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 چکیده

هایی است که از دیرباز بخشی از حیات اجتماعی آدمیان بوده است. باوجود تفاسیر متعدد پدیده گردشگری از جمله

های توریستی، ایماژها و تصوراتِ قبلی پیش از مواجهه با واقعیت مکانی و گردشگران از کنش گردشگری و مکان

ت مفاهیم و روش های کیفی ایماژها، دهد. پژوهش حاضر درصدد است تا با کاربسفرهنگی اذهانِ گردشگران را شکل می

اند را فهم و تفسیر به شهر سنندج سفر کرده 59های ذهنی گردشگرانی که در بهار ها و انگارهپنداشتتصورات، پیش

شده است. با استفاده از  های عمیق با این گردشگران گردآوریهای این مطالعه طی مصاحبهمنظور دادههمینکند. به

 59شده در قالب  های گردآورینفر از مطلعین کلیدی انتخاب شدند. درنهایت داده 62ی با حداکثر تنوع گیرروش نمونه

اند. نتایج مصاحبه با گردشگرانی که خارج از مقوله محوری و یک مقوله هسته کدگذاری و تحلیل شده 62مقوله و خرده

 و« تبلیغات مذهبیِ ناقص»، «یستارهای زمان جنگبقایای ا»اند نشان داد که استان کردستان به سنندج سفر کرده

شبح » دهی اذهان گردشگران دارند. هم چنین عواملی مثلنقشی کلیدی در شکل« کنندههای سردرگمدهیجهت»

کنند. لذا گردشگرانی گر عمل میدرمقام شرایط مداخله« های مخدوشتعامل»و « های تاریخیانگاشتپیش»و « قومیت

ترحم نسبت به »، «روحهای بیتعامل»های عینی و نمادینی نظیر کنند معموالً واقعیتج سفر میکه به شهر سنند

را « هاسنت    بوم و تنیدگی زیستدرهم»و « احساس تغییرناپذیر بودن جامعۀ مقصد»، «مصالحه تاکتیکی»، «بومیان

، «تغییر نگرش و انتظارات»جد پیامدهایی مثل ها به این منطقه، بنا به تفسیر خودشان، واکنند. مسافرت آنتجربه می

ای که از دل تحلیل همۀ این مقوالت است. مقوله هسته« شدن مرزهارنگکم»و « دگردیسی ایستارها»، «تسهیل تعامل»

مثابه قلمرو مبادله و گردشگری به»توان فرایند گردشگری به شهر سنندج را قرائت کرد مدد آن میشود و بهحاصل می

 است. « عه معنامناز

  های تاریخی، تغییر نگرش و انتظارات. انگاشتقومیت، پیش بقایای ایستارهای زمان جنگ، شبح :های کلیدیواژه
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 مقدمه

های نوین شدن، به خصوص گسترش فنّاوری ترین خصلت و پیامد مدرنیته همانا جهانیعمده

یات اجتماعی آدمیان شده است. در های مختلف حو دگرگونی جنبه ارتباطی، است که باعث تسریع

ها را قدر سریع است که فرد فرصت تعامل ذهنی و فکری با آن تغییرات آن»شده مدرنیتۀ جهانی

ها دستخوش تحول واسطه این فنّاوری (. از جمله ابعاد مهم زندگی بشری که به1،6222)باومن« ندارد

کل زندگی، از خانه تا کار،  ت الکترونیکی بهقلمرو ارتباطا»اند زمان و مکان است. و چالش جدی شده

از مدرسه تا بیمارستان و از تفریحات تا مسافرت سرایت کرده و ابعاد زمانی/مکانی را متحول ساخته 

اندازه که با جهان واقعی سر و کار دارد همان(. در چنین شرایطی فرد به266: 1352)کاستلز، « است

یکسان هم در جهان واقعی اتفاق هایی مثل گردشگری بهپدیده با جهان مجازی نیز مواجه است. لذا

هایِ نوآوری تأثیر رشد و توسعۀشوند و هم در جهان مجازی. گردشگری تحتافتند و برساخته میمی

که به یکی از ای گونه خود گرفته است، بهای بهجانبه دنیای مدرن ابعاد جدید و پیچیدهفنّاورانه و همه

شده  مدیریت، اقتصاد، جغرافیا و.. بدل های مختلف اعم ازها در رشتهی پژوهشموضوعات محور

های گردشگری موجود از چنان تنوعی برخوردار است مقصدهای گردشگران و شکل»عالوه، است. به

(. افزون بر موارد 662: 1352)بنت، « که گردشگری یکی از وجوه اصلی سبک زندگی شده است

لی هم چون پیدایش شهرنشینی، دگرگونیِ بینش اجتماعی، پیدایش مؤسسات توان به عوامفوق، می

ها اشاره کرد های تبلیغاتی و رسانهگردشگری، چاپ و ارائه نشریات، بروشورها و نقشه هایو آژانس

شوند تا گردشگر ها باعث میکنند. همۀ ایننوعی مناظر خیالی را برای گردشگر ایجاد می که به

طور واقعی از مقصد دیدن کند تصویری از آن در ذهن خود برسازد و نیز که بهدرست قبل از آن

اگر »قول برخی محققین،اش با مقصد را پیشاپیش شکل دهد. بهایماژی از خویشتن و نوع مواجهه

ها را با نقش و فعالیت گردشگر در مکان فیزیکی مقایسه درآمده در رسانهنمایشگردشگر تخیلیِ به

بینیم که چقدر تفاوت دارند، گرچه هر دو در دو عنصر نگاه خیره و صدا به هم را میکنیم، آشکا

تأثیر آداب و رسوم تر، فرهنگ گردشگری همواره تحت(. فزون2: 1351)دهقان،« شوندنزدیک می

یند های الکترونیکی عمالً در این فرامیزبان و ایماژ او در فرایند گردشگری قرار دارد، اما امروزه رسانه

هایِ پیشین در پدیدۀ سازیکنند. این امر نشان از نقش فرایندهای ایماژسازی و کلیشهمداخله می

فرهنگ تصویری در دنیای کنونی، »اند. گردشگری دارد که به نوعی در زمرۀ خصایل الینفک مدرنیته

کردن ت. تصویریکردن وابسته اسخود، بلکه به تمایل دنیای مدرن به تصویری خودی نه به تصاویر به

تر های پیشرفتهگرایی آغاز شد پس از مدتی و با ظهور تکنولوژیکه با عکاسی و رویکرد واقع

)راودراد و « نمایی فاصله گرفتتوانند در واقعیت دست کاری کنند، از هر نوع واقعتصویری که می

 (. 22: 1355محمدی،حاج
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مورد  هایی درها، ایماژها و برداشتر نگرشطورکلی گردشگران قبل از حضور در مکان موردنظ به

نفسه بر نوع و کیفیت کنند. این عوامل فیمیزبان خویش و هم چنین فضای مقصد با خود حمل می

انگیز ها را چالشها با واقعیتگذارند و نحوۀ مواجهۀ آنمواجهۀ گردشگران با جامعۀ مقصد تأثیر می

وجود آید که هنگام تعامل نزدیک با مکان مقصد به ش بهتبع، در گردشگران این گرایکنند. بهمی

های جامعۀ میزبان های خود بپردازند و متأثر از مواجهه با واقعیتبازسازی و بازتفسیر نگرش

ذوق و قریحۀ گردشگران نسبت به »تجربیات جدیدی را از نو خلق کنند. البته باید به یاد داشت که 

تر های مصرفیِ کلیخته و بیان شود، تناظر و انطباق کاملی با قریحهها، هر طور که برساجاها و مکان

« شوندها موجب پیدایش آن میهای سبک زندگیِ متفاوتی دارد که این ذوق و قریحهو استراتژی

ها دو نگاه متفاوت به چیزهایی داشته باشند (. طبیعی است که گردشگران و محلی621:1352)بنت،

کند، اما نکته این است که در فضای مواجهۀ بین گردشگر و اهالی میکه مکان گردشگری عرضه 

      ها، توقعات، شوند و در متن تناقضجامعۀ میزبان معناها دست خوش تغییرات بنیادین می

کل این فرایندِ چالش و »تعبیر دیوید چَینی، یابند. بهها هستی متفاوتی میها و ناسازهداشتچشم

پسند تری است که در قلمرو فرهنگ عامهر گردشگری بخشی از تحول گستردهدگردیسیِ معناها د

ای شکل و محتوای های تودهها و صنایع سرگرمیتأثیر رسانهاتفاق افتاده است که امروزه تحت

(. مسئلۀ اصلی این پژوهش نیز همین جریان 152: 6226، 1)چَینی« خود گرفته استدیگری به

فضای تعامل بین گردشگر و جامعۀ میزبان است. تبادل معناها، رمزگان و در « منازعه بر سر معنا»

 هایی استپنداشتسو، متأثر از ایماژها و پیشنمادها بین گردشگران و اهالی جامعۀ میزبان، از یک

ای، با خود دارند، اما از سوی یمن فرهنگ رسانهگردشگری، به که گردشگران قبل از سفر به محلِ

کم جرح و های قبلی را تغییر یا دستعامل مستقیم با مکانِ مقصد ناگزیرند آن نگرشدیگر هنگام ت

تعدیل کنند. خود جامعۀ میزبان نیز همین حالت را دارد. پرسش این است که در این فضای نایک 

یابد که ویژه زمانی اهمیت میدست روند تبادل معانی و تعامل نمادین چگونه است. این پرسش به

  فرهنگی، های خردههای قومی، حساسیتمل مهمی هم چون باورهای مذهبی، تفاوتپای عوا

های سنتی و ایستارهای کهن در میان باشد. این پژوهش درصدد است تا با مطالعۀ کلیشه

 اند، نگاهی بر این مسئله بیفکند. به شهر سنندج سفر کرده 59گردشگرانی که در بهار 

 

 ادبیات تحقیق

ای اجتماعی در ابعاد و وجوه مختلف و با تکیه بر رویکردهای نظری و ابه پدیدهمثگردشگری به

ویژه در کشورهای های گوناگون مورد مطالعۀ تجربی قرار گرفته است. این امر بهها و تکنیکروش

های ای طوالنی دارد و در کشور ما نیز چندی است که توجه پژوهشگران رشتهیافته سابقهتوسعه

حال، مطالعۀ این موضوع از منظری خود جلب کرده است. بااینشناسان، را بهجمله جامعه مختلف، از

                                                           
1 Chaney 



 7315 تابستان دهم،هفی  م، شمارهپنجریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه... مجله........77

 

کم در داخل، مسبوق طور که باید، دستهای معنایی، داللتی و نمادین آنکیفی و با تأکید بر جنبه

ۀ و قلمرو مواجهگری را میدان منازعه بر سر معنا جاکه پژوهش حاضر گردشبه سابقه نیست. از آن

    جا فقط به مرور تحقیقاتی داخلی گیرد، در ایننگاه خیرۀ گردشگر و جامعۀ میزبان در نظر می

شان زمینه را برای انجام این تحقیق اند و در محتوا و فرمپردازیم که پیش از این انجام شدهمی

ران خارجی از ترین کار شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگاند. شاید مرتبطفراهم ساخته

تصویر مقصد »پردازی ( باشد که کوشیده است با مفهوم1352ایران )محمودی و همکاران، 

و با استفاده از تکنیک دلفی فازی عوامل تأثیرگذار بر تصویر ذهنی گردشگران از ایران « گردشگری

ۀ روانی اند که عواملی هم چون فاصلرا شناسایی کند. نویسندگان مقاله به این نتیجه رسیده

  شده ازجمله های بازاریابی مقصد، انگیزۀ سفر و ریسک ادراکشده، گستردگی فعالیتاستنباط

ای هستند که گردشگران پیشاپیش از جامعۀ گیری تصویر ذهنیترین عوامل تأثیرگذار بر شکلعمده

شود، در میان می جا که به قضیۀ تبادل و منازعۀ معنا در قلمرو گردشگری مربوطمیزبان دارند. تا آن

و پور تحقیقات داخلی فقط یکی دو مورد قابل استناد است که در اینجا مرور پژوهش شمسی

قابل مالحظه است. این تحقیق که باعنوان معنایابی و معناسازی متقابل گردشگر  (1353همکاران )

یکرد نظری کوشد با تکیه بر روو گردشگری )مطالعۀ موردی: شهر همدان( منتشر شده است، می

گیری معانی بین گردشگر و جامعۀ میزبان را تحلیل کند. محققان در گافمن و بلومر فرایندهای شکل

اند که مقوالتی همچون های گردشگری شهر همدان به این نتیجه رسیدهبررسی تعدادی از مکان

ه به آثار شناسی و عالقگرایی، زیباییجستجوی اصالت، گریز از یکنواختی، فردگرایی، طبیعت

 های برساخت معانی در قلمرو گردشگری هستند. ترین میانجیباستانی اصلی

اند که های دیگری مشخصاً دربارۀ میدان مطالعۀ این تحقیق )شهر سنندج( انجام شدهپژوهش

ها دو مقاله ها با پژوهش حاضر متفاوت است. بارزترین اینشناختی آنمسئله و پارادایم نظری/روش

محیطی: ترتیب با عناوین مطالعۀ تجربی رابطۀ آگاهی و رفتارهای زیستقلی بهصالحی و اماماست از 

( و بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر رفتارهای 1351مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج )

های رغم تفاوت(. این نوع مطالعات به1351محیطی: مورد مطالعه استان کردستان )زیست

دهند که مسئلۀ گردشگری و رابطۀ ای که با تحقیق حاضر دارند نشان میناختیشنظری/روش

ترین گردشگران و اهالی جامعۀ میزبان در استان کردستان تا چه اندازه حایز اهمیت است. برجسته

          وجه افتراق پژوهش حاضر نگاه انتقادی آن به پدیدۀ گردشگری در استان کردستان است و

منزلۀ میدانی تصویر شده است که منازعه بر سر معنا جا بهل است که گردشگری در ایندلیهمینبه

دهد و مدعی چه این تحقیق انجام میوقفه در جریان است. آندر آن بی« دیگری»و « خود»بین 

اند واکاوی همین نزاع معنایی بین نگاه خیرۀ شان انجام ندادهاست که تحقیقات پیشین بنا به ماهیت

 دشگر و واکنش ابژه یا جامعۀ میزبان است.گر
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 مبانی نظری

وجه هیچدلیل ماهیت کیفی آن، کاربست و آزمون نظریۀ خاصی بهکه در تحقیق حاضر، بهاین با

مدنظر نیست، اما متناسب با موضوعِ مورد بررسی و میدان مطالعه سعی شده است رویکرد مشخصی 

بر مسئلۀ تحقیق استفاده شود. این رویکرد مشخص دهی مسیر پژوهش و پرتوافکنی برای جهت

در جوامع معاصر که »است. طبق این نظریه، « 1نگاه خیرۀ گردشگر»همانا نظریۀ جان اوری باعنوان 

ورها و مناطق معین قبل از هر اند تصور آدمیان از کشها به نقطۀ اوج رسیدهاز حیث سیطرۀ رسانه

کنند و این تصاویر عمالً پایۀ ها دریافت میکه آنان از رسانهگیرد بر مبنای تصویرهایی شکل می چیز

« کندهای مربوط به یک مکان را خلق میها و تلقیسازند که مجموعۀ برداشتنوعی تجربه را می

ها آن»روند. (. بنابراین، گردشگران هرگز با ذهنی خالی به دیدن مکان مقصد نمی13: 1552، 6)اوری

انگیزی هستند که قبالً در تخیل های مطبوع و دلکردن واقعی نمایشربهمعموالً در جستجوی تج

ونقل و وسایل زمان با گسترش فزایندۀ حمل (. امروزه که هم13)همان: « اندخود تجربه کرده

ارتباطی گردشگری به یک فعالیت فراغتیِ همگانی تبدیل شده است، دیگر دشوار بتوان عرصۀ 

ها و ها و تبلیغات و کلیشهای ناب و فارغ از تأثیرات رسانهزبان را عرصهمواجهۀ گردشگر با جامعۀ می

دوزد و آن را به ها تصور کرد. گردشگر نگاه خیرۀ پیشاپیش مسلح خود را به مکان مقصد میاسطوره

تأثیر اصلی این نگاه خیره آن است که مکان »گوید، طور که خود اوری میکند. همانابژه تبدیل می

ها قوت سبب سیطرۀ رسانههای اخیر بهکند، چیزی که به خصوص  در دههل به اسطوره میرا تبدی

گیری این نگاه خیره عکاسی و (. شاید تأثیرگذارترین رسانه در شکل112: 1559گرفته است )اوری، 

حاصل پیشرفت عکاسی است افزایش عالقۀ افراد به »های فناورانۀ مرتبط با آن باشد. پیشرفت

نخورده و دارای مناظر بدیع است، جاهایی که دیگر خبری از شلوغی، به اماکن بکر ودست مسافرت

شگر به مناظر و ابعاد (. گرد112)همان: « های برق و امالک مخروبه نیستها و دکلآلودگی، خیابان

مانند کاالیی شود تا آن را تجربه کند، لذت ببرد و درست بهگردشگری خیره می دیدنی مکان

برآیند نگاه خیرۀ او نوعی تجربۀ گذرا است، زیرا اماکن گردشگری »فی از آن خویش سازد. مصر

)همان: « کنندهای موقتی است که به گردشگران عرضه میها در لذتاند که جاذبۀ آنکاالهایی

توان به کشند. مثالً میپرسش می(. البته رویکردهای دیگری هستند که نظریۀ نگاه خیره را به111

اشاره کرد. بر اساس این نظریه، مواجهۀ  3از کرواچ« مواجهۀ گردشگر و جامعۀ میزبان»نظریۀ 

گردشگر و جامعۀ میزبان دو طرف دارد: یک طرف عوامل بیرونی )مناظر و فضاهای دیدنیِ مکانِ 

مند جا گردشگر درمقام عاملیتی جسممند گردشگر است. اینمقصد( است و طرف دیگر سوژۀ جسم

زند، کند، دست به عمل میسازد، یعنی امور را لمس میای ملموس برقرار میمعۀ میزبان رابطهبا جا

   کند برد. حتی معناهایی که بر مکانِ مقصد حک میکند و لذت میکند، بو میحرکت می

                                                           
1 The tourist gaze 
2 John Urry 
3 Crouch 
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(. برخالف 621: 6221شوند )کراوچ و همکاران، طور عینی مبادله و تثبیت میاند که بهمعناهایی

کردن توسط گردشگر نیست، ور اوری، مکان گردشگری کاالیی مصرفی یا چیزی برای مصرفتص

دیگر، بیانمند و حسانی با محیط نو برقرار سازد. بهای جسمبلکه گردشگر همواره سعی دارد رابطه

در فرایند گردشگری نوعی تحول نَفس »ای منفعل نیست، بلکه این رابطه، رابطۀ نگاهی خیره و ابژه

کوشند خود افتد، چون هر دو طرف میهم برای گردشگران و هم برای اهالی جامعۀ میزبان اتفاق می

گردشگر فاعل گردشگری است و درمقام »(. درست است که 626)همان: « را با دیگری تطبیق دهند

 اش با جامعۀپردازی و در نحوۀ مواجههکند و در این روایتعاملیت امر گردشگری را روایت می

تأثیر از گاه بی(، اما او هیچ692)همان: « گیردها و معناهای ذهنی خود بهره میمیزبان از برداشت

دیگری )جامعۀ میزبان( نیست. با وجود انتقادات این نظریه به نظریۀ نگاه خیرۀ اوری، در تحقیق 

طالعه دارد. که پیشتر استدالل شد، نظریۀ اوری تناسب بیشتری برای تفسیر موضوع محاضر، چنان

عالوه بر این دو نگاه، گردشگری از منظرهای دیگری نیز مورد تأمل واقع شده است. برخی محققین 

ها گردشگری دانند. از دید آندر فضایی آزاد و کارناوالی می« خود»گردشگری را فرصتی برای ابداع 

و قواعد سیستماتیکِ هایی فارغ از الزامات ساختاری فرصتی برای ابداع نَفس و برساختن هویت

تواند در زمان مسافرت به بسیاری رفتارها و اَعمال بپردازد دهد. گردشگر میحیاتِ اجتماعی ارایه می

در تعطیالت یا اماکن توریستی برخی »تعبیر چَینی، شان ممکن نیست. بهکه در حاالت عادی انجام

توان آن را با ایام قرون وسطی مقایسه نحوی که میها عموماً مشروع است، بهرویها و زیادهتخطی

اماکن گردشگری فضاهایی مرزی یا بینابینی هستند که  باور شیلدز،(. به122: 6226، 1)چَینی« کرد

هایی های عادی و بهنجار روزمرۀ خود دست بکشند و خویشتنتوانند مدتی از هویتدر آنها افراد می

هر تقدیر، گردشگری درمقام (. به19: 1551، 6لدزای را آزمایش کنند )شیتازه و وجودهای تازه

نظرهای متفاوت توان از نقطهای اجتماعی هم زمان برساختی فرهنگی و تاریخی است که میپدیده

ای از فرهنگ میزبان و مهمان است توان گفت که گردشگری آمیزهطور کلی میدر آن تأمل کرد. به

دیگر، گردشگری معموالً بر زمینۀ نوعی نظم انبیشود. بهکه در یک مکان مشخص متحقق می

شود. این نظم تعاملی اساساً نظمی ناتمام است. خود تعاملی میان گردشگر و جامعۀ محلی استوار می

های مرتبط با ها و تعاملهای فرهنگی پویا و ناتمام است. کنشمانند سایر پدیده گردشگری نیز به

اند. در این پویایی در تکاپو و در پیوند با زندگی روزمره گردشگری واجد نوعی پویایی و همواره

های معنایی گردشگران و جامعۀ مقصد، توان به تقابل افقاند که ازجمله میعوامل بسیاری دخیل

های ذینفع اشاره ای و وجود گروهپذیریِ مردم بومی منطقه، تجارت حرفهدرجه و کیفیتِ دیگری

توان از عوامل غیرانسانی مانند تجهیزات گردشگری، میراث غیرمادی و جز موارد یادشده می کرد. به

های فردی دیگر، الزامات ساختاری و کنش عبارت های گردشگری و مانند آنها نیز یاد نمود. بهمکان

اند. فرد گردشگر در متن شرایطی ساختاری و در تعامل/تقابل با خورده هم گرهدر بافت گردشگری به

                                                           
1 Chaney 
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بافتگیِ ساختار و عاملیت همکند. در این بهمثابه کنشگر عمل مییافته بهساخت نوعی روزمرگیِ

اند. شود که کنشگران اجتماعی همواره در متن آن در حرکتشکلی از پویایی نمادین متحقق می

(. در این نمایش، گردشگر برای احیا و 1،1555)کوهن« نوعی یک نمایش معتبر است گردشگری به»

توان گفت نوعی تبادل یا منازعۀ معنا بین تعبیری میکند. بهز نو خلق معنا میتفسیر مجدد ا

کوشند ظاهر میکه صنایع گردشگری محلی بهبااین»شود. گردشگر و جامعۀ میزبان برقرار می

بازنمودهای معینی از فضاهای شهریِ خود را به گردشگران عرضه کنند، اهالی محلی همواره معناها 

(. لذا تالش برای ارایۀ 135: 6226، 6)اید« کنندخود را بر محیط و مکان خویش بار میو تفسیرهای 

کشند. رویکرد نظری چالش میها بهها و تناقضتصویری منسجم و معنایی واحد را همواره پویایی

این « منازعه بر سر معنا»گوید که در این قلمرو پیروی از نظریۀ جان اوری، میاین تحقیق، به

کردن آن شگر است که این توان را دارد که نگاه خیرۀ خود را بر جامعۀ میزبان بدوزد و با تبدیلگرد

 ای خاموش درواقع آن را هر طور که خواست تفسیر و معنا کند. به ابژه

 

 شناسی  تحقیقروش

ک ای یای است. نظریه زمینههای انجام تحقیقات کیفی نظریۀ زمینهیکی از پرکاربردترین شیوه

آید و نظریه دست میهای اجتماعی بهطور منظم از پژوهشهایی بهروش استقرایی است که از داده

ای که از قبل در (. در این روش پژوهشگر کار را با نظریه1521، 2و اشتروس 3کند )گلیزرتولید می

نظریه از درون گذارد تا کند و میکند، بلکه کار را در عرصه واقعیت آغاز می ذهن دارد شروع نمی

(. ازآنجا که هدف این پژوهش، 32:1353آورد، پدیدار شود )استروس و کربین،هایی که گرد میداده

های مبادلۀ معنا و منازعه بر سر معنا در فضای گردشگری است، این روش به ما فهم و تفسیر شیوه

شویم. اصلی که در روش ها، شرایط و پیامدهای این پدیده آگاه کند تا از دالیل، زمینهکمک می

ها دهند، اساس کار آنای وجود دارد خودفهمی افراد است. معنایی که افراد به واقعیت میزمینه

ها و زوایای پنهان ای استفاده شده تا پیچیدگیبرای بازسازی واقعیت است. در اینجا نظریۀ زمینه

اساساً به این منظور ارائه شد تا به  اینظریه زمینه»های زیسته کشف و تفسیر شود. ها و تجربهکنش

       شده صورت تعیینها نظریه تولید شود و حداقلی از ارجاع به نظریات ازپیشکمک آن از داده

محور است. در اینجا ای یک روش مسئله(. بنابراین نظریۀ زمینه1521)گلیزر و اشتراوس،« گیردمی

شود، یعین نظریه تولیدشده بر پایه تولید می نظریه یک طرح مفهومی است که توسط محقق تولید

به شهر سنندج سفر  59ها است. میدان مطالعۀ تحقیق حاضر گردشگرانی است که در بهار سال داده

گیری نظری/هدفمند است. ازجمله گیری در این نوع تحقیقات معموالً نمونهاند. نوع نمونهکرده
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2 Eade 
3 Glasser  
4 Strauss  
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گیری با حداکثر تنوع است. با استفاده از این ، نمونهگیری هدفمندشده در نمونه راهبردهای ارائه

االمکان گیری شد تا حتییافته و یا در حال گردش در سنندج نمونهشیوه از گردشگران اسکان

ها حداکثر تنوع را داشته باشد. در انتها با استفاده از معیار اشباع نظری در مورد تعداد نمونه

 عمل آمد.گیری به تصمیم
نفر رجوع شد و از همگی در حین سفر مصاحبه  65 ی در این پژوهش برای مصاحبه بهطورکل به

    بودند. شوندگان از خارج از استان کردستان به این منطقه سفر کردهعمل آمد. تمامی مصاحبهبه

خاطر های ناشی از مسافرت، تعدادی از مصاحبه شوندگان با آرامشدلیل ضیق وقت و خستگیبه

ها حذف شدند و درنهایت دلیل تعدادی از مصاحبههمینپاسخگوی سواالت باشند. به نتوانستند

یافته است. طبق این ساختمصاحبه انجام گرفت. نوع مصاحبه، مصاحبه نیمه 62 ها مبتنی برتحلیل

ترین شواهد موجود به سمت مفاهیم و تجمیع مفاهیم یک مقوله رفت. استراتژی بایستی از استقرایی

های خام مفاهیم استخراج شده و در ری در سه مرحله انجام گرفت. در کدگذاری باز از دادهکدگذا

ها رسیدند. پس با استفاده از کدگذاری گزینشی مقوله فرایند کدگذاری محوری مفاهیم به مقوله

بنیادی پژوهش ظهور یافت. درنهایت پس از اقتباس کدها و مقوالت مفهوم، مقوله محوری و یک 

در میدان مطالعه تالش شد تا ضمن پایبندی به معیار حداکثر تنوع،  .ی هسته استخراج گردیدمقوله

های زمانی و شوندگان از اقشار مختلف اجتماعی انتخاب شوند. در بین گردشگران محدودیتمصاحبه

دهی به سؤاالت با شکیبایی و آرامش  های ناشی از مسافرت مشهود بود که امکان پاسخخستگی

کرد. در مواردی نیز مشاهده شد که گردشگران سؤاالتی که از شوندگان سلب میتر را از مصاحبهبیش

صورت از  دادند. در اینتواند داشته باشد به دیگران نسبت میای که یک گردشگر میخصایص منفی

 های غیرمستقیم استفاده شد. پرسش
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 شناختی گردشگرانهای جمعیت(: ویژگی7ادامه جدول )

 های تحقیق حاضر  منبع: یافته
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شوندگان را قشر جوان شود، اکثریت مصاحبهمالحظه می 1 گونه که در جدول شمارههمان

سال( از افراد قشر  66-36) درصد 92صورت است که دهد. فراوانی درصدی به این تشکیل می

سال به باال( متعلق به  29) درصد 19سال( متعلق به اقشار بزرگسال و  33-29) درصد 31جوان، 

کنندگان درصد از مشارکت 92/91قشر مسن هستند. وضعیت توزیع تأهل بدین شکل است که 

 26دیپلم، درصد فوق 92/11دیپلم،  درصد 32درصد مجردند. از حیث تحصیالت  92/26متأهل و 

لیسانس جمعیت گردشگران در این نمونه پژوهش را تشکیل درصد فوق 92/19درصد لیسانس و 

 دهند.می

 

 تجزیه و تحلیل 

چرایی و چگونگی تصورات گردشگران پیش از مسافرت و نحوه برخورد آنها پس از لمس واقعیت 

 6ی محور اصلی سواالت را در برگرفت. در جدول هم چنین تجربیات گردشگران در حین گردشگر

 ای قابل مشاهده است.فرآیند کدگذاری و تحلیل مصاحبه با استفاده از نظریه زمینه

 
 ایشیوۀ نظریۀ زمینهها به(: فرایند کدگذاری داده8جدول)

 
 

مقوله 
 هسته

 مقوالت اولیه مقوالت عمده
نوع 
 مقوله

به
ی 

گر
ش

رد
گ

من
 و 

له
اد

مب
رو 

لم
ه ق

ثاب
م

نا
مع

ه 
زع

ا
 

 امنیت پایین، مسائل مربوط به جنگ بقایای ایستارهای زمان جنگ

له
اخ

مد
ط 

رای
ش

گر
 

 تبلیغات مذهبی ناقص
سازی اختالف تصور برخورد ناصحیح، برجسته

 مذهبی

 ایهای رسانهکلیشه
ها و مرزی و پدیده قاچاق، شنیده موقعیت

 ای،های نادرست، مناظر رسانهبرداشت

 های تاریخیاشتانگپیش
 ها، تجربیات پیشین و ناباوری، سوگیری

 هاداوریها و پیشکلیشه

ل
هی

س
ط ت

رای
ش

 گر

 شبح قومیت
آشنا نبودن، ناهمنوایی نژادی، فرهنگ متفاوت 

 منطقه، اختالفات زبانی

 مقابله با مالل زندگی روزمره

 اندوزی،برخورد با شرایط جدید، تجربه
گرفتن از شرایط  صلهبرداری از عمر، فابهره

 کاری و درسی، دوری کردن از زندگی روزمره

رم
ف

ل
ام

تع
ی 

ها
 

 ایماژمحوری

اعتماد به تکنولوژی، بی دقتی به واقعیت اطراف، 
بی توجهی به جریانات واقعی، ثبت لحظات، 

 بازتولید تجربیات

 پذیریغریبه 
دهی دقیق،  احساس مسئولیت بومیان، آدرس

 گان، تطبیق گویشی،کنندمشارکتاستقرای
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 ایشیوۀ نظریۀ زمینهها به(: فرایند کدگذاری داده8جدول)ادامه 

 های تحقیق حاضرمنبع: یافته

 

       پردازیم وها میدر ادامه به تفسیر مفاهیم و مقوالت به دست آمده ناشی از کدگذاری داده

های تعامل و گر، فرمگر، شرایط تسهیلشرایط مداخلهصورت مبسوط در چهار بخش به

 پردازیم.میپیامدهای گردشگری 

 

 

مقوله 
 هسته

 مقوالت اولیه مقوالت عمده
نوع 
 مقوله

 

 شدن گردشگریعقالنی
، تقسیم وظایف، شرایط ویژه ریزی دقیقبرنامه

 گردشگری، کنترل دیگران، تبلور یافتن خود،

رم
ف

ل
ام

تع
ی 

ها
 

 ن مکان مقصدشدمصرفی
عدم توجه به تغییرات نزدیک، جذابیت مناطق 

 دورتر

 

 های دیگریتأمل در سنت

های معنای پوشش در مکان جذابیت تغیر
مختلف، قواعد بوروکراسی مختص هر منطقه، 

گونه پوشش مناطق دیگر، قاعده معنای وسواس
مستثنی، تغییر ماهیت پوشش، جذابیت در 

 منطقه

 تعامل نمادین

مثابه مکاتبه با  ء به های فرهنگی، شیادسازینم
گردشگران، ارتباط فرهنگی با جهان، تلفیق 
عناصر انسانی و فرهنگی، محتوای معنوی، 

 کننده خاطرات، نمایانگر منطقه خاصتداعی

 تغییر نگرش و انتظارات

انتظارات گردشگر در یک مکان، حفظ سنن و 
شمایل  ها بر حفظو رسوم، تأکید رسانهآداب 

 سنت، آمیزش مدرنیته و سنت

ی
گر

ش
رد

ی گ
ها

مد
یا

پ
 

مثابه مصرف گردشگری به
 نمایشی

نمایش طبقه، فخر فروختن به دیگران، جلب 
 توجه

 گردشگری مجازی
 شدن، موردپسند واقع فضای مجازی،

 گذاری، لذت بردن دیگران، خودنماییاشتراک 

 تعامل مخدوش

دایی، اضالع زبهبودی وسایل نقلیه، احساسات
متفاوت زمان، اهمیت یافتن مادیات، اشباع 
گردشگران، کمبود روابط عمیق نسبت به 

 گذشته

 تبادل ابژه

سوغات( برای دیگری غایب، عنصر ) هدایا
دار، استراتژی ربایشی دیگران، منزلت هدف

 اجتماعی

 شدن مرزهارنگکم
استاندارد سازی، برکندگی از مکان، تغیر معنا، 

 هم زمانی دوجو
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 گرشرایط مداخله -7

هایی است که نمایاندۀ رویدادها افعال و تعامل ای مفروض اساسی این است کهر نظریه زمینهد

یابند، در پاسخ به آن که خود را در موقعیتی می تنهایی یا جمعی، هنگامیچیزی است که افراد به

ها، ینهدهند. بدین منظور در پی پاسخ به پرسش تحقیق که زمآورند یا انجام میموقعیت بر زبان می

دهی به اذهان گردشگر چه هستند از گردشگرانی که در میدان موردِ مطالعه ما شرایط یا دالیل شکل

گانه بیرون کشیده شده کدهای باز طی فرایند سه های خام ارائهوجو شد و از دادهحضور داشتند پرس

 بندی کدها مقوله محوری قرار گرفتند و درنهایت نوع مقوله مشخص شد.شد. پس از دسته

 بقایای ایستارهای زمان جنگ -

طبق اظهارات گردشگران پیش از اقدام به گردشگری ایستارهایی از زمان جنگ و مسائل مرتبط 

دارد ها ترسی نهفته وجود چنان وجود دارد. بر اساس تصوراتی که در البه الی آنبا آن زمان هم

توان به موقعیت استراتژیک منطقه نسبت داد. موقعیتی که تصورات امنیت پایین و خطرات می

گرده به زمان گفتند اونجا مرزه و فالن این حرفا بیشتر برمیاطرافیان می»دهد. احتمالی را ترویج می

ائل بعدی و هایی که اومدن و مسوجود اومده حاال گروهجنگ که از اون موقع تصور ترسناکی به

ساله،  65 )معصومه« که اصال این جوری نیست شده بود درحالی کل مردم کردستان داده تعمیم به

 استان لرستان(

 تبلیغات مذهبیِ ناقص -

پیش از برخورد با مناطق مذکور، همواره تصورات نسبت به مناطقی که از لحاظ مذهبی در 

گونه مناطق ورد که بر طبق آن افراد اینتواند موجبات ذهیتی را فراهم آاقلیت هستند، می

    ای را ایجاد کنند. اما با لمس واقعیت این ذهنیت شکلی عکس  خوبی ارتباط سازنده توانند به نمی

تونن با ما مهربون باشند چون هم شیعه تصور خودم این بود که کردها نمی» گیرد:خود میبه

رو داریم اما خوشبختانه این مسئله اصالً مطرح ختالفنیستند و اکثراً سنی هستند باالخره ما این ا

 ساله، کرمان(. 39 )افشین« نبود و کالً خیلی خوب بودند

 کنندههای سردرگمدهیجهت -

داران در این زمینه معموالً معموالً در کنکاش گردشگری عوامل متعددی دخیل هستند. سرمایه

ها، امنی خواهند بود. عواملی از قبیل رسانهدهند که در محیط خاطر می به گرشگران اطمینان

ها وغیره در ترغیب به امر گردشگری دخیل هستند. خلق تصورات بروشورهای تبلیغاتی، عکس

شود که گردشگر نویس اساسی ارائه میدیگر پیش عبارتی ها است. بههای اساسی آنخیالی از ویژگی

چیزی که از »نویس است خل و تصرف در این پیشبا اقدام به گردشگری و تجربه واقعیت به دنبال د

خواد ها و اینترنت دیدیم اینه که ظاهراً یک مراسم مذهبی در منطقه اطراف اینجا میتو عکس

برگزار بشه ما هم اومدیم از نزدیک ببینیم شنیدن کی بود مانند دیدن تور هم شرایطشو گفته ما هم 

ساله، استان تهران(. امروزه با  22 )داریوش« کمتر بوداومدیم ببینیم یه خورده امکانات به نسبت 



 81.....................................................................................................منازعۀ معنا در میدان گردشگری

 

تواند مصداقی گیرد. آن چه میتر صورت میپیشرفت تکنولوژی عوامل ربایشی جذب گردشگر راحت

     ها، پوسترها و بنرهای متعدد است که به خلق خیال منجر دهی اذهان باشد عکسبرای جهت

هایی است که به قول ی وسیع تصویرها و روایتجینهسنگ بناهای رویاهای روزمره، گن»شود می

های جذاب در تصنعات (. مصداق665:1352)بنت ، « دارندای عرضه میآپادورای مناظر رسانه

تر ها نسبت به گذشته مصنوعیمسافرت»گیرند تصاویر هنگام مواجه با واقعیت در تقابل هم قرار می

زنی طرف مرد از س دختره ولی وقتی باهاشون حرف میهای فضای مجازی عکاند مثل پروفایلشده

بینید حتی عکسشم گذاشتن اما وقتی تو خود کنجکاو های مختلف میآب درمیاد مطالبی تو کانال

 ساله، استان تهران(.  22 داریوش)« تونی تفاوتشو احساس کنیبینی قشنگ میری میشی و میمی

 ایهای رسانهکلیشه -

قاچاق موجب دیدگاهی در بین گردشگران شده است که قبل از ورود  دهموقعیت مرزی و پدی

کنند از لحاظ خدمات مختلف با یک موقعیت مکانی ضعیف روبه رو شوند که تنها با یک گمان می

سری کاالهای قاچاق مواجه شوند نه موقعیت تجاری به نسبت مناسبی که بتواند گردشگران را 

کردم منطقه، من فرض می» دهی به این دیدگاه مؤثر هستند تها در جهراضی نگه دارد. رسانه

شویم شاید دلیل این منطقه مرزی است و احتماالً با کاالهای قاچاق و قاچاقچیان خیلی مواجه می

فکر من مستندی بود که یه زمانی دیده بودم اما واقعاً به این شکل نبود و منطقه بانه خیلی مرکز 

 ساله، زنجان(. 66 مجید«)تجاری خوبی داشت

 

 گرشرایط تسهیل -8

های بسترساز منازعۀ شده عواملی وجود دارند که در نقش زمینهدر میدان گردشگریِ مطالعه

که از مصاحبه با گردشگران معلوم شد اهم این عوامل در تحقیق حاضر چنانکنند. آنمعنا عمل می

 عبارت بودند از: 

 های تاریخیانگاشتپیش -

خود های خودبهزمینهچندان مثبت به پیشهای نهعنوان خصیصهها بهخی ویژگیشدن برخنثی

شود. قبل از تجربه مسافرت به مناطق کردنشین باوجود تعاریف و تجربیات شده تبدیل می پذیرفته

های دیگر در بین گذاشتن این تجربیات، اما هم چنان کلیشهقبلی و مثبت نزدیکان و به اشتراک

ها را تا زمان برخورد با واقعیت  زمینه بل از تجربه مسافرت وجود دارد و هم چنان پیشگردشگران ق

وآمد داشتند جز تعریف از خوبی شوهر من یک دوست کرد داشت و با همدیگر رفت»شود حفظ می

رو قبول شد خیلی  که پسرم دانشگاه اینجا ی اینها وقتیکردها چیزی ازشون نشنیدیم اما با همه

خواد بیاد برام خیلی سخت بود ولی وقتی اومدم داشتم و ناراحت بودم از اینکه کردستان میدلشوره 

ساله، استان مرکزی(. تجربیات مثبت القا شده در مصاف با تفکرات  31 ریحانه«)دیدم آرامش گرفتم

 من پدرم چندین سال»شوند خورند و در برخورد با واقعیت دگرگون میموجود و عوامانه شکست می
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کرد خوبی بوده اما واقعیتشو بخوام بگم قبل از کرد و چیزهایی که تعریف میپیش اینجا کار می

 62 مهران«)اینکه بخوام بیام اینجا استرس داشتم اما انصافا تا اینجا مردم خیلی خوبی نشون داده

 ساله، استان تهران(.

 قومیت شبح -

ها ازلحاظ تساوی انسان نوعی معتقد به ته بهدر دنیای امروز، حداقل در قوانین نوشته و نانوش

توان اغتشاشات این تساوی را در بین نژادی هستند. باوجوداین اعتقاد کلی رسمی و یا غیررسمی می

دیگر عمق واقعیت ورای ظواهر بیانگر چیز دیگری است.  عبارت کنشگران گردشگری مالحظه کرد. به

وجود آورد که تواند به، ذهنیتی را میر نوع فرهنگ باشدتواند بیانگعنوان ایستاری که مینژاد به

های خوبین قبل از اینکه بیام کردهارو شنیده بودم آدم»فرهنگ را یک دست و ذاتی معرفی کند: 

 39 )شاپور« کردم فرهنگ خیلی پایینی داشته باشند ولی خب دیدیم به این شکل نبودفکر می

را به لهجه و طرز پوشش توان آنار نژادی وجود دارند که میساله، تهران(. تصورات انضمامی نابهنج

لهجه درسته دست خود آدم نیست ولی »نوعی به خودبرتربینی نژادی از آن یاد کرد: ربط داد که به

دن استراتژی مد این های سنتی این منطقه آدمو چاق نشون میزیاد سیمای خوبی نداره لباس

 ساله، تهران(. 61 )معین« جور جاهاهای صنایع دستی و اینایشگاهنیست این چیزا دیگه باید برن نم

 

 ها تعامل(فرم) درک و تجربۀ گردشگری -8

گردشگران بر اساس چگونگی برخورد با واقعیت و نوع  در پی مشارکت فعاالنه و تجربیات

فاسیر های متعدد صورت گرفت که تعبارت بهتر شریک شدن در یک تجربه، کدگذاریتعامالت و به

 مشاهده است. حاصل شده از این کدگذاری در ادامه قابل

 مقابله با مالل زندگی روزمره -

عنوان یک امر  های مناطق جدید بهجدا شدن از شرایط محیط تکراری و رویارویی با جاذبه

شود نوعی استفاده مفید از لحظات عمر محسوب می شود که بهبنیادینی در زندگی روزمره تلقی می

تی از محیط خانه و اتاق در میایم روحیه آدم عوض میشه چهارتا آدم جدید یه جای جدید وق»

  کنم از ها اضافه تر میشن احساس میها بزرگ میشن چروکمیبینی تو روحیه تاثیر داره بچه

ساله، استان کرمانشاه(. با  31 )عاطفه« های عمرم استفاده کردم و روزمرگی زیادی نداشتملحظه

شود که های ناشی از راه و سایر موارد گردشگری به عنوان یک استراحت تلقی میستگیوجود خ

نوعی فاصله کند. برخورد با محیط جدید بههای ناشی از بودن در یک محیط را رفع میخستگی

گرفتن از شرایط کاری و درسی و به طور کل زندگی روزانه منجر به تمدد اعصاب و تجربه اندوزی 

های کاری و درسی یک استراحتی بود برام به این منطقه اصال نیومده بودم د از مشغلهبع»شود می

هم با فرهنگ آشنا میشم خود شهرها هم دیدنی هستند توع زندگی که دارند با ما متفاوت است 
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« برای منی که گردشگر هستم خیلی خوب بود مناطق طبیعی بافت شهریش و مردمش جالب بود

 تان آذربایجان شرقی(.ساله، اس 65 )لیال

 ایماژمحوری -

چه معموالً همراه گردشگر است ابزاری از قبیل تلفن همراه، در فعل و انفعاالت گردشگری آن

شود که در صورت دوربین عکاسی جهت ثبت  لحظات است. این ابزار منجر به آسودگی خیال می

ییات را برای افراد ثبت و ضبط ای وجود دارد که این جزعدم دقت و توجه به محیط اطراف وسیله

برداری شود و از وجوه واقعیت اطراف و کند. این امر مستلزم این است که مدام از منطقه عکس

جای توجه به اصل، بیشترین اهمیت را برای فرع قائل شد به پوشی شود وجریانات آن چشم

     رو ها گردم عکسبرداری کنم چون من حافظه خوبی ندارم برمیدم عکسهمیشه ترجیح می»

تونم ببینم در حال حاضر هم یه بینیم حداقل خیالم راحته که عکس هست و بعداً جزییاتشو میمی

ساله، استان کرمان(. بازتولید تجربیات توسط  65 محدثه«)نگاه میندازم که از کجا عکس بگیریم

ما االن رفتیم آبیدر »آید: حساب میعنوان ویژگی جذابی برای گردشگران بهشده بههای گرفتهعکس

مونه و بعدا گرفتم دوست دارم اینکارو چون همیشه برام میهمش گوشیم دستم بود و عکس می

ای میشه برام حتی اگه اون مسافرت کنم یک تجدید خاطرهها رجوع میوقتی که به این عکس

 ساله، خوزستان(.  63 )آرزو« سخت هم گذشته باشه

 پذیری بومیانغریبه -

کنند که ارتباط االمکان سعی میهنگام برخورد گردشگران با بومیان منطقه، بومیان حتی

دهی و یا تطبیق گویشی و زبانی خود با غیر مساعدی با غیربومیان ایجاد کنند و در زمینه آدرس

ما تو بعضی شهرهای »عمل آورند و تعاملی مناسب را برقرار سازند های الزم را بهبومیان همکاری

دادن ولی اینجا انگار احساس پرسیدیم سرباال جواب میدادن یا اصالً جواب نمیدیگه که آدرس می

  کردند حتی اگه بلد نبودن سعی کردند ما که کردی بلد نبودیم فارسی صحبت میمسئولیت می

ساله، زنجان(. ارتباط با بومیان منجر به استقرای  66 مجید«)کردن یجوری منظورو برسوننمی

های مختلفی تو من با آدم» شوندشود و خصیصه کلی برای بومیان قائل میردشگران از بومیان میگ

  سنندج ارتباط داشتم. این باعث شد خیلی چیزها تغییر کنه و یک برآیندی پیدا کردم که کرد 

   کنند این خصوصیات را تقریباً دارند مثل که تو منطقه کردستان زندگی میها یا کسانیزبان

 ساله، استان مشهد(. 36 محسن«)کننددهی و کمک کردن در موارد خاص خوب عمل میآدرس

 شدن گردشگریعقالنی -

پردازند. بایستی نوعی طور منظم می کنشگران به تفسیر دقیق وظایف و شرح ویژه هنجارها به

     عمده خود را هایها و نقشمصالحه را با نقش مقابل خود ایفا کنند، همه ملزمند که مسئولیت

آدم در حالت استاندارد »توان دیگران را کنترل کرد خوبی ایفا کنند. در این موقعیت ویژه میبه

نرمال است اما در سختیه که آدما درون خودشونو نشون میدن و راهی برای پنهون کردنش نیست 
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یگری هم همینطور همه من اگه بخوام مسافرتم بهم خوش بگذره باید وظایفمو به خوبی انجام بدم د

هاش وقف ها هم باید خودشونو با شرایط و سختینحوی باید بسیج بشن حتی بچهدر مسافرت به

شرقی(. قبل از هر اقدامی گردشگران نقش مقابل خود را با ساله، استان آذربایجان 65 لیال«)بدن

طلبد که باید هماهنگی می ای راکنند زیرا گردشگری شرایط ویژهتوجه به تجربیات قبلی انتخاب می

که باکی بری سفر خیلی مهمه چون باید تطبیق این»صدر در بین بازیگران ایجاد شود سالیق و سعه

   چینند بدونها رو میریزیهایی که برنامهداشته با عالیقت و جاهای دیدینی که قرار ببینی آدم

    ها تو سفر مشخص مهربون بودن ها،شوند فداکاریکه نظر دیگران رو بپرسند مشخص میاین

 ساله، استان مرکزی(. 29 سمیه«)شوندمی

 شدن مکان مقصدمصرفی -

مناطق دیگر عالوه بر جذابیت ویژه آن در یک بازده زمانی دقت و توجه بیشتری را معطوف خود 

دهند گیرند. تغییراتی که در نزدیک روی میخود میتری بهسازد و تغییرات برجستگی محسوسمی

چند سال پیش به اینجا سفر کرده بودیم فضای سبز و نحوه »کنند توجه زیادی به خود جلب نمی

آباد کشی به این صورت نبود و تغییرات آبیدرو قشنگ حس کردم مطمئنم اگه عباسخیابان

ا شم با گذر زمان آدم میاد اینجخودمون به این شکل تغییر کنه در این حد تغییراتش رو متوجه نمی

گیری ساله، استان همدان(. فاصله 92 اصغر)علی«ر تو شهر خودش باشهیبیشتر متوجه میشه تا تغی

های مرتبط با فرهنگ و نحوه پوشش یک وساز و تغییرات یک منطقه حتی دگرگونیاز نحوه ساخت

ه ها و بلوارها و مغازه نسبت به ده سال پیش که من اومدساختمان»منطقه برجستگی زیادی دارد 

های هاشون بوده و لباس محلیبودم خیلی تغییر کردند تغییرات مربوط به مردم بیشتر تو لباس

 رضوی(.ساله، استان خراسان 36 محسن«)کمتری نسبت به اون زمان شاهد هستیم

 های دیگریتأمل در سنت -

طقه شود چه بسا در یک مناقتضائات مکانی در هر شرایط منجر به تغیر معنا نوع پوشش می

شود که از زنی میخاص معنای مثبت و ملزم آن منطقه به خود گیرد و در مناطق دیگر برچسب

اقشار پایین جامعه است. این در حالی است که لباس محلی در منطقه مختص خود الغاگر جذابیت و 

اگه من تو کرمان یک نفرو با پوشش کردی ببینم احتماال به این »باشد فرهنگ اصیل خود می

رسم که برای کار اومده اینجا اما اگه اینجا ببینم برام جالبه چون فرهنگشو داره به من یجه مینت

ساله، استان کرمان(. حتی قواعد و قوانین سفت و سخت بورکراسی  39 )افشین« غریبه نشون میده

اگه شما وارد یک » دهندو یک قاعده مستثنی را تشکیل می شونددر مناطق مختلف دگرگون می

ره بشید که رسمی است و لباس محلی مناسب اونجا نیست چون باالخره یک حالت رسمی داره ااد

تونه استثنا جات هم لباس کردی بپوشند ایرادی نداره و آدم میاما با این حال اینجا حتی اگه اداره

اله، س 36 محسن)« قائل بشه چون اینجا مال این آدمه حتی میتونیم بگیم لباس رسمی اینجا اینه

 رضوی(.استان خراسان
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 تعامل نمادین -

کار عنوان یک نمادی بهشوند بهدستی توسط گردشگران خریداری می مثابه صنایعاشیا که به

کنند. روند که تداعی کننده تجربیات و خاطرات هستند بعدها با کنشگران مکاتبات فرهنگی میمی

ت. هنر دست و فرهنگ یک ناحیه درهم بافته ارتباط فرهنگی شی با دیگر مناطق قابل مالحظه اس

صنایع دستی حالت تزیینی داره معموالً » گر محتوای فرهنگی مختص خود استشود و نمایانمی

افته مال فالن شهره صنایع دستی که این وسایلو میبینم یادم میگیرم چونهم هر جایی ببینم می

که این اشیاء نماینده نظر منه تولید شده باشه بهای داره تا اینکه تو کارخونحاصل دسته ارزش دیگه

 ساله، استان همدان(. 69 نرگس«)اون منطقه است

 

 پیامدهای گردشگری -3

های اصلی پژوهش به دنبال کشف و توصیف شرایط و های پیشین و در امتداد پرسشدر قسمت

دهی و تعامالت تتعامالت گردشگری پرداختیم. تالش مبتنی بر این قضیه گشت که زوایای جه

دنبال تفکیک پیامدهای متعدد در رابطه با برخورد گردشگری را برجسته سازیم. در ادامه به

 کنشگران با پدیده گردشگری با نظر به موارد پیشین پرداخته شود.

 تغییر نگرش و انتظارات -

         های خاصی نسبت به آداب و رسوم یک منطقه خاص دارند این گیریها جهترسانه

کنند. گردشگران قبل از ورود ای را ایفا میها در انتظارات گردشگران نقش اساسی و ویژهگیریجهت

اما  به منطقه موردنظر معموالً انتظار دارند که بافرهنگ و پوشش خاص آن منطقه مواجه شوند؛

ارم هر من دوست د» شوندمعموالً هنگام برخورد و لمس واقعیت با عکس این قضیه مواجه می

شهری اصالت خودشونو حفظ کنند یک شهری که میریم دوست داریم لهجه اون شهرو بشنویم در 

که فالن هتل رو که میریم معموالً سعی زنند من خوشم نمیاد یا اینکه همه تهرانی حرف میحالی

ری از وشلوار به تن دارن و خبکه فضا سنتی است اما همه کتکنیم سنتی انتخاب کنیم با این می

ها خیلی از رقص و آهنگ و لباس کردی دیدم و شنیدم که من در رسانهلباس سنتی نیست با این

نظر من لباس محلی بپوشند جوری بود بهانتظار داشتم با همچین جوی مواجه شم اما اینجام همین

 ساله، استان زاگرس(. 33 )امید« جاذبه بیشتری دارند

 مثابه مصرف نمایشیگردشگری به -

های جدید و خلق وگذار و آشنایی با مناطق و موقعیتمنزله گشت نفس گردشگری صرفاً به

عنوان نوعی توان از این تجربه بهشود و میتجربیات جدید نیست بلکه این ویژگی خنثی می

رو میزارن باالتر همه ببینن مسافرتم به فرض تو مهمونی اون سیب درشته» توجه یادکرد جلب

ساله، کرمان(. گردشگری  39 افشین«)طرف سفر گرون میره که صرفا تو چش باشهدرست همینه 

نوعی خویشتن را از تواند به منزله نمایش طبقه عمل کند و بهمانند دیگر مختصات اجتماعی می
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ها هستند از مسافرت مثل مدارک دانشگاهی یا خیلی»دیگران مجزا سازد و به دیگران فخر بفروشد 

 مسعود«)کنند که به دیگران فخر بفروشندعنوان چیزی استفاده میاز مسافرت به مدارج و عناوین

 ساله، تهران(. 93

 گردشگری مجازی -

کنند که دیگران با دیدن های مناطق مختلف ادعا میگذاری عکسکنشگران اساساً با اشتراک

های اقصی ان از عکستواین تصاویر به وجد بیایند. این در حالی است که با یک جستجوی ساده می

اما گردشگران ادعایی دیگر نیز دارند، در کنار  نوعی لذت برند؛ دست آورد و بهنقاط اطالعات به

تصاویر مادی مناطق دیگر خود فرد نیز حضور دارد و از مورد پسند واقع شدن توسط دیگران در 

 کنندق مختلف آگاه میبرند و به عبارتی دیگران را نیز از رفتن به مناطفضای مجازی لذت می

جاهایی که رفتم عکس گرفتم از امارت خسرو آباد مسجد جامع و... قصدم اینه اونارو تو اینستاگرام »

هایی که خودمم هستم به اشتراک میزارم الیک به اشتراک بزارم و دیگران لذت ببرن البته عکس

های آنالوگ تر دوربینپیشساله، استان تهران(.  61 معین«)باعث میشه حس خوبی بهم دست بده

های کردند اما امروزه تکنولوژیبرداری از مناظر متعدد ایجاد میهایی را برای عکسمحدودیت

عنوان گزارشی از تجربیات به حالت انبوه ها بهاند و عکسها را از میان بردهدیجیتال این محدودیت

گرفتیم تا عکس میقبالً ده تا بیست»دارد ها امکان نادیده گرفتن تجربیات را رسند. فوران عکسمی

تا عکس میره تو کم دویستکردیم خاطرات همیشه ثبت شده بود ولی االن کمو ظاهرشون می

زدیم شاید صدوپنجاه عکس از سه چهار هاشونم نگاه نکنه قبالً ورق میکامپیوتر و شاید آدم خیلی

تواند معنا و ترس بودن و نگاه مداوم به شی میساله، کرمانشاه(. در دس 61 رقیه«)مسافرت اخیر بود

مثابه ثبت تجربیات را بکاهد. در کنار موارد ذکرشده همواره درخطر حذف شدن  ها بهجذابیت عکس

تونم با هایی که اون زمان گرفته بودم برام مونده کالً رابطه خیلی خوبی میتمام عکس»قرار دارند 

یجیتال شده و با یک ویروس همگی حذف میشن و مورد دیگه آلبوم قدیمی داشته باشم اما االن د

ساله،  23 فرشته«)هایی هستند که همیشه در دسترسم هستند و جذابیت آلبوم را ندارندعکس

 استان مرکزی(. 

 تعامل مخدوش -

    یافته است و این  های شخصی، قطار و... افزایش امروزه وسایل نقلیه اعم از هواپیما، اتومبیل

کنندگان، گردشگری اند اهمیت بسزایی در افزایش گردشگری داشته باشد. به اعتقاد مشارکتتومی

کند. باوجود امکانات متنوع گردشگری و در هر دوره معنا و مفهوم خاص خود را با خود حمل می

توان در بین کنشگران گردشگری مشاهده کرد. با زدایی را میخدمات مرتبط با آن نوعی احساسات

های متعدد اسکان مسافر بهبودیافته است اما پیش از آن این مادیات است  دهی که خدماتاین وجود

ها اگه مادیات اگه نباشه هیچ کاری نمیتونی کنی مثل هتل» تری یافته استکه اهمیت فزون

های پیشین مادیات معنی نداشته باشه نباید اول پولو بگیرند بعد بری تو گردشگری نسبت به دوره
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شتر شده با جو زمان ارتباط مستقیم داره گذشته اینقدر امکانات و خدمات رفاهی برای مسافران بی

سری چیزهای دیگه هستند افراد مثل ارباب رجوع یک وجود نداشت ولی چون همه درگیر پول و یه

بل در ساله، استان کرمانشاه(. صمیمیت و ارتباط متقا 61 رقیه«)اداره شدن که ارتباطی با هم ندارند

ی بیشتری داشته است امروزه تسهیل امکانات موجبات ارتباط منجمدتری را فراهم گذشته رویه

های بیشتری شکل اند ارتباطهای گذشته که مسافرها کمتر بودهعبارت بهتر در دورهآورده است و به

ط عمیق نسبت به نوعی به اشباع رسیدند و رواباند و بهگرفت اما امروزه مسافرها افزایش یافتهمی

مردم از همدیگه دورتر شدن قبالً همسرم یک کوله پشتی داشت یادش »است گذشته کم رنگ شده

کردیم حتی شماره فهمیدن ما مسافریم و ارتباط خیلی خوبی با بقیه مسافرا ایجاد میبخیر همه می

ارم من دوست دارم یه گرفتیم اما االن مسافرها بیشتر شدن من با اتاق بغلیم مراوده چندانی ندمی

وبش کنم اما همه خشکن و سرشون تو کار خودشونه جای عمومی که میرم مثل آشپزخونه خوش

 ساله، استان مرکزی(. 23 فرشته«)تونم مثل قبل باشم و کار خودمو انجام میدممنم دیگه نمی

 تبادل ابژه -

ا نیستند؛ هدایا و یا هکنند برای دیگری غایب که در مسافرت همراه آنگردشگران سعی می

شود نیست ای که حمل میعنوان شی سادههایی را به ارمغان آورند. صرفاً این سوغات بهسوغاتی

توان احترام شود که با کمک آن میمنزله کنشگرایی تلقی می ها برای دیگری غایب بهبلکه یادگاری

داد. تقالهای پیچیده اقتصادی در  های منزلت اجتماعی را افزایشنمادین دیگران را جلب کرد و رگه

برم در درجه اول با این کارم زمانی که برای فرد دیگری سوغات می»پس این اشیا حضور دارند 

کنم یه ریم بیرون معموالً سعی میشوند که یادشون بودم زمانی که از هر شهری میمتوجه می

به آدم نده ولی معموالً اون سوغات سوغاتی برای بقیه ببرم اما شاید بودجه اجازه همچین کاریو 

ساله، استان  22 )سمیه« مختص به هر شهری بتونیم برای دیگران ببریم مسلماً خوشحال میشن

 مرکزی(.

 شدن مرزهارنگکم -

معموالً صنایع دستی مختص هر شهری وجود دارد اما امروزه این امر از مکان خاص برکنده شده 

شود و مخدوش منطقه متفاوت منجر به تغیر معنای آن می است. وجود هم زمانی یک شی در دو

صنایع دستی که دیگه »شدن این ذهنیت را در پی دارد که یک شی مختص یک مکان خاص است 

اون معنای همیشگی خودشو از دست داده اومدیم سنندج اما کنار جاده سفال و کوزه دیدم که فکر 

شرقی(. ماشینی شدن و استاندارد سازی آذربایجانساله، استان  63 آلما«)کنم مختص همدان باشه

  شود و یک های مرتبط با آن باعث از میان رفتن معناهای نهفته در آن میصنایع دستی و هزینه

ام بازار صنایع دستی دیگه بازار صنایع دستی» دنبال داردثباتی و تزلزل نمایش فرهنگی را بهبی

 93مسعود «)سته؟ از چین وارد شده؟ قیمتش درسته؟نیست چیزی که شما میخری واقعا کار د

 ساله، استان تهران(.
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 گیری نتیجه

ی ی سدهدر میانه»نوعی با پدیده گردشگری درگیر هستند. های متعدد بهاقشار مختلف با پایگاه

های فراغت بیستم به بعد گردشگری دیگر فقط مشغولیات اقلیت ثروتمندان نبوده و به یکی از شکل

« اندرا تجربه کرده و پذیرفتهای از مردم آناست شکلی که طیف گستردهریح تبدیل شدهو تف

توان این پدیده اجتماعی را به های متعدد در عرصه گردشگری می(. جدا از صنعت663:1352)بنت،

شود. ها ارائه میآن نویسی بهعرصه فرهنگی کشاند. کنشگران قبل از هر گردشی معموالً یک پیش

های مختلف یک سری هنجارها و باید و نبایدها ها یا گفتماندشگران قبل از ورود از طریق رسانهگر

آورند. وجود میهای جدیدی را بهشوند و در اثر برخورد با واقعیت تعاملبرای خود متصور می

ه های اذهان پیش از اقدام به مسافرت بگیریدهند که جهتمی های به دست آمده نشانتحلیل

های اساسی، ترویج زمینهاستان کردستان ناشی از: بقایای ایستارهای زمان جنگ، تحمیل پیش

باشد. کننده و رویارویی نامتقارن میهای سردرگمدهیزدگی نژادی، جهتهای مذهبی، شبحنارسایی

    که سایر مقوالت دیگر را پوشش« ارجاعات تصوری و تناقضات واقعی» ظهور یافته مقوله هسته

دهد. در طرح نقشه گردشگران ارجاعاتی وجود دارد که در تعامل و در ورود با واقعیت، دگرگون می

صورت گیرد که اشکال عادت گردشگری به کنندگان را در برمی ای مشارکتشود. شرایط ویژهمی

ند کننده فرضیات متجسم شده است. ذهنیاتی که گردشگران با آن روبه رو هست غیرمستقیم تعیین

ها را شکل ی برخورد آنلحاظ فرهنگی، قومیتی، امنیتی، فضای اسکان و... تصورات و نحوه که به

کنند، به داده است. افراد کنشگر همواره در برخورد با زمانی که اشیاء و صدا را از نزدیک لمس می

ی زندگی پردازند. این تالشی است برای معنادهی کنشگر به فضابازتفسیر تفسیرهای پیشین می

توانیم شاهد نوعی بنابراین می دهند.پذیرانه انجام میعنوان اقدامی کنشگرانه و کنشروزمره و به

گرفته و از سوی دیگر برخورد با واقعیت  سو خیاالت و تصورات شکل ناهمگون باشیم که در آن از یک

گری زندگی روزمره شود. گردشهای پیشین محسوب میثبات کننده مطلقعبارتی بی متناقض که به

برداری دهد. زندگی روزمره درخطر مرگ قرار دارد و برای بهرهالشعاع قرار میکنشگران را تحت

توان مناسب، سعی در مقابله با آن دارند. القای سبک زندگی و به نمایش درآوردن احساسات را می

گذاری با استفاده اشتراک آوری سرمایه نمادین و فرهنگی از طریقدنبال جمعضمیمه آن کرد که به

عبارتی آوری سرمایه نمادین سرعت بیشتری یافته است و بهرسانی باال نحوه جمعاز قدرت اطالع

توان مشاهده رقص متافیزیکی کاالهای متعدد را می توان مالحظه کرد.گردش سرمایه نمادین را می

ربایی از امور واقعی یاد توان به توجهمی نمود و به نوعی به سلطه تکنولوژی اشاره کرد که از نتایج آن

 کرد.
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