به نام «درواز با » ) (gate - keeperياد م شود.
از آنجا که در جهانگرد معاصهر ،بهه ويهژ درجههانگرد تهود طبقهۀ متوسهط،
جهانگردا بيش از آنکه از سفر لذت ببرند ،بايد تصور کنند که در حا انجهام سهفر
لذتبخش هستند ،بازاريهاب و تبطيغهات در زمينهۀ جهذ
م يابد .با اين نگا م توا گف

جههانگرد اهميه

ويهژ ا

اب ارها ارتباط و مهارتها بازارياب و تبطيغهات،

به عنوا منابع مهم قدرت در جها امروز م رح شد اند .ايهن مسهائل بهه نوبهۀ خهود،
سبب بروز رقاب

در جهانگرد شد و آ را بيش از پيش به فعاليت اقتصاد و تهابع

سياس ها بازار تبديل کرد اس .
م العۀ جريا جهانگرد در جهها نشها مه دههد کهه بيشهترين حجهم تبهاد
جهانگرد ،ميا کشورها شما و جنو

و به ويهژ از کشهورها شهما بهه جنهو

اس  .حجم جهانگرد ميا کشورها شما و ني در مرحطهۀ بعهد ،ميها کشهورها
جنو

بسيار کمتهر از حجهم دو جريها يادشهد اسه

) .(Mowlana, 1997, p.142بها
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تصوير که در جهانگرد از کشورها غرب ساخته م شود ،س ح زنهدگ آنها در
نگا کشورها مي با بسيار پيشرفته جطو م کند و از آنجا کهه بيشهتر جههانگردا بها
سالئ خاص خويش به مقاصد جهانگرد وارد م شوند ،اين گونهه کشهورها نيه بهه
نوبۀ خود تالش م کنند تا هنگهام مسهافرت اربابها بهه کشورشها  ،بها وجهود فقهر و
اختالف طبقات موجود در کشور ،آ س ح را در واقعي

ني حفظ کننهد و زنهدگ ا

مشابه زندگ تصويرشد جهانگردا در سرزمين خود برا ايشا فراهم آورند.
اين مسئطه در صورت نبود مديري
کانها و تخص

توانا ،به نوبۀ خود منجهر بهه افه ايش واردات

ها مختطف از کشورها جهانگردفرسه

سرازير کرد بيشتر سود به دس آمد از اين صنع
شايا توجه به ايجاد و حفظ تصوير برتر غر
واقعي

مه شهود کهه عهالو بهر

به هما کشهورها ،خهود کمکه
و جامعهۀ مهدر غربه

اسه  .ايهن

م تواند تأييد بر نظريۀ جريا يکسويۀ اطالعات از کشورها استعمارگر بهه

کشورها پيشتر مستعمرۀ آنا و جريا از مرک به حاشيه باشد که نتيجها ج سهط ۀ
فرهنگ و به عبارت ديگر« ،آمريکاي شد فرهنگ» را به دنبا ندارد.
نتيجهگيري

گرچه در دورا معاصر ،استفاد از رسانهها تود برا حفهظ سهط ۀ فرهنگه تمهد
غر

موضوع اس

که کم و بيش در حا آشکار شهد بهرا مهردم دنيها معاصهر

اس  ،و اين خود م تواند به ايجاد حالت تدافع ميا آنا بيانجامد ،به نظر مه رسهد
اتفاقات مشابه ديگر ني در حوز ها ديگر ارتباط از جمطهه ارتبهاط ميها فرهنگه ،
ميا فرد و مستقيم مانند جهانگرد در حا وقو اس
شناخ

که م العۀ آ ههم از جهه

سازوکار اعما سط ه از طري اين رسانهها و ههم از جهه

طراحه الگهو
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