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چکیده
گـران از آن، ذیـل   ، براسـاس درك و فهـم کـنش   »معناسـاز «اي پدیـده ۀمثابـ ي بهگرگردش

یابـد. نویسـندگان بـا اسـتفاده از     مـی اجتماعی در هر جامعه سـاخت ـمندي فرهنگیزمینه
صورت دادند تـا چگـونگی فهـم و    ساختاریافته هاي باز و نیمهشناسی کیفی مصاحبهروش

ي امـري  گـر گردشدهد ن ایشان دریابند. نتایج نشان میایمي را درگرگردشةدرك از پدید
فرد مدرن و سنتی) در اندیشه و کنش انسان امـروز اسـت کـه در    ةبخش (وجه ممیزهویت

بـر جـدایی کـار و اوقـات     سازي، سـبک زنـدگی مبتنـی   بستر نظام مدرنیته شامل تعطیالت
تـرین معنـا یـا    شـود. بنیـادي  میهاي مروج آن میسرو رسانه،يگرگردشفراغت، صنعت 

ةي با گریز ازخودبیگانگی محصول زندگی کاري و روزمرگرگردششناختی هستیةجوهر
قبیل مقاومتی نـرم در شـکل   ازايشهري مترادف است. درکنار معناي اصلی یادشده، معانی

جـوي اصـالت   ورش و تهاجم علیه روزمرگی زیست شهري، تالش براي جسـت نفی، شو
تـوان  را مـی شـده  بر و کاالییراه با کشف فضاهاي جدید و بکر طبیعی و واقعیتی هزینههم

ۀگانـ شـناختی در سـطوح سـه   از رویکردهاي تحلیلی جامعهمتأثراین معانی کرد.شناسایی 
ي ارائه شده است.و کالن در قالب یک مدل نظر،خرد، میانی
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مهمقد. 1
بلکـه نیسـت، اخالقـی اندوزيتجربهوگیريعبرتوآفاقسیردیگرجدید،ۀجامعدرسفر
زدودنو،شـادکامی لـذت، کسـب امیـد بـه روزمرهزندگیدرآوردنتعلیقبههرچیزازبیش
مسـافرت بـراي راراهفناورانـه هايپیشرفت).15: 2000وانگ(استعاديزندگیازمالل

جهـان مـردم امـروز زنـدگی ازبخشیبهيگرگردشوکردههموارجهاننزدیکودوربه
برخـی درخـارجی وداخلـی يگـر گردشازحاصلۀساالنمالیگردش. استشدهتبدیل

قالـب درپدیـده ایـن جهانکشورهايازبسیاريبرايواستدالرمیلیاردهابربالغکشورها
تبـدیل اقتصـاد ازمهمیبخشودرآمدکسبمنابعترینمهمازیکیبهيگرگردشصنعت

. اسـت متکـی اجتمـاعی وفرهنگیوسیاسیمهمهايواقعیتبرايپدیدهچنین. استشده
؛دکننـ مـی تلقیاجتماعیزندگیضروريوبدیهینیازهايازبخشیرا يگرگردشامروزه

بـراي را يگـر گـردش اجتمـاعی  گـذاري سیاسـت کوشند بـا میکشورهابرخیکهطوريبه
سـفر مـرور بـه جنگازپسهايسالدرنیزایراندر. ممکن سازندجامعهفرودستطبقات
سـپس ومتوسـط ۀطبقـ زنـدگی سـبک ازبخشـی بهتدریجبهوگرفترونقدوبارهداخلی
کـه ،هـا چهارشـنبه درتهرانخروجیمسیرهايترافیکتصویر. شدبدلجامعهدیگرطبقات
تکـرار سـال سرتاسـر درتقریبـاً دهـد، نشـان مـی  کشـورند شمالراهیي را کهنفرهزاران

هـاي تعریـف متفـاوت، رویکردهـاي بـه باتوجـه يگـر گردشمطالعاتادبیاتدر.شودمی
يگـر گـردش ازمـا هـدف ومقصـود مطالعـه ایندراست. شدهارائهپدیدهاینازمختلفی
:استيگرگردشجهانیسازمانتعریفازبرگرفته

خـود زنـدگی عـادي مکـان ازغیـر مکـانی بـه کـه افراديیافردهايفعالیتمجموعه
ازهـدف وکننـد مـی اقامـت جاآندرسالیکحداکثروشبیکحداقلومسافرت
درمـان، تحصـیل، نظیـر اهـدافی واسـت فراغـت اوقـات گذرانـدن نیـز آنانمسافرت

.)22- 20: 1390گی(کنندنمیدنبالرادرآمدکسبیاواشتغالمهاجرت،

وتسـریع موجـب جدیـد، نهادهـاي ۀتوسـع وایجادباتاریخی،یوضعیتۀمثاببهمدرنیته
زنـدگی مهـم ابعادازجمله. استشدهانساناجتماعیحیاتمختلفهايجنبهدردگرگونی

وزمـان دهشـ جديتحولوتغییرخوشدستمدرنعصردرزیستۀواسطبهکهبشرنوع
تـأثیر تحـت واوضـاعی  چنـین درسفر،ويگرگردشخصوصاًفراغت،اوقات. استمکان

شهرنشـینی، ونقـل، حمـل گسترشفناورانه،هايپیشرفتچونهمگوناگونعناصروعوامل
نهادهــايومؤسســاتپیــدایشاجتمــاعی،بیــنشاقتصــادي،رشــدوتولیــدگريۀروحیــ
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آدمیـان زنـدگی سبکدر اصلیوضرورياولویتیبهنشروچاپو ها،رسانهکننده،سرگرم
يگـر گـردش ۀزمینـ درتخصصیهاينظریهکه شاهدیمامروزهرويازایناست؛شدهمبدل

.شوندتولید می
شناسـان جامعـه وشناسـان انسـان درنهایتو،دانانجغرافیاقتصاددانان،مدیریت،عالمان

بـراي پدیـده و،بـازار صنعت،چونهممتفاوتعناوینیاطالقباکهندااندیشمندانیازجمله
آغـاز پدیـده ایـن دركبـراي متمـایزي مسـیرهاي ،امرباديهمیندريگرگردششناخت

ومنظـر ازپدیـده ایـن ازخاصبعديوجنبهوجه،بهپرداختنباآنانازهرکداموکنندمی
حـوزه ایـن تحلیلـی رقبـاي دیگـر از تـري درستدركۀداعیرشته،آنخاصتحلیلیقاب
تحقیقـات نتـایج ي،گـر گـردش شناسـایی درمختلـف علمیهايرشتهوجودرغمبه. دارند

و پنداشـتن  يگرگردشۀمقولازاقتصاديصرفاًمعنايدركدهدمینشانخارجیوداخلی
ایـن ازاقتصـادي فتیشیسـم نـوعی اقتصادي،یکنشیارفتارمحصول،کاال،مثابۀبهگرگردش
بسـیار آنازفرهنگـی واجتمـاعی درکیدادننشانبرايعرصهدرنتیجهو زدهرقمرا پدیده
ازخاصـی ةچهـر ترسـیم وبرسـاخت بـا اخیـر، هـاي سالدردیگر،بیانبه. ه استشدتنگ

بـراي آسـمانی ايمائـده وسـاز پولکاالییمعنايبهواقتصاديايمقولهۀمنزلبهگري گردش
.استشدهغفلتآنفرهنگیواجتماعیةچهربازنماییازاقتصادي،ۀتوسعورشد

هـا پدیـده دیگـر همانندوشمردمیاجتماعیاي تماماًپدیدهرا يگرگردششناسیجامعه
کـامالً نیـز  رايگـر گـردش ازجانبـه همـه ودقیقتفسیريوتبییناجتماعی،هايواقعیتیا

و،میانـه کـالن، سطوحدرزمانهمراپدیدهاینازتحلیلۀارائوتفسیرلذا؛داندمیاجتماعی
رغـم بهایراندر.کندمیگیريپیساختاروعاملیتزمانهمنقشبهباتوجهچنینهموخرد

کـنش ويگرگردشدركبرايجديايمطالعهي،گرگردشةپدیدیافتناهمیتوعمومیت
درچنـین هـم . اسـت نگرفتـه صـورت دانشـگاهی متـون  دراجتمـاعی ايپدیدهمثابۀبهسفر

ازخـارج وداخـل درایرانیـان سفرهايبهاسالمیانقالبازبعدۀتوسعۀسالپنجهايبرنامه
منظـور بـه خـارجی گـر گـردش جذبمتوجهفقط هاگذاريسیاستونشدهتوجهیکشور
درخـاص هـاي بازنمـایی ازمعناهاکهآنترمهمۀمسئل. استاقتصاديمنافعواهدافتحقق
معـانی بنـابراین .نداشدنیتبدیلوتغییرپذیروپویاروازاینشوند،میناشیفرهنگوجامعه

کـه داردوجـود شناختیيصراعنتجربهایندربلکه،نداردوجودانگرگردشرفتاردرذاتاً
هـا واقعیـت براساسيگرگردشوتحركجایی،هجابعملازانگرگردشمعانیوتفاسیربا
بازنمـایی وتجربهدركوفهماولگاملذا. ها را یافتتوان آنمیترکالناجتماعیعناصرو

وشـود مـی روشنيگرگردشماهیتآن،براساسکهاستيگرگردشعملازگرگردش
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خـرد ومیانـه کـالن هـاي واقعیـت وعناصـر بهتوجهبادركاینازتفسیريبعديگامدر
.شودارائه میاجتماعی

سؤال اصلی. 2
ان گـر گـردش نیآن در بـ يریـ گشـکل یو اجتماعیفرهنگيهانهیو زميگرگردشمعناي

؟چیستیرانیا

پژوهشۀپیشین. 3
ي، گـر گـردش معنـا در میـدان   ۀمنازعـ «اي با عنـوان  مطالعهدر) 1395(همکارانمحمدي و
کیفـی هـاي روشومفـاهیم کاربسـت باتادرصددند» سنندجان شهرگرگردش: موردمطالعه

بـه 95بهـار  درکـه را انـی  گرگـردش ذهنـی هايانگارهوهاپنداشتهپیشتصورات،ایماژها،
ان بـه  گـر گردشدهد مسافرتنشان مینتایج تحقیق. کنندتفسیروفهماندکردهسفرسنندج

تسـهیل «، »انتظـارات ونگرشتغییر«مثل مدهاییآپیواجدخودشان،تفسیربهبنامنطقهاین
تحلیـل دلازکـه ايهستهۀمقول.ست»مرزهاشدنرنگکم«و،»ایستارهادگردیسی«، »تعامل
قرائـت راسـنندج بهيگرگردشفرایندتوانمیآنمددبهوشدهتحقیق حاصلمقوالتهمۀ
).1395ست (محمدي و همکاران »معناۀمنازعومبادلهقلمروۀمثاببهيگرگردش«کرد

متقابـل معناسـازي ومعنایـابی «عنـوان  اي بامطالعهدر) 1393(همکارانوپورشمسی
بـه  نمـادین متقابلکنشرویکردبا» همدانشهر: مورديۀي، مطالعگرگردشوگرگردش

يگـر گـردش هـاي مکانويگرگردشازانگرگردشتفسیرومعنایابیچگونگیۀمطالع
بلـومر  وگـافمن شناسیروشرویکردازخودبررسیمراحلهمۀ درپژوهش. پردازندمی

کـه شـده انـد اسـتخراج  گرفتهتئنشهایافتهازهاآنۀهمکهمقولهسیزده. استبودهمتأثر 
فردگرایـی، نـواختی، یـک ازگریـز ادبـی، ةسـوژ اصـالت، جـوي وجسـت : انـد از عبارت

آثـار ارزشـمندي فرهنگـی، تعامـل شناسی،زیباییگرایی،خداشناسی، طبیعتگرایی،جمع
مطلـوب  وهـواي آبمعمـاري، هـاي جاذبـه مشـهور، ايفرهنگـی، سـوژه  تعاملباستانی،

).1393همکاران وپورشمسی(
ونمـایش گـافمنی مفهـوم راخـود بحثاصلیارچوبهچ) 2005(آتلجویکودورن

ـ هـا آن. دهنـد میقرارصحنهپشتوجلوصحنه،نقش،مثلآنبهوابستهمفاهیم ۀتجرب
تقویـت آنحاصـل کـه داننـد مـی هـا نمـایش ازايمجموعهیانمایشرافیجیبهسفر
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ارچوبهـ چنمـایش معتقدنـد هـا آن. استطبقاتیتحركومسافرانۀگذشتهايهویت
آندرراهویتساختمثلانهگرگردشیندهايافرتوانمیکهکندمیفراهمرامناسبی

اجتماعیزندگیترکلیهاينمایشازکوچکیبخشفقط يگرگردشهاينمایش. دید
غربیغالباًهویتبافیجیپشتبهکولهمسافراننویسندگان،نظربه. استمصرفعملو
ودلهـم دارد،اهمیـت خیلـی فیجـی فرهنـگ درکـه نمادینتفسیرومعنیظرایفبا

فیجـی درپشتبهکولههايگرگرشهاينامهنمایشرسدمینظربه،دیگربیانبه. نداراههم
هـاي شخصـیت وهـا نقـش وگیـرد میقرارتقابلدرنامتوازنقدرتروابطباندرتبه

روزمرهزندگیبههاآنبازگشتبرايتمرینیگیرندمیعهدهبهانگرگردشکهمتنوعی
).2005آتلجویکوکند (دورنمیفراهم

مـدهاي  آتحلیـل کیفـی بسـترها، دالیـل و پـی     «اي با عنـوان  مطالعهدر)1392(محمدي 
تـا کوشـد مـی » سنندجان شهرگرگردش: مورديۀاي، مطالعزمینهۀنظریةشیوي بهگرگردش

انـد کـرده سفرسنندجبه92بهار و تابستان درکهرا انی گرگردشايزمینهۀنظریکاربستبا
هـاي  انگیـزه ان بـا گـر گـردش کـه تحقیـق حـاکی از آن اسـت   ایـن  نتایج . کندتفسیروفهم

کننـد.  بخشی، تعاملی، دالیل ابزاري (خرید کاالهاي خارجی) به این منـاطق سـفر مـی   رهایی
اقتصـادي و  مـدها و نتـایج فرهنگـی، سیاسـی،    آپـی يگـر گـردش ان، گـر گـردش بنابر نظر 

).1392گذارد (محمدي میروي این مناطق محیطی متنوعی پیشزیست
پرجمعیـت منـاطق ازگـران گـردش کـه راتصـویري 710حـدود )2011(مندززپالوما
نمايکردهسعیپژوهشایندراو. استبررسی کرده اندکردهتهیهریودوژانیرودرروسینها
دربرجسـته هـاي جنبـه ونمایـان اندداشتهيگرگردشمقصدازانگرگردشکهرا تصوري
تصـور درکـه تغییـري ، پـژوهش ایـن هـاي یافتـه براسـاس . کنـد بررسـی راهـا آنتصاویر
شـرح و،هـا یادداشـت تصـاویر، درآمده،وجودبهروسینهاپرجمعیتۀمنطقازانگرگردش
مقصـد یکازکهتصویريبنابرایندارد؛وجوداندگذاشتهاشتراكبههاآنکهنیزهاییعکس
بـر شـود میدادهنشانجذابالبتهوغیرواقعیصورتبهتبلیغاتیهايرسانهدرگري گردش

).105- 97: 2011شارپلیواستون(گذارد میتأثیرمکانآنازانگرگردشبرداشت
را مطالعـه  جوانـان يگـر گـردش مصـرف ايمقالـه در) نیـز 1387(فرهاديوکالنتري

بـر وداننـد مـی بررسـی قابلمصرفۀدریچازراجوانانفرهنگمقالهدر اینهاآن. اندکرده
ایـن . کننـد مـی ارزیـابی نشـانه ومکانوزمانرا مصرفجوانانيگرگردشاساس،همین

را جوانـان ان،گـر گـردش ويگـر گردششناسیسنخوجوانیهايمؤلفهبرتکیهباپژوهش
.دانـد آن مـی هـاي نشـانه مصـرف وهـا تازگیۀتجرببرايانیجوگروجستو انگرگردش
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ـ انه یعنـی گرگردشهايرویهبهخودرفتارهايدرامروزاند جوانمدعیگرانپژوهش ۀتجرب
يگـر گـردش طریـق ازهانشانهمصرفداخل،فرهنگیسازيسانفشار همازفرارها،تازگی

رگـ یدجوانـان فرهنگیهايمؤلفهةدربارو کنجکاويهویتجويوجستواقعی،ومجازي
).1387ند (کالنتري و فرهادي معتقدکشورها 

ۀي مذهبی، مطالعـ گرگردشومعنایابی«اي با عنوان مطالعهدر)1396(همکارانومعاون
يگـر گـردش درزنـان معنایـابی چگـونگی توصـیف بهکیفیبا اتخاذ رویکرد» نگارانهمردم

کـوهن وجـودي يگـر گـردش بـه گران ، پژوهشارچوب مفهومیهچدر. پردازندمیمذهبی
توانـد مـی اسـت، بیرونـی سـفري کـه اینبرعالوهزیارتیسفراندو مدعیاند انداختهنگاهی 

و اتصـال وفرامـادي وفـردي میـان فـردي، تعامالتبرقراريموجبوباشدسفري درونی
روزمرگـی وتعلـق هرگونهازفارغودینیۀ عاطفازمملودر فضاییقلبیوفیزیکینزدیکی

هـاي شـده تـا گـم  دشـو میمنجر حقیقیخودجويومعنایابی و جستبهدرنهایتکهدشو
).1396خود را بیابند (معاون و همکاران درونی

شناسـی کیفـی، در   هاي پیشین بـا اتخـاذ روش  تر پژوهشطورکه مالحظه شد، بیشهمان
انـد؛  ي پرداختـه گـر گردشۀشناسی اجتماعی به مطالعبست رویکرد روانبهترین حالت با کار

ان متوقـف  گـر گـردش ترتیب کار ایشان درنهایت با کسـب معـانی ذهنـی و تصـورات     بدین
شـوند و نسـبت و ارتبـاط    شود و این معانی در سطوح کالن، متوسط و خرد تحلیل نمـی می

،دیگـر بیـان این معانی مغفول اسـت. بـه  ةدهنداین معانی با عناصر اجتماعی و فرهنگی شکل
این تحقیقات فراموشی تحلیل براساس الگوهـاي تحقیقـی عاملیـت و سـاختار     ةمفقودۀحلق

هـاي  نظریـه هاي داخلی و خارجی با عنایت بـه عناصـر نظـري    پژوهش،دیگراست. ازسوي
کـه یـا از   نحـوي بهدهند؛ نهاد نمیهیچ سنتز یا مدل ترکیبی پیش،موجود تخصصی این حوزه

ـ      شناسـی کیفـی   اسـتفاده از رویکـرد و روش  ۀتمهیدات نظـري و مفهـومی موجـود بـه بهان
اند یا از ذخایر نظري موجود، عینـاً و بـدون   بهرهاز رویکرد نظري پیشینی) بینکردن(استفاده

ایـن  مرکزیت کهحالیدرکنند؛ ارچوب مفهومی استفاده میهچبراي گونه خالقیت نظري هیچ
منظـور کشـف و   شـناختی بـه  تجربـی جامعـه  ۀهاي نظري و مطالعتبیینۀبر ارائمبتنیهطالعم

است.هاي موجودنظریهي و عناصر متشکل آن بدون تحمیل گرگردشتحلیل معناي 

مالحظات نظري و مدل تحلیلی. 4
. اسـت نیازمنـد  نظريسنتزيبه يگرگردشتبیینوتوضیحبرايمفهومیارچوبهچتنظیم
بـا رابـرد میـان و،خـرد کـالن، سـطوح بتوانـد هـم  بایديگرگردشفهمبراينظريسنتز
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.کنـد ارائـه مسئلهتبیینوفهمبرايراساختاروعاملیتازتلفیقیهم وبزندپیونددیگریک
هـاي دگرگـونی محصولکالن،ايبررسیدربایدسوازیکرايگرگردشمسئلۀمنظوربدین

ومعنـایی فضـاهاي دلازتوانمیراوضعیتایندیگريازسوودانستساختاريونهادي
بـر یکـی تحلیـل سـطح دوایـن . کـرد فهـم وضـعیت بـه گـران کنشمعنابخشیهايشیوه

سـطح دوایـن واسـط حلقـۀ . فرديگرانکنشبريدیگرواستمتمرکزکالنساختارهاي
.استکنشبسترهايوهاارزشبامرتبطهاينظاموبردمیانسطحخردوکالن

تـاریخی یوضـعیت مثابـۀ بـه مدرنیتهپیدایشدربایدرايگرگردشمسئلۀفهمآغازنقطۀ
ونهـادي وسـاختاري سـطوح درايعمـده هايدگرگونیمحصولمدرنیتهپیدایش. دانست
راچیـز همـه مدرنیتـه است،مارکسازتأثرکه م،)1389(برمنمارشالتعبیربه. استمعنایی

کـه ریخـت پـی جدیـدي هـاي نظـام ،خاکسترشـده بستراینبروفرستادهوابهوکرددود
وبودنــدجدیــدســریــکهــاییشــکل،داشــتندخــودازپــیشتــاریخبــانســبتیاگرچــه
وینـد افرسـه ازمدرنیتـه پیدایش.کردندایجادمختلفسطوحدرمتعدديهايبنديصورت

ي؛گـر گـردش سیاسـی اقتصـاد سـطح .1: دهـد مـی توضیحرايگرگردشاصلیمسیرسه
هـاي چرخـه تنظیمبهمربوطسطح. 3وگر؛کنشوکنشهايارزشومعنایینظامسطح.2

اگرچـه ي،گـر گردشفهمبرايحرکتیمسیرسهاین.زندگیسبکوروزمرهزندگیزمانی
درامـا شـوند، مـی پردازيمفهوموترسیمدیگریکازمستقلنظريمدلومفهومیسطحدر

.نداتنیدهدرهمعمل
وپیـدایش تـوان مـی شـد، گفتـه آنبرمؤثرعواملويگرگردشرةدرباچهآنبراساس

دوراندريگـر گـردش ۀایجـاد و توسـع  علـت تـرین اصلیوترینمهمرامدرنیتهۀتوسع
رايگـر گردشتوانمی)1993(و روجک) 1992(تیلوروکوهناعتقادبه. دانستمعاصر

مدرنیتـه ازخودبیگـانگی فـرارِ همـان یـا مدرنیتـه تاریکوجهعلیهافرادواکنشمحوربر
یـاد مدرنیتـه عصـر درازخودبیگانگیبهآنازچهآناما)؛46: 1992تیلور دانست (کوهن و

ناشـی قـراري بیاحساسنوعیو) وجودي(شناختیهستیاصالتیبیهماندرواقعشودمی
اسـت، کـار نیـروي سـازي کاالییمستلزمکه،داريسرمایهاقتصادروابطدر. استمدرنیتهاز

ازبیـرون بایسـتی رااصـیل انسـانی روابـط بنابرایننیست؛اصیلمطمئناًدیگرانسانیروابط
جـو وجسـت هـا  ماننـد ایـن  وعاطفیاجتماعیدرخصوصی،سپهردریعنیاقتصادي،نظام
یجهـان بـه ورودبـا مدرنیتـه، دهشـت ازفـرار یـا کـردن فراموشمنظوربهمدرنمردم. کرد

بـراي راهـی يگـر گـردش . کننـد مـی سـفر خانـه ازدوربـه بدیل،والعادهخارقجداگانه،
واقعیـت اخالقومنطقدربرابرکهدرحالیيگرگردشاست؛وجودياصالتبهرسیدست
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رابـدیل جهـانی دربـودن ازمتمرکـز وفشـرده درهـم ايتجربـه کنـد، مـی مقاومتروزمره
جانـب ازجدیدفضاهايکشفبرايتالشوکنجکاوي. )3: 1993دهد (ورلن مینهادپیش

انـدازي چشـم ازشناسـانه، روانیـا شناختیزیستايهپدیدهازفارغتوانمیراانگرگردش
رانـوین چیزهـاي جويوجستبرايکنجکاوي)1974(کوهن. کردبررسیشناختیجامعه

ابتـدایی دالیـل ازیکـی راآنودهـد مـی ارجـاع روزانهةشدشناختهمحیطازفراترامريبه
دورتـر چیـزي هرچـه زیـرا گیـرد، بردررافاصلهاستممکنتازگیداند؛میيگرگردش

ویـژه بـه ،يگـر گـردش اسـت معتقـد او.اسـت تـر بـیش نیـز جدیدتربودنشاحتمالباشد
ارضـاي بـراي هـا فرهنـگ وهـا ابـژه اجتمـاعی سـازمان ةدربرگیرندالمللی،بینيگرگردش

؛هاسـت تفـاوت ودیگـران بـه باتوجـه نگرانـی وتـرس دفـع بـر مبتنـی فرهنگیکنجکاوي
طـور بـه .)545- 544: 1974(کـوهن  است» عمومیعالیقفرهنگیکنجکاوي«يگرگردش
اصـالت کشفبرايافرادتالشموجبمدرنیتهوقوعۀعارضمثابۀبهازخودبیگانگیخالصه

ازناشـی فرهنگـی جويوجستوکنجکاويساززمینهتالشاین. شودمیزندگیدرمعناو
.شودمیعمومیعالیق
. شـود مـی محسـوب مدرنیتـه عصـر اقتصـادي ۀشاخصـ داريسرمایهدیگر،وجهیاز

تولیـدگري راداريسـرمایه ویژگـی تـرین مهـم کمونیست،مانیفستدرانگلسومارکس
گـردش آنطریـق ازبلکـه اسـت، ضـروري تنهانهعظیمتولیدگرياین. دانندمیسابقهبی

مسـتمر ۀتوسـع اجتمـاعی موقعیـت  آوردندستبهمنظوربهسرمایهومردموکاالهاسریع
راداريسـرمایه نظـام ویژگـی تـرین مهـم چهچنانشود.میتسهیلارتباطاتونقلوحمل

منظـور بـه داريسرمایهدرواقع،. آن بخوانیمهدفترینمهمبایدراسودبدانیم،تولیدگري
خـالل درودهـد مـی قرارخودهدفتریناصلیراتولیدگريتر،بیشسودبهیابیدست

زنـد مـی دسـت زنـدگی ابعـاد همـۀ  ساختنکاالییبهسود،کسببرمبتنیتولیدگرياین
بـراي کـاالیی بـه يگـر گردششدن،کاالییۀنتیجدر.)1994:649کوپاچسکاو(واتسون
گرفتـه خـود بهکاالییشکلیمدرنیتهتحتيگرگردشتولیدوشدهتبدیل انبوهمصرف

ۀتوسعبرايهازیرساختگسترشبهيگرگردششدنکاالییمنظور بهداريسرمایه.است
کسـب تـا پردازدمیانگرگردشبرايجذابۀانگرگردشفضاهايبازتولیدوایجادوآن

شود.میسربرایشنیزچرخهاینازسود
فضـاهاي ) 2005(آتلجویکودورنو) 1975(اشوترنردیدگاهدیگر، براساسازسوي

يگـر گـردش صـنعت فعـاالن ومدیراناختیاردرمحصور وانههدفمندبایدراانهگرگردش
هـاي آژانـس . دنـ دهمیقرارشدهمرزبنديشدتبهیجهانمرکزدرراانگرگردشکهدانست
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گیرنـد مـی برعهدهراگرگردشمسئولیت،والدینچونهم،هتلمدیرانونماهاراهمسافرتی،
اسـاس، ایـن بـر .کننـد مـی محافظـت تلـخ وخشـن هايواقعیتباشدنروهروبازرااوو

گـر گـردش ةخیـر نگـاه بـراي شـده یدأیتاهـداف ويگرگردشهايحبابدرانگرگردش
کاالهـاي مصـرف تـرویج هايشـگرد تـرین مهمازتبلیغات.شوندمیمحصورگاهومحدود

وهدفمنـد اطالعـات پذیرشاتکايبهبایدکنندگانمصرف. استداريسرمایهدرتولیدشده
کاالهـاي مصـرف بـه ايویـژه گـرایش وانگیزه،دکننمیالقاهاآنبههارسانهکهروشمندي

کـه ،)1992(هـاگز . کنـد مـی پیـدا مصـداق نیزيگرگردشدرمسئلهاین. کنندپیداتولیدي
تـرویج بـه ،دانـد مـی اجتمـاعی سـاختار محصـول ةمشـاهد هايراهحاصلرايگرگردش
هدفمنـد تبلیغـات وجمعیهايرسانهدرشدهارائهاطالعاتوتصاویرطریقازيگرگردش
کنـد  اشـاره مـی  مجـازي فضـاي و،فـیلم پوسـتر، بروشـور، طریـق ازيگـر گردشصنعت
ارائـه ) 1979(بریتـون و،)1995(کـرون مـک ،)1988(هـامن کهگونهآن.)32: 1992(هاگز
بـه هـا مکـان تفسیر عاديوواقعیتنمادینشکلتغییربایدرايگرگردشتبلیغاتاند،کرده
بـه اتکـا بايگرگردشصنعتتبلیغاتدر. دانستگرگردشبرايجذابالعادهخارقدنیاي

بـا وسـازي مؤنـث و،سـازي پنهانگرایی،ایدئالسازي،شاعرانهزیباسازي،چوناییشگرده
دنیـاي بـه عـادي واقعیـت ،دیگر عواملازاجتنابوخاصبصريعواملبرخیبرتأکید

فقـر، ازنشـانی تصـاویر ایـن ازیـک هـیچ در. دهـد میشکلتغییرالعادهخارقو رؤیایی
اسـت  نشدهدیدهيگرگردشسومیجهانمقاصدتلخهايواقعیتو،خشونتگرسنگی،

سـاخت خیـره، نگـاه گـران گـردش ذهـن درهدفمنـد تبلیغـات این.)1988:181(هامن 
آوردپدیـد مـی  يگـر گـردش مقاصـد بـا مواجهـه درشـگفتی ایجـاد و،جذابتصویري

درظهـور درحـال ومهـم رونديبه) 1996(این، باتلر و هینچبرعالوه.)2002:171(اوري
دیـدگاه بنـابر . معتقدنـد مقاصدۀتوسعوسازيعمومیدررسانهنقشويگرگردشۀعرص

ـ دارراقابلیـت ایـن امـروزه هـا رسـانه هاآن ودیـدنی رایمکـان یـا دادرويآگاهانـه کـه دن
مـدرن وسـنتی هـاي رسـانه بنابراینکنند؛تبدیل عمدهايجاذبهبهراآن اندكهايجذابیت

.)340: 1996دارند (باتلر و هینچ گرگردشةخیرنگاهگیريشکلدرمعتنابهینقش
تقسـیم جدیـد، فناوريمعرفیچونهمبسیاريعواملمدرنیتهنظامذیلدیگر،ايازجنبه

ةاسـتفاد عوامل،دیگر میاندر. نداسهیموريبهرهوتولیدگريرشددرعلمیمدیریتوکار
گـذران اجتمـاعی مدرنیتـه زایـش  در. اسـت مهمبسیارنیز) زمانمدیریت(زمانازعقالنی

اوقـات مشروعحقو،مسافرتحقوق،باتعطیالتبر مشروعحقظهوربامدرنتعطیالت
کمپبـل ،)1973(آدورنـو وهورکهـایمر هـاي دیـدگاه ازچـه آنبراسـاس . شدراههمفراغت
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مطـرح اسـت،  اروسیولوگوسیۀمدرنیتدربارة ) 1990(اوريو،)1982(گتلبیت،)1987(
رامـردم شـهوانی، تمـایالت ارضـاي بـراي تـر بیشهايفرصتنهادپیشبااروسیۀمدرنیت
ـ بـا راههموکنندفراموشرالوگوستوسطایجادشدهازخودبیگانگیکندمیمتقاعد ۀمدرنیت

ازتـا کنـد میسعیاغلبلوگوسیۀمدرنیت. کنندبازتولیدراموردنیازاجتماعینظملوگوسی،
سـرگرمی وتعطـیالت درواقـع، . ببردبهرهخودنظام دردهندهانسجامايمؤلفهمثابۀبهاروس
.استکارسازمانبلندمدتبقايضامنمتأخر،داريسرمایهنظامتحت
کـه دانسـت مدرنیتـه حاصـل بایدرايگرگردشمنظوربهسازيتعطیالتاساس،اینبر

نـوعی راتعطـیالت گـذران اگـر اکنـون .شـود میافرادزندگیدرسبکیپدیدآمدنموجب
بـدون ةروزمـر کارهـاي سـخت، زمانیهايبرنامهباراههموجوديۀمدرنیتسبکازرهایی

راآزادينـوعی تعطـیالت کـه بپـذیریم بایـد بـدانیم، پراسـترس هـاي العجـل ضربو،معنا
بـا  تعطیالتـی زنـدگی سـبک ایـن ؛آوردمـی خودبابدیلیزندگیسبککهکندمیگیريپی

سـبک چنیندر) 1992(براونو) 1994(مانتةعقیدبه.استمتفاوتروزانهزندگیاشکال
انـواع چـون هـم ي،گـر گردشمصرفتعطیالتی،وروزمرهزندگیچرخشبرمبتنیزندگی

تنهـا نـه يگـر گـردش مصرف. )111: 1994(مانت کندمیپیدانمادیناهمیتیمصرف،دیگر
هـاي نشـانه بهبلکهاند،شدهبنديبستهکاالچونهمکهگیردیمبررا درچشمگیريتجارب
مصـرف یجـه درنتشـوند؛ مـی تبـدیل مشـخص گروهیهویتواجتماعیوضعیتنمادین
میلـز و) 1994(گیلبـرت .)57: 1992(براون شودمینمادینۀسرمایةدربرگیرنديگرگردش

بـا تعطـیالت «شـدن نهـادي بـا معتقدنـد داننـد و مینمادینۀسرمایرا يگرگردش) 1951(
ناکـامی، یـا فقـدان ۀشاخصبهسفرنرفتني،گرگردششدندموکراتیکمدهايآپیو»حقوق
وضـعیت زیـرا ؛شـود مـی تبـدیل کـار درناکـامی یاشخص،سالمتوضعیتبردالیعنی

. )123: 1994اسـت (گیلبـرت   مدرنجوامعدرشدهپذیرفتههايارزشازموفقیتوسالمت
ازدورشـدن بـراي بایـد سـال دربـار یـک کهکنداحساساستممکنموفقیاسالميفرد

ورزیـدن رشـک حتـی واحتـرام اجتماعی،ۀوجهآوردندستبهواجتماعیشکستبدنامی
.)258- 257: 1951رود (میلز سفربهخانهۀجامعدراعضادیگر 

شناختیمالحظات روش. 5
(کیـوي و  اسـت غیـرممکن شناسـی مناسـب   روشتحقیق بـدون داشـتن  جرايتصور ا

یعنـی براساس چهار دیدگاه و سنت پژوهشی غالـب در علـوم اجتمـاعی   .)1377کامپنهود 
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ــادي ــاتی، تفســیري، انتق ــراي و فرهنگــی ،اثب ــانی و فهــم در مطالعــات  ب شناســایی مع
). ســنت 30: 1394(آلتیــانی و پارســکواس کــاربرد دارد ي ســنت تفســیري گــرگــردش

پـاول و واتسـون   (ساختاریافته و عمیق اسـت  هاي نیمهمصاحبهشگرد تفسیري متناظر با 
ومعنـادهی مسـئلۀ زیـرا ،). این پژوهش از همین رویه پیروي کـرده اسـت  300: 2006
يگـر گـردش میداندرکهمدنظر است گرانیکنشذهنیجهانوکنشزاحاصلدرك
بتوانـد فـرد دهـد اجازه مـی شگرد براساس این سنت و افرادکنشفهمیدرون. ندافعال

ایـن فـرض پژوهش،این دردیگربیانیبه.کندتشریحراخودکنشعینیوذهنیمعانی
تـالش بایدگرپژوهشوهاستانسانۀساختبلکه،مکشوفنهاجتماعیدنیايکهاست
هـاي  دارنـد (برسـاخته  آنازسـازندگانش کهروایتیبراساسراانسانیۀساختاینکند

دیگـران وخـود ازکـه را تفسیرهاییوافراددارمعنیرفتارهايوکندفهمدرجه اول)،
تفسـیر  وتبیـین اجتمـاعی علـوم  بـا مفـاهیم و اصـطالحات دانشـمندان     دهنـد میارائه

اسـاس در ایـن پـژوهش مشخصـاً بـا اسـتفاده از       اینبر.هاي درجه دوم) کند(برساخته
صـورت بـه مصـاحبه هـاي پرسشدربارة افرادهاي، روایتتحلیل روایتروش تحقیق 

ابتدامسیر،ایندر.استشدهتفسیروتحلیلپژوهشموضوعبرمدارهاییروایتخرده
ذیـل دروبرگزیـده هـاي مـرتبط  شـده گـزاره  نجـام اهـاي مصـاحبه کامـل مـتن میاناز

نیـز  هـا جـدول ایـن دومستوندر. استشدهجانمایی مقولههربهمختصهايجدول
تحلیـل، امکـان چنـین هـم ومـدنظر توصیفوتلخیصپدیدآوردنمنظوربههاییمقوله

بـراي گـران پـژوهش تـالش سـازي مقولـه . شـده اسـت  فراهمهایافتهاستنباطومقایسه
معیارهـایی تعیـین وهامصاحبهازحاصلهايگزارهازتريکلیبنديفرمولکردنانتزاع
ازگـران پـژوهش اسـتنباط بـر هـا مبتنـی  مقولـه این.استمفاهیم نهاییاینشمولبراي
داشـته هـا آنبـا رامفهـومی پوشـانی همحداکثرشدهتالشواستشدهتبیینهاگزاره
.شـود پژوهشهايیافتهازمجدديتوصیفوتلخیصۀارائموجبحالدرعینوباشد
ذکر شایان).140: 1387فلیک(است نظرياشباعحاضرپژوهشدرنمونهتعدادمالك
بـراي امـا شد؛حاصلمصاحبهبیستتقریباًانجامازاشباع نظري نسبی پسکهاست

هـاي دادهآوردندستبهبرايمصاحبهچهلتعدادنظري،اشباعبودنقطعیازاطمینان
گیـري هدفمنـد (مـداومت در    پژوهش در بین شهروندان تهرانی براساس منطق نمونـه 

مطالعـه ایـن در.گرفـت انجـام مرتبـه سـفر در هـر فصـل)    ي: حداقل یکگرگردش
کارشناسـان  ارزیـابی توسـط  وممیـزي هايشگردازها،یافتهاعتبارروایی ومنظوربه

.شداستفادهخبره
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هایافته. 6
مدرنیتهپیدایش1.6
گیـرد:  مـی مقولـه قـرار  مدرنیتـه ذیـل سـه   مفهوم پیـدایش شوندگانمصاحبههايروایتدر

و مدرنیتـه؛  ازمنـتج يگرگردشۀتوسع)سنت؛ بدريگرگردشنقشبودنرنگکم)الف
هـاي  روایـت تـر  بـیش بـر  مبتنـی .مدرنیتـه ازحاصليگرگردشرفاهیامکاناتاهمیت)ج

جایگـاهی ورنـگ نشان و نقشی کم)سنت(گذشتهدري و اوقات فراغتگرگردشتحقیق، 
وراههـم شـده و مدرنیتـه متولـد  ي بـا گرگردشایرانیگرگردشتصوردرگویا. محو دارد

.رودزمان با آن پیش میهم
ور کـه  اونور ري ایـن و حروم نکن، هی مـی رگفت پوالتش میهمادر خدابیامرزم هم«

ـ البد برو مشهدي، کربال یا مکه؟چی بشه » ه درد فـرداي آخرتـت بخـوره   اي که ثوابم داره ب
ساله).41(زن 

چنـین اهمیـت  مگـري و هـ  نسبت بین مدرنیته و گـردش برافرادةویژبراین، تأکیدعالوه
ـ  ازحاصـل تسهیالتوامکاناتنقش یـافتن آن  ي و عمومیـت گـر گـردش ۀمدرنیتـه در آین

.شودمنعکس می
ره آدمنمـی تفـریح وگـردش بـه کهآدمی.مدرنیسمويگرگردشارتباطه بینشکبی«
سـال پیشـم   بیسـت به همین ي نسبتگرگردشکه بعدم این.دنیاییهازاطالعبیوموندهعقب

نه راه درست داشتیم، نه وسـیله و  درگذشتهمنۀتجرببهش به سن وتخیلی فرق کرده، راس
دونی بود. ولی االنا راحت هرجـور  سگ،خوب و حسابی و راحت. مسافرخونه نبودنه جاي 

ساله).56(مرد » بینیممیو تو گوشیرریم، قبلشم عکساشمیخوایممی

سازيتعطیالت2.6
:اسـت تشـخیص ایرانـی قابـل  انگـر گردشهايگزارهمقوله دردوباسازيمفهوم تعطیالت

هـاي فرصـت وامکانـات ایجـاد ضـرورت )تعطـیالت؛ ب بـراي شـدن قائـل اهمیت)الف
ي.گرگردش

اول موردتأکید جدي است. ایشـان معتقدنـد   ۀمقولشوندگانمصاحبههمۀ کالمدرتقریباً
رسـیدن نیـاز چنینگذراند. همتعطیالتبابایدراشهريزندگیوکارمشکالتوهاسختی

تازه از این طریق محقـق  انرژيکسبو،روزمرهزندگیهايدغدغهازشدنفارغآرامش،به
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فـرد بایـد [بـا    کـه این«مؤثرمردمانعادتهفتکتابةنویسندکاوياستفانقولبه. شودمی
ي گـر گـردش که افراد تعطیالت را همان حائز اهمیت اینۀنکت». کندتیزرااشارهتعطیالت]
کردند.ارزیابی نمیدیدند و هرگونه فعالیت فراغتی غیرازآن را تعطیالتو سفر می

نظـرم بـه اصـالً . کـردم میاستفادهگردشبرايتعطیالتازهمبودمآموزدانشکهوقتی«
باشـه. آدم درسوکارشههمشهنمی. برنسفروگردشبههاآدمتاشدهدرستتعطیالت

ساله).38(مرد » دارهکارکردن وزندگیقدرتکنهگردش
وضـعیت  بعدي باوجود اهمیت آن، نگرش مثبت و منفی به آن باتوجـه بـه   ۀمقولبارةدر

ریزي و ایجاد بسـترهاي آن توسـط نهادهـاي    برنامهبودند کشور وجود دارد و همگان معتقد 
و نگاهی دوگانه محسوس است.مربوط ضروري است 

وپراکنـده ولـی زیـاده بسـیار تعطـیالت یعنـی ؛دارهاروپاییسبکتربیشماتعطیالت«
دوهفتـه آخـر تعطیالت،رفتمیآمریکاییتعطیالتسبکبهتعطیالتایناگه. مدتکوتاه
ساله).31(زن » شدمیبهترروزدهسالاولتعطیالتیاروز

تعطیالتوکاربرمبتنیزندگیسبک3.6
بخـش دوبهزندگیتقسیم)الف:ۀذیل دو مقولبر کار و تعطیالتسبک زندگی مبتنیمفهوم 

شـده بنـدي ي دستهگرگردشاتکايبهروزمرهزندگیسختیتحمل)تعطیالت؛ و بوکار
مـدرن وضـعیت درآنبرحاکمزمانیمنطقوفراغتـکارهايچرخهشدندگرگون.است

تصـویر کـار ازدوربـه فراغتزمانراآنتوانمیکهآوردمیپدیدزمانازجدیديصورت
کـه سـت اعمیـق قـدر آنمکانیکیحیاتوسنتجهاندرفراغتـکارتنیدگیدرهم. کرد
.بدانیممدرنايپدیدهسرهیکرافراغتاوقاتنامبهچیزيتوانیممی

تقسـیم کـارکردن وبـودن تعطیـل بهشهرنشینآدمايمازندگیکنممیفکرمنراستش«
روزايفقـط وباشـه کـار ذکرمـان وفکـر ۀهممجبوریمکنیممیکاروقتییعنیاست؛شده

بـر مقدموآدمهزندگیاصلیبخشکارالبته.کنیمفکرخودمونمبهداریمفرصتتعطیله که
هدفمنـد يگـر گـردش وفراغـت اوقـات بـه بایـد رازنـدگی ازدرصـد ده. فراغتـه اوقات

ساله).27(زن » بدیماختصاص
امکـان فـرد  بـه نمایانـد میرختاریخیو،طبیعیروستایی،مناطقبهسفرباکهمقاومتی

محـیط درموجودومشروعنظمدربرابرناخودآگاهو،موقتیکوتاه،هرچندمخالفتیدهدمی
.دهدانجاماشزندگی
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مـواقعی یعنـی کنه؛میعملاطمینانسوپاپیکمثلبرامپوسه، سفرمیسفر نباشه آدم«
سـفر کـم ۀفاصـل درحتـی کنممیسعی،شهمیلبریزمنکاريوروحیمشکالتۀکاسکه

ساله).20(مرد » بروم

ازخودبیگانگی4.6
روزمـره زنـدگی )کـار؛ ب بهنداشتنتعلقاحساس)الف:هايبا مقولهازخودبیگانگیمفهوم

میــاندر؛ازخودبیگــانگیازگریـز عامــليگــرگـردش )جو دانســتن؛افســردگیعامـل را
حاضـر عصـر درازخودبیگـانگی را چـه آن. دشـو احصـا مـی  شـوندگان مصاحبههايگزاره

ناشـی قراريبیاحساسنوعیو) وجودي(شناختیهستیاصالتیبیهمان،درواقعدانند،می
.استمدرنیتهاز

هـیچ کننمیکهچون کاري،دنمیانجامکهکاریهتعطیالت واسهبهمردمۀعالق«
(مـرد  » نمیـاره آرامـش وکـاري رضـایت  شرایطومحیط. ندارهشونربطی به زندگی

ساله).34
ومعنـا کشـف بـراي تقالوتالشسويفضا و زیست امروز موجب شده تا افراد به

شهريزندگیعوارضازیکی،تردیدبی.کنندحرکتمعناازتهیزندگیبهمعنابخشی
ــدرنو ــره و   ) موجــودنظــم(م ــدگی روزم ــوعی کســالت و افســردگی محصــول زن ن

است.تکراري
؛دارمکمبـودي احساسیهرمنمیگردشیارمنمیمسافرتکههرسالییاهروقتمن«

نیسـت. همـه  یـه چیـزي  وکـردم و گـم رچیـزي وزندگیمـه دریئخلکهکنممیاحساس
تـا بـره سـفري یـه آدمالزمـه گـاهی . تاسـ کننـده خسـته خیلـی روزمـره دونن زندگیمی
ساله).34(مرد » شهعوضوهواشآب

مدرنیتـه تاریکوجهعلیهمقاومتشانومدرنمردمواکنشدريگرگردش،دیگرازسوي
ــه  ــردش. داردریش ــرگ ــهرا يگ ــۀب ــراي مثاب ــی ب ــرارواکنش ــانگیاز ف ــهازخودبیگ مدرنیت
.دکننمیبررسی

وجـور کنن. تکراري و یهبینید که زندگیا شده ماشینی. همه مثل هم دارن زندگی میمی«
اینا همه عـاملی شـده  .دنمیانجامنواختش یکههمکارايشونزندگیدرطولکه آدمااین

روزم دچنـ يتونـه بـرا  مـی . آدمتچون دیگه زندگی همیشگی نیسشهي جذابگرگردش
ساله).26(زن » داره حال کنهتجور که دوسشده اون
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زندگیبرايمعناواصالتکشفبرايتالش5.6
ـ  بـا  زنـدگی  بـراي معنـا واصـالت کشـف بـراي شناخت مفهـوم تـالش   ۀ:مقـوالت دوگان

هـاي مکاندیدنبااصالتکشف)طبیعت؛ ببکريوزیباییدرزندگیمعنايکشف)الف
زنـدگی درمدرنیتـه وقـوع ۀعارضـ که،. ازخودبیگانگیاستشدهحاصل باستانی وقدیمی
تـالش ایـن . تـالش کننـد  زندگیدرمعناواصالتکشفبرايافرادشود میموجب،است
.شودمییافتهعمومیتعالیقازناشیفرهنگیجويوجستوکنجکاويساززمینه
وقتـی داریـم دوست. بپردازیمهاناشناختهکشفبهدیممیترجیحتربیشهمسرمومن«
زاد آدم باید جـایی بـره آدمـی   نظرمبهوباشهنخوردهدستوبکربریم کهجاییکنیممیسفر

آدمبـدون مکـانی دردیـم مـی تـرجیح وارتبـاطیم درافرادبازیادکارمحیطدرچوننباشه
ساله).29(زن » باشیمتنهاونخودموباشیم
کـرد  تأکیـد بایدباستانیوتاریخیهايمکانازبازدیدبهایرانیگرگردشگرایشبارةدر
سـنتی ياشیاوکاالهافرهنگی،دادهايرخبرايايان ارزش خاص و اهمیت ویژهگرگردش

و ،انـدوزي، یـادگیري روش زیسـتن درسـت    ایشان معتقدند تجربه.اندقائلواقعیتجاربو
شود.آرامش روانی با آگاهی از گذشته کسب می

هستنباشکوهوزیبادهنده،آرامشکهکنممیانتخابراباستانیوتاریخیمکانايمعموالً«
دلیـل اینکشن. بهمیسرگذراندن برام به تصویرازکهورتجربیاتیوگذشتهباارتباطنوعیو

ساله).39(زن» معنابخشهبراموکنهمیآرامخیلیرامنروحیمتافیزیکبخشآنکه

کنجکاوي براي کشف فضاهاي جدید و دور از مدرنیته6.6
»زنـدگی بـراي معنـا واصـالت کشـف برايتالش«یعنی با مفهوم قبلییادشده نسبتاً مفهوم 

ـ   مکمل یـک آن دو را توان و میرددااشتراك نزدیکی و کسـب )الـف ۀ:دیگـر دیـد. دو مقول
دیـدن ازبـردن لـذت وآرامـش کسب)طبیعی و بوبکرهايمکانازبردنلذتوآرامش
) مـدعی  1972کانـل ( از مـک نقـل شود. کوهن بـه تاریخی ذیل این مفهوم دیده میهايمکان

راه بـا  داده اسـت و زنـدگی هـم   دسـت اش را ازبخشـی آرامشاست مدرنیته توان و کارکرد
).165: 1972شده است (کوهن مبدل رحم هاي مکانیکی به نزاعی بیابزارآالت و ماشین

ارتبـاط طبیعـت بـا ود کننـ میيگرگردشکهکسانیکردهثابتساالایندرمنۀتجرب«
نتـونم کـنن. اگـر  راحتخردکناعصابوماشینیزندگیشرازورتونن خودشونمیدارن

ساله).62(مرد » شدهتمومزندگیکنممیاحساسنرم،طبیعتوکوهبهوکنمسفرروزي
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بـا .پسـندم مـی رو تـاریخی و مـذهبی   مراکـز چنـین و همباستانیهايمکانتربیشمن«
جـور  یـن نوعی نزدیکی به خدا و خود واقعی انسان هست ا.استسازگارتربیشمنۀروحی

ودرونیـه نیـاز یـک هـاي اون زیبـایی ازبـردن لـذت وروحـی نیـاز آرامـش، بهجاها. نیاز
ساله).47(مرد » نیازهاینبهپاسخيگرگردش

يگرگردشصنعتۀتوسع7.6
بـراي امکانـات ایجـاد وتوسـعه ضـرورت )الـف :هـاي ي با مقولهگرگردشصنعتۀتوسع

.ي شناســایی شــدگــرگــردشۀتوســعازدولــتحمایــتضــرورت)بي؛ وگــرگــردش
الوصـول رسـیدن   ي امکان و فرصت مناسب و سـهل گرگردششوندگان معتقد بودند ارزیابی

دولـت  اما در کشور مـا  طریق آن ممکن خواهد بود؛به توسعه است و راه یا مسیر توسعه از
ن ایـ و اجتمـاعی  ،دینـی ،و بخش خصوصی بنابر دالیل و موانع مختلف فرهنگـی، سیاسـی  

ریـزي مـنظم کوتـاه یـا     رغم اهمیت و ضـرورت آن، برنامـه  بهد؛ لذا نریگنمیجدي را مسئله 
گیرد.بلندمدتی براي آن صورت نمی

. مـن  تدیگر بخشاي کشور خبري از برنامه مرنامه توش نیسـ لي هم مثگرگردشببین «
بریم هـم بیـان.   مون راه بیفته. هم يگرگردشبایدخوایممیايپیشرفتهکشورشک ندارم اگه

گیریم و اونا هم که میان پـول میـارن. از قـدیم    ریم یه کشور دیگه ازشون یاد میما وقتی می
گفتن دنیاگشته باش نه دنیاخورده. ولی خوب نه برنامه هست و مشکالت چـادر و پوشـش   

ساله).54(مرد » دونیمیهم که خودت
بایـد نـد معتقدوانـد پذیرفتـه مهـم صنعتیمثابۀبهرايگرگردشهم ایرانیانگرگردش

انجـام اثربخشـی وکارآمـد گـذاري سیاسـت وریزيبرنامهدولتآینده،درآنپایداريبراي
ظهـور درحـال رونـدهاي بایدنفعانذيدیگرو،ریزيبرنامهمتصدیانگذاران،سیاستودهد 

کیفیـت ارتقـاي ومـنظم رشـد بـه کـه رااقـداماتی وکننـد شناساییرايگرگردشصنعت
شـود، میمنجر محلیۀجامعوانگرگردشمندشدنبهرهدرنهایتوصنعتاینمحصوالت

.دهندقرارخوددستورکاردر
،کنـه حمایـت ،کنـه فـراهم راهاوظیفه داره زمینهدولتتو ایران پول نفت دست دولته.«
مثـل . کـنن فعالیـت خـارجی هـم بیـان   وداخلـی خصوصـی گـذار سـرمایه بدهاجازهولی
تربیـت تـور نمـاي راهکـردن، درسـت شیکرستورانايمخصوص،هاياتوبوسسازي،هتل
ساله).43(مرد » کنن
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يگرگردششدنکاالیی8.6
ـ سـه بايگرگردششدنکاالییمفهوم کـاال؛ خریـد بـه يگـر گـردش تشـبیه )الـف ۀ:مقول

. اسـت شـده  ارزیـابی کـم  درآمـد بايگرگردشامکان)ي؛ و جگرگردشبربودنهزینه)ب
براسـاس .انـد اشاره داشتهافراددرآمدبايگرگردشمستقیمارتباطشوندگان بهمصاحبههمۀ 

ذهـن درنیـز يگرگردشداري،سرمایهنظامدرزندگیشئونوامورهمۀ شدةییکاالجریان
بـراي کـه نگـرد  مـی کـاالیی جـنس ازآنبـه واسـت یافتهکاالییماهیتایرانیگرگردش

.پرداخت کندهزینهبایدآوردنشدستبه
ي. تا جیبت پرپـول  گرگردشچه برسه به سفر و ،شه رفتپول نمیتا سر کوچه هم بی«
ولی من تا درآمدم خوب نشه هـوس سـفر   ،رنمیتونی بري. خوب بعضیاجایی نمی،نباشه

»!زنـدگی ۀدیگـ کارهـاي ۀهمـ مثـل درسـت ،دارهخـرج يگـر گـردش زنـه.  به سرم نمـی 
ساله).20(مرد

انـد. در نگـاه ایشـان،    پرداختـه کاالهـا دیگـر خریدبايگرگردشۀمقایسبه،براینعالوه
مصـرف مفـرح تجـارب ولـذت نهاییمحصولصورتبهواستشدهکاالییيگرگردش

است.تجاربسازيکاالییازخاصینوعيگرگردششود و می
که بري موبایل بخري یـا خـودت  اینلخرید از فروشگاه دیگه. مثلي هم مثگرگردش«

ولـی مـا   ،و هم بایـد خریـد  ريگرگردشبه پیتزا دعوت کنی. مفتی نیست باید پول داد. و ر
(زن » دیـم مـی تـر پـول  غـذا راحـت  بـرا ؛کردن براي سفر برامون یه کم زور دارهایرانیا خرج

ساله).32
درچادرزدنماننديگرگردشارزانهايروشبهافراداززیاديبخشمقابل،دراما
کـه  انـد و معتقدنـد  دهکـر توجـه دوچرخه یا وسایل عمومی نیـز باسفروطبیعیمناطق

ي گـر گردشي و درآمد اقتصادي ارتباط مستقیم وجود دارد، لکن گرگردشاگرچه بین 
دهنـدة نشانمکن است این نکته م.شدن داردهزینه و ارزان هم امکان عملیاتیو سفر کم

ونیستپرخرجکامالًايمسئلهصرفاًایرانیگرگردشذهندريگرگردشکهباشدآن
ي متوسـل  گـر گـردش براي يترآسانکارهايراهبهشاناقتصادياوضاع هبافراد باتوجه 

کـه دورانـی درلـذا .دهنـد پوشـش مـی  شوند و محرومیت اقتصادي را با سفر ارزانمی
دچـار زنـدگی هـاي هزینـه تـأمین دردرآمدسطحلحاظبهجامعهافراداززیاديبخش
ایـن بـراي گزینـۀ مناسـبی   راپشـتی کولـه اصطالحبهوهزینهکميگرگردش،اندسختی
.انگارندمیمسئله
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جاهـاي بـه مـثالً ؛دادمانجـام ورکـار اینکمخیلیۀهزینبایاخالیجیبباخودممن«
پـول  کـه رفـت راهـی بـین هايماشینباروهايگرگردششه میرفتم.تهراناطرافطبیعی

.ساله)48(مرد » ...سوارادوچرخهخواد یازیادي نمی

مناسبفضاهايبازتولیدويگرگردشۀتوسعبرايبسترسازي9.6
ـ در دويگـر گـردش مناسبفضاهايبازتولیدويگرگردشۀتوسعبرايبسترسازي :ۀمقول

دريگـر گـردش تورهـاي نقـش )بي؛ وگـر گـردش ةدهندتوسعهتسهیالتاهمیت)الف
یـد اهمیـت و جایگـاه    أیتبـا ان ایرانـی  گـر گـردش .متجلی استانگرگردشةانگیزافزایش

گري در این حـوزه را از وظـایف   ي، بار و مسئولیت تسهیلگرگردشةدهندتسهیالت توسعه
دانند.دولت می

بخـش . دولتهوظایفهمهایناهواپیما،قطار،هتل،جاده،کنه،ایجادامکاناتبایددولت«
بـه دارهوظیفـه دولـت حتینظرمبه.يگرگردشافزایشبرايندارهمالیتوانکهخصوصی

» بدبخت نشـه گرگردششو بده دست مردم، مخل آزادي بده. ولی دیگه بقیهسفرۀیارانمردم
.ساله)41(زن 

بـر ابزارهـاي مسـحورگر تبلیغـاتی و     ي بـا تکیـه  گـر گردشۀحاضر، فعاالن عرصدرحال
چنـین سـاخت فضـاهاي جـذاب و اغـواگر      اي در ایجاد انگیزه و میل بـه سـفر و هـم   رسانه

ان ایرانـی ارزیـابی کـامالً مثبتـی از     گـر گـردش ي نقش قدرتمند و پرنفوذي دارند. گرگردش
تـر،  تـر، بابرنامـه  ر با تـور ارزان ها معتقدند سفهاي مسافرتی و تورها دارند. آنخدمات آژانس

).14: 1975اش وتر از سفر بدون تور است (ترنرو آسوده،ترامن
ـ بـا اوقاتخیلیودنمیخوبیخیلیامکاناتمسافرتیتوراي« ـ ازتـر کـم ۀهزین ۀهزین

و ردرجا سـاك ،ده که من اگه گیر بیارممیو آفرآپشنتور کلیاونا رفت.باشهمیشخصی
.ساله)58(مرد » رممیکنم ومیعجم

يگرگردشمروجهايرسانهگسترش10.6
نقـش )ي؛ و بگـر گـردش ةانگیزایجاددرهارسانهنقش)الف:هايدر مقولهمفهوم مذکور

ـ .انه نمایان اسـت گرگردشتمایالتبهدهیجهتدرهارسانه حاصـل يگـر گـردش ۀتجرب
آنبـارة درمکانهرازبازدیدازقبلگرگردشهرکهاستتصوريیاواقعیتبهیابیدست

دارد.ذهندر
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یونـان، ةدربـار شـد مـی پخشايماهوارههايشبکهازیکیازايبرنامهپیشوقتچند«
کـرد.  خـواهیم سـفر جـا آنبـه زوديبـه حتمـاً کـه بـود جذابهمسرمومنبرايقدراین

.ساله)33(زن » طور رفتیمرستوران خاور خانم هم همین
کاالهايمصرفترویجدر داريسرمایههايشگردترینمهمازتبلیغاتدیگر،ازسوي
وهدفمنداطالعاتپذیرشاتکايبهبایدکنندگانمصرف. استمیان مردم درتولیدشده

کاالهـاي مصرفبهايویژهگرایشوانگیزه،دکننمیالقاهاآنبههارسانهکهروشمندي
هـا آگاهانـه   رسـانه . کندمیپیدامصداقنیزيگرگردشدرمسئلهاین. کنندپیداتولیدي

کنند قدري ظریف جاي خودشان را باز میکشند، اما بهسمت خود میتمایالت افراد را به
انـه را  گرگـردش هـاي  کنند آزادانه و به میـل خودشـان کـنش   ان تصور میگرگردشکه 

کنند.انتخاب می
تـر بیشرايگرگردشمقاصدشخصاً. دارندمؤثريبسیارنقشيگرگردشبرهارسانه«

تـوي ازيگـر گـردش بـراي امرفتـه کـه را هرجـایی مـن .کنممیانتخابهارسانهطریقاز
.ساله)33(زن »کردمپیدااینستاگرام

خیرهنگاهایجادوجذابذهنیتصویرساخت11.6
ازجـذاب ذهنـی تصـویر سـاخت )الـف :منظور شناسایی و تأثیر مفهوم یادشده مقـوالت به

نگـاه پدیدآمـدن درايرسانهتصاویرازتأثیرپذیري)ان؛ و بگرگردشذهندريگرگردش
اشـتیاق وانگیـزه اززیـادي بخـش ایرانیانگرگردشاست. شده ج استخراگرگردشةخیر
کـه نمـا راهعنـوان بهنههارسانهدرواقع،. کنندمیکسبهارسانهازيگرگردشبرايرا خود

نگاهشـان سـوي ودنکنمیایفااساسینقشیهاآنذهندريگرگردشمروجپیامبرمقامدر
.ندنکمیهدایتبجویند،يگرگردشدربایدچهآنسمتهبرا

هـا رسـانه بـا چوندارنمردمبینسفروگردشگسترشبرسزاییهبتأثیرهارسانه«
همونودیدمفیلمیاعکسیکمنکهآمدهباشیم. پیشداشتهدیداريۀتجربتونیممی

گذاشـته تـأثیر بـار چندمنرويعکسا.بردهچندروزهسفریهبهرومنفیلمثانیهچند
» دیـدم رفـتم  آنازفـیلم وعکـس کـه زمـانی ولـی ،ندیـده بـودم  راهرمزةجزیرمثالً
.ساله)33(زن

فضـاي گیـر  چشـم نفـوذ ضـریب داشـت هادادهاینازتوانمیکهرادیگرياستنتاج
ایرانیـان درمیاناینستاگراموتلگرامماننداياجتماعیهايشبکهمشخصطوربهومجازي



1398تابستاندوم،ةشماردهم،سال،فرهنگیپژوهیجامعه156

) يهـا فـیلم (ویـدئوهاي و) هـا عکـس (تصـاویر .اسـت ایرانـی انگـر گـردش مشخصاًو
تبلیغـی اهـداف در رسـیدن بـه   مـؤثري ترویجیوتبلیغاتیابزارفضاهاایندرمنتشرشده

کـاالي  مصـرف بـه اقنـاع رامخاطـب وسـازند مـی فـراهم رايگرگردشصنعتترویج
فهـم بـر عامـل ترینمهمشایدکهداشتاذعانتوانمیاساساینبر.کنندمیيگرگردش
هـاي رسانهرفتارهايخاللازتوانمیراآنفرهنگیواجتماعیهايزمینهويگرگردش

ازراخـود اثرگـذار نقشبینایندرصداوسیماکهگفتنی است . جستيگرگردشمبلغ
يگـر گردشةانگیزایجاد درتلویزیونکهداشتهاظهارایرانیگرگردشترکمودادهدست

دراجتمـاعی هايشبکهازپس.استبودهمؤثر يگرگردشمقاصدانتخابدریینماراهو
راهـا آنعمـل نمـاي راهنقـش يگرگردشبامرتبطايماهوارههايبرنامهمجازي،فضاي
.اندکردهبازي
پخـش دنیـا يگرگردشهايمکانبارةدرايماهوارههايشبکهکهرا هاییبرنامهشخصاً«

روزیـادي هـاي عکـس تلگرامواینستاگرامتوي.کنممیگیريپی،باشهفرصتیاگرکنندمی
نباشـه، مـالی مشـکالت وبرمبتونمکهباشهجاهاییهاعکسایناگر. جذابهبرامکهبینممی

پخـش سـفر بـرویم کجـا ةدربـار سـریال یـک جمۀشبکپیشوقتچندمثالً.رممیحتماً
»دیـدم جـا آنکـه اسـت جاهـایی آنبـه سـفرکردن مـن آرزوهـاي ازیکـی اآلنکهکردمی

.ساله)60(مرد

مصرفازنوعیوفردسالمتوموفقیتۀشاخصبهيگرگردشتبدیل12.6
نمادین

بـه سفرنرفتني،گرگردششدندموکراتیکمدهايآپیو»حقوقباتعطیالت«شدننهنهادیبا
تبـدیل کـار درناکـامی یـا سـالمت نداشـتن  وضعیتبردالیعنیناکامی،یافقدانۀشاخص

. اسـت مـدرن جوامعدرشدهپذیرفتههايارزشازموفقیتوسالمتوضعیتزیرا؛شودمی
و،اجتمـاعی وضـعیت شـهرت، انباشـت ؛نیسـت تجربیـات ازانباشـتی فقـط  يگـر گردش
رقابـت درکـاري راهبـه يگرگردشنمادینمصرفبنابراین.هستنیزنمادینداريسرمایه

.شودتبدیل میجامعهدرنمادینقدرتکسب براي
.شـد خـواهم افسـرده ومـرده دل. بـود نخـواهم موفقیفردبروم،گردشبهنتوانماگر«

بایـد  واسـت شدهروحیامراضنوعیدچارکندسفرطبیعتبهنخواهدکهانسانینظرمبه
ساله).27(زن » استخرابحالشپزشک چون قطعاًپیش روانودبر
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و کـنش  شـه یدر اندبخشتیو هويضروريبه امريگرگردشلیتبد13.6
ان)گرگردشافراد (

مـدنظر جـذاب تلقیوتصورتوانستهخوبیبهمدرنیتهازمنتجيگرگردشصنعتۀتوسع
باتوجـه بـه   . کنـد مسـتحکم ایرانـی گـر گردشذهندررايگرگردشکاالي ۀعرضبراي

هـایی چـون   ي بـا زدن برچسـب  گرگردش،شدگفته تبیین مقوالت خاللازتاکنونچهآن
واقعیت و امـري ضـروري   مثابۀبودن بهچنین اعطاي هویت مدرنسالمت و موفقیت و هم

کند.خودنمایی می
نظـرم توجه داره. بهيگرگردشوگردشیمسائلبهتربیشباشهترامروزيآدمیهرچه«

يگـر گـردش اهـل کـه افـرادي ونايگرگردشدنبالهستندفکرروشنومدرنکهافرادي
ساله).46(مرد » هستندبستهفکردارايوسنتیبسیارنیستن

گیرينتیجه. 7
هــاي از ســنتمتــأثرمــیالدي بــا رویکــردي بدبینانــه 1930ۀشناســی از دهــجامعــه

بـارة هـاي خـود را در  هـا و تبیـین  مارکسیستی و انتقادي مکتب فرانکفـورت، تحلیـل  
دیگـر از  شـماري  کـه بالفاصـله بـا مـوجی مثبـت از سـوي       کـرد  ي آغـاز  گـر گردش
ي تحـت عنـوان واقعیـت    گرگردششناسی شناسان تغییر یافت. مطالعات جامعهجامعه

.2؛ گـر گـردش ي و گرگردششناسی از انواع گونهۀارائ.1ة:اجتماعی، در چهار حوز
هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی مـؤثر بـر      زمینـه .3ي و سـفر؛  گـر گـردش ةواکاوي انگیز

گرفتـه  ي و سـفر شـکل  گـر گردشمدهاي آارزیابی آثار و پی.4ي و سفر؛ و گرگردش
یا پـارادایم مطالعـاتی را   ،گفتمان، رویکردپنج مطالعاتی تاکنون ةهار حوزاین چ.است

. 4؛تحـرك پـارادایم . 3خیـره؛ ۀنظریگفتمان. 2اصالت؛گفتمان. 1است: پدید آورده 
بـا اسـتفاده از   کـرده  مطالعه تـالش  این شبکه. ـگرکنشۀنظری. 5؛ ونمایشیرویکرد
هاي دوم و سـوم مطالعـات   زمان در حوزههاي یادشده کارش را همنظریهها یا گفتمان
هـاي  ي و زمینـه گـر گـردش منظـور بـراي واکـاوي فهـم     ي پیش برد. بـدین گرگردش

برد عملیاتی عنوان راهرویکرد پژوهشی کیفی بهاز گیري آن، اجتماعی و فرهنگی شکل
موضوع استفاده شد.این دربارة تحقیق 

ي در ایـران تحـت وضـعیت    گـر گـردش ةم و ادراك از پدیـد دهد فهمینتایج نشان
گیرد. این وضعیت دوگانه طی مسـیرهایی مجـزا   میمدرنیته شکلۀجاذبه و دافعۀدوگان
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ي در نگـرش  گـر گـردش شود. در سطح خرد، میو کالن نمایان،در سطوح خرد، میانی
وتـرین مهـم مدرنیتـه ۀتوسعوگونه دارد. ایرانیان باور دارند پیدایشایرانیان تلقی دافعه

سـاختن مدرنیته با حاکماما.استمعاصردوراندريگرگردشۀتوسععلتتریناصلی
سـبک زنـدگی   زدوده،افسـون شـده و نهادینـه نظمیداري،سرمایهچونهایی همویژگی
در زنـدگی  يسـاز و عـادي گـی هـاي شـهري، روزمر  محیطشده و تکراري،ریزيبرنامه

درواقـع ایـن   .وجـود آورده اسـت  بـه در ذهـن ایرانیـان  را ازخودبیگـانگی کاري حـس 
قـراري بـی احسـاس نـوعی و) وجودي(شناختیهستیاصالتیبیهمانازخودبیگانگی

زنـدگی (فـردي اصـالت و رسیدن به ازخودبیگانگیبراي درماناست.مدرنیتهازناشی
روابـط است؛ زیـرا در وري ضرشناسانههستیو اصیلايجامعهحضور در ) فردواقعی
انسـانی روابـط بنـابراین .نیسـت اصـیل مطمئناًدیگرانسانیروابطداري،سرمایهاقتصاد
عـاطفی اجتماعیدرخصوصی،سپهردریعنیاقتصادي،نظامازبیرونبایستیرااصیل

اصـالت تـر گسـترده معنـاي بـه واقعـی، زنـدگی مفهومدرواقع. دکرجووجستغیرهو
. اسـت آنبـراي خاصمصداقیانهگرگردشجوییاصالتکهدارداشارهشناختیهستی

یجهـان بـه ورودبامدرنیته،دهشتازفراریاکردنفراموشمنظوربهگرگردشایرانیان
انگـار رايگـر گـردش ایشـان . کنندمیسفرخانهازدوربهبدیلوالعادهخارقجداگانه،

دربرابـر کـه درحـالی يگـر گـردش داننـد؛ میوجودياصالتبهرسیدستبرايراهی
ازمتمرکـز وفشـرده درهـم ايتجربـه کنـد، میمقاومتروزمرهواقعیتاخالقومنطق
مفهـوم بـه رسـیدن بـراي ایرانیانگرگردش. دهدمینهادپیشرابدیلجهانیدربودن

ازدورمانـده وجدیـد فضـاهاي کشـف برايکنجکاويوتالشبهزندگی،دراصالت
.پردازندمیمدرنیتهگزند

مدرنیتـه  ۀگونـ جاذبههايویژگیي با گرگردشاما در مقابل، در سطح میانی، فهم از 
منظـور بـه خورد؛ به این صـورت کـه مدرنیتـه   می(تغییر در فهم و درك از زمان) پیوند

دسـت ادافرکاريروزهايبیندرسازيتعطیالتبهاجتماعی،واقتصاديتعادلحفظ
ایـن وشـناختن و حـق مشـروع اسـتفاده از مرخصـی بـا حقـوق)       رسـمیت زند (بـه می

ایـن . شودمیمنتجتعطیالتخاص جدایی کار اززندگیسبکایجادبهسازيتعطیالت
کـه کنـد  مـی بـدل خـود اصـلی هـاي شاخصـه ازیکـی بهرايگرگردشزندگیسبک
ایـن دربـراین، عـالوه . اسـت اقتصاديواجتماعیموفقیتوفرديسالمتدهندةنشان
.شودمیگرفتهنظردرنمادینمصرفازاي شیوهيگرگردشزندگی،ازسبک
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جهـانی سیاسـی اقتصـاد الگويازمتأثرتوان میي راگرگردشفهم از در سطح کالن،
. چیـز همـه کـردن کـاالیی باداريسرمایهواستارزهمداريسرمایهبامدرنیته. دکرتحلیل 

شـده پردازيمفهومخوبیبهانتقاديادبیاتدرایرانیانگرگردشپنداشتونگاهنوعاین
فقـط نـه شـد، سـطح خـرد بیـان   درطورکههمانجدید،فضايایندريگرگردش. است

وارزشـمند کـه کـاالیی شـود؛ خریـداري بایـد کـه کاالسـت نـوعی کـه بل،کنشعرصۀ
آنبــرايتقاضــاافــزایش وکــاالایــنارزشمندشــدن. اســتســازهویــتوتمــایزبخش

مـوازات بـه . بـود خواهـد راههمکاالاینتوزیعوتولیدرويگذاريسرمایهباناخواهخواه
بـه وشـود میتربیشکاالاینرويگذاريسرمایه،يگرگردشتربیشهرچهشدنکاالیی
هـا زیرسـاخت ایـن توسعۀ. شدخواهدمنجر يگرگردشبامرتبطهايزیرساختتوسعۀ

راههـم ارزشـمند کـاالي ایـن عرضـۀ بـراي تالشوتبلیغاتافزایش باسیستمیشکلیبه
کـنش ،دیگرعبارتبه. استافزوده رايگرگردشجذابیتمیزانپدیدهاینخودکهاست

کلمـن جیمـز .گیـرد مـی صـورت کـنش منطقواقتصاديهايزیرساختبینواکنشیو
.دهــدمــیشــرحخــوبیبــهرضــایتمنديـ اســتفادهۀنظریــذیــلراپدیــدهایــن) 1390(
خلـق بـه ارتباطیهايفناوريگسترشبااشراهیهموهازیرساختتوسعۀ،دیگربیانیبه

امـا  .انجامـد مـی گرگردشةمخاطب و درنتیجه نگاه خیرذهندريگرگردشازتصویري
دران ایرانـی گـر گـردش ي این اسـت کـه   گرگردششدن کاالییبارةحائز اهمیت درتۀنک

زنـدگی هـاي هزینـه دربرابـر درآمـد سطحلحاظبهجامعهافراداززیاديبخشکهدورانی
ایـن بـراي گزینۀ دیگري راپشتیکولهاصطالحبهوهزینهکميگرگردش،اندسختیدچار
.پندارندمیمسئله

ایـن بـر بایـد پـرداختیم، آنبررسـی بهکهسطح تحلیلیسههرپسدرودرنهایت
شـهروندي هویـت کـه پرسشینرفتن؟سفریارفتنسفر:کهکنیم تأکیددوباره پرسش
»هـا آن. «مدرنیم»ما«زیرا،رویممیسفرتفریحولذتبراي»ما: «گیردمیبردررامدرن
هسـتند تنگنادرعملاینبراياقتصادي،واجتماعینظراز»هاآن«زیرا،روندنمیسفر

انسـان ناخودآگـاه تصـور همـان درستاین. دارندقرارمدرنزندگیسبکازبیرونو
مـدرن دورانازايشاخصـه بـه رايگرگردشکهاستسفرةدربارایرانۀمدرنیتعصر
تبدیل«رامذکوریندافرسهنهایتوحاصلتوانمیاستنتاجایناساس بر. کندمیتبدیل

افـراد کـنش واندیشـه دراجتمـاعی بخـش هویتوضروريامريمثابۀبهيگرگردش
.شودمینمایانگانهسهمسیرهايطیزیرمدلدرکهدانستایرانی)» انگرگردش(
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نامهکتاب
ۀترجمـ ،گـري گـردش وداريهتـل درتحقیقروش،)1394(پارسکواس الکساندروسولونتآلتیانی،

.مهکامه: تهراندیگران،وصالحیصادق
تهران: طرح نو.،مراد فرهادپورترجمۀ ،یتهمدرنۀتجرب،)1389برمن، مارشال (
کویر.، تهران:زادهمحمدرضا مهديترجمۀ ،یجهانةدر مخاطرجامعۀ،)1388بک، اولریش (

ثالث.تهران: ،حسن چاوشیانترجمۀ ،ذوقیهايقضاوتاجتماعینقد،زیتما،)1395یر (بوردیو، پی
.سمتتهران: ،)میمفاهوتیماه(يگرگردش،)1393(سقاییمهدي وحمدحسینمیزدي،پاپلی



161آنیريگشکلاجتماعی وفرهنگیهايزمینهوگريگردشفهمواکاوي

درتوریسـم صـنعت ارزیـابی پیرامـون جسـتاري «،)1392(دلیرزادهحسینکریم ورحیمچیانه،حیدري
.  13ش،7س،ریزيبرنامهوجغرافیاۀنامفصل،»ایران

تهران: مرکز.،باقر پرهامترجمۀ ،دینیحیاتبنیانیصور،)1383دورکیم، امیل (
ي گـر گـردش زنـدگی کیفیـت مطالعـات هـاي و یافتهشناسیفراتحلیلی بر روش«،)1395شفیعا، سعید (
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