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  چكيده
ترين لوازم تداوم حيات اجتماعات ملي در عصر كنـوني         ملي يكي از مهم   همبستگي  

ي هاي اجتمـاع  به لحاظ پيوند خاصي كه بين دولت و ملت از يك سو و گروه   . است
 برقــراري. فرهنگــي در درون جامعــه ملــي از ســوي ديگــر ايجــاد شــده اســت ـــ 

ها بـراي   تهمبستگي ملي از چنان اهميتي در جوامع كنوني برخوردار است كه دول  
  .گيرند ها را به كار مي نيل به آن تمامي تدابير و روش

 متنوعدهد كه پايداري و فراگيري اجتماعات ملي در جوامع           مطالعات نشان مي   
. بـا يكـديگر اسـت   مناطق مختلف م مردو از جمله ايران متكي به كم و كيف روابط       

تواند به ايجاد      مي هايي است كه    توسعه گردشگري و توريسم داخلي يكي از گزاره       
  .كمك شاياني نمايدمؤثر ارتباطات 

ويژه در سه حوزه     م از يك ديگر به    مردتوسعه گردشگري و ارتباط و آشنايي        
تواند سبب فراگيـري اجتمـاع ملـي          تعاملي اقتصاد، فرهنگ و اجتماع از يك سو مي        

عميـق  شود و همه اقوام را در عضويت اجتماع ملي قرار دهد و از سوي ديگر بـا ت                 
  .م به اجتماع ملي، ثبات و پايداري اجتماع ملي را تضمين نمايدمردتعلقات و وفاداري 

ساز توسعه گردشگري    در اين پژوهش ضمن اشاره به كاركردهاي همبستگي        
شود كه تقويت انسجام ملي نياز به ابزارهـاي فرهنگـي دارد؛         به اين مهم اشاره مي    

مسلماً و  .  راهبرد، ماهيتي فرهنگي دارد    عنوان يك   زيرا سياست وحدت در كثرت به     
گـردد و     توسعه صنعت گردشگري منجر به افزايش شناخت از خود و ديگران مـي            

  .باشد ها و ابزار اصلي استقرار انسجام ملي مي اين يكي از ويژگي
  

  .گردشگري، روابط بين فرهنگي، هويت فرهنگي، اقوام  همبستگي ملي،:ها كليدواژه

 دانشيار دانشكدة علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي *                                                           
  عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي **
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  همقدم
لحاظ پيوند خاصي   از. هاي كنوني است    ترين رمز تداوم حيات دولت     ملي مهم همبستگي  

 تصور دولتي كه در آن همبستگي       ،ـ ملت در عصر جديد ايجاد شده است        كه بين دولت  
ايجاد، استمرار و تعميـق همبـستگي ملـي از چنـان            . پذير نيست   ملي برقرار نباشد امكان   

 بلكـه نخبگـان،     ،هـا    نـه تنهـا دولـت      هاي كنوني برخـوردار اسـت كـه         اهميتي در دولت  
  .گيرند ها را به كار مي براي نيل به آن تمامي تدابير و روشنيز دوستان  انديشمندان و وطن

ترين صنعت دنيا بـه شـمار    ترين و متنوع عنوان بزرگ  صنعت گردشگري به ،از طرفي 
ل، رشـد   عنـوان اسـاس درآمـد، اشـتغا        بسياري از كشورها اين صنعت پويا را به       . آيد  مي

اين صـنعت عـالوه بـر       . دانند  بخش خصوصي و توسعة پايدار ساختارهاي زيربنايي مي       
هـا    كند، بر اساس رويكرد گفتماني، تعامالت ميان فرهنگ         آنكه انتفاع اقتصادي ايجاد مي    

فرهنگـي، الگوهـاي فرهنگـي      از طريق ارتباطات ميان،ها را تسهيل نموده فرهنگ   و خرده 
كه  چنان. كند   را برقرار مي   حسنههاي برقراري تعامالت رفتاري       يوهمورد نياز توسعه و ش    

هـاي     شهرنشين را بـه دامـان شـيوه        ة نيز، انسان خست   گردي  طبيعتهاي    در قالب فعاليت  
هـاي كـاذب    ها و هيجان گري  حجم زيادي از پرخاش،معيشت و زندگي طبيعي پناه داده     

هـاي انـساني،      ي شـاخص محـيط    هـا    ويژگـي  ،همچنين. برد  محيط شهري را از ميان مي     
هـاي    گيـري    از تـصميم   ، جهـاني معرفـي نمـوده      ةرا به جامعـ   جز آن   فرهنگي، طبيعي و    

  .كند ها جلوگيري مي غيرخردمندانه در مديريت اين محيط
ورزي در    هاي سياسـت    پيچيدگيها و      دغدغه ةحفظ و تقويت همبستگي ملي از جمل      

همچنان كه وحدت ملي جوامـع      . صر است  در جهان معا   ، و از جمله ايران    ،اكثر كشورها 
از نيـز    جوامـع     از  هريك ،هاي مختلف در معرض تهديد و آسيب است         از زوايا و حوزه   

هـدف  . ي براي حفظ و تحكيم انسجام ملي برخوردارند       وانافرهاي    امكانات و توانمندي  
 يعنـي جايگـاه   ،هـاي مهـم ملـي    پژوهش پيش رو شناخت و فهم بهتر يكـي از ظرفيـت          

  . داخلي استةويژه گردشگري در عرص  به،گردشگري
  
  فرهنگي  روابط بين.1

ي برخوردار است و نياز بـه       دازيهاي     از پيچيدگي  نوعمديريت فرهنگي و سياسي جوامع مت     
 متفـاوت هاي جوامع يكدست و همگون  روشبا  ،هاي خاصي دارد كه در ماهيت   مباني و روش  

  معقول، ة متنوع تا حد زيادي به ادار      ةيك جامع  ميزان كفايت متوليان امور در       ،در حقيقت . است
  .فرهنگي بستگي داردي ـ هاي اجتماع ل فرهنگي و مديريت شكافئمتناسب و علمي مسا
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سـاز     كاركردهاي همبستگي  ،در اين نوشتار سعي شده است تا با روش تحليل ثانويه          
  بـه نحـوه و     نظـري،  ضمن بررسـي مبـاني       ،نخست. گردشگري مورد بررسي قرار گيرد    

 و اصول نظـري تثبيـت       فرهنگيها، تقويت روابط      هاي تعامل مثبت بين فرهنگ      سازوكار
 ،هاي صنعت گردشـگري     سپس بررسي ظرفيت  . قومي اشاره خواهد شد    وگوي بين   گفت

يند تعميـق همبـستگي ملـي در ايـران در دسـتور ايـن             ا در فر  ،يداخلويژه گردشگري    به
  .گرفتپژوهش قرار خواهد 

گونـه مطـرح     ال اصلي تحقيق ايـن    ؤت فوق و نيز عنوان مقاله، س      با توجه به مالحظا   
 در ، در تعميق همبستگي ملي در ايران،ويژه گردشگري داخلي  به،شود كه گردشگري مي

سـاز    ؟ كاركردهـاي همبـستگي    داشـته باشـد   تواند    نقشي مي و  شرايط كنوني چه جايگاه     
  گردشگري چيست؟

  :ند ازا هاي اين پژوهش عبارت مفروض
سياسـت  نـوع   پـذيرش ت  ضمن  است راهبردي ايران براي تقويت انسجام ملي،        سي .1

  .استوحدت در كثرت 
هـاي   روش اجراي سياست وحـدت در كثـرت، ماهيـت فرهنگـي دارد و يكـي از راه                  .2

 روابـط يـا     ةكننـد  اسـت كـه تـسهيل     ) گـردي   ايـران ( گردشـگري    ة توسـع  ،رسيدن به اين مهم   
 .استوگوي فرهنگي  گفت

 اصلي تحقيق اين است كه تقويت، گسترش و بسترسازي تعـامالت            ة فرضي ،بنابراين
 از  يهاي متنـوع فرهنگـ      گيري از ظرفيت     با بهره  ، در چارچوب مرزهاي ملي    ،فرهنگي بين

) گـردي  تـر ايـران     يا به عبارت دقيـق    (طريق گسترش نقش و جايگاه گردشگري داخلي        
  .استيكي از ابزارهاي تعميق همبستگي ملي در ايران 

  
  د نظريتمهي

آوري    مـورد آن را جمـع      126 تعاريف متعددي دارد كه سـماور و همكـارانش           »ارتباط«
توان شكلي از كنش متقابل دانست        طور كلي ارتباط را مي     به. )56: 1379سماور،  (اند    كرده

اي، تصويري، تجـسمي و       نمادها ممكن است اشاره   . گيرد  كه از طريق نمادها صورت مي     
اين برداشـت  . )225: 1375برايـد،   مك(كنند   محرك رفتار عمل ميةمنزل لفظي باشند كه به  

از مفهوم ارتباطات، بسيار قديمي و وسـيع اسـت و شـامل جنـگ، مهـاجرت و انتقـال                    
 مفهوم جديدتري است و در شـرايط        »فرهنگي ارتباطات بين «مفهوم  . شود  وري نيز مي  افنّ

ميـدان عمـل ايـن حـوزه،     موضـوع و  . اي تبـديل شـده اسـت    رشته كنوني به دانشي بين  
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شناسـي، ارتباطـات،      شناسـي، روان    شناسـي، جامعـه     هاي مختلـف از جملـه انـسان         رشته
  .شود وپرورش، سياست و ادبيات را شامل مي آموزش

گيـر و منبـع       شده ميـان شـخص پيـام       فرهنگي، هر نوع اطالعات مبادله     ارتباطات بين 
منبـع  .  پيـام دارد   ةكننـد   هنگ دريافت  فر  با ي متفاوت يها  دهندة پيام است كه ويژگي     انتقال

منظـور از   . يند ارتباط شخصي يا شكل ديگري از رسـانه باشـد          اتواند فر   چنين پيامي مي  
ها، هنجارها، باورها، رفتارهـا، كاالهـا و اطالعـات يـا              اطالعات فرهنگي در اينجا ارزش    

ضوي از  دهـد كـه عـ       ترين مفهوم، زماني رخ مي      فرهنگي در كلي   ارتباط بين . استاخبار  
. )98: 1379سـماور،   (كنـد     يك فرهنگ، پيامي را براي عضوي از فرهنگ ديگر ارسال مي          

فرهنگي ارتباط بين آن دسـته از مردمـي اسـت كـه ادراكـات                تر، ارتباط بين    به بيان دقيق  
.  كه رويداد ارتباطي را شكل دهـد       ستاي مجزا   شان به اندازه    هاي نمادين   منظافرهنگي و   

 ايجـاد   ،طور مكـرر   هاي مختلف، به    صورت ارتباط ميان مردم با فرهنگ      اين ارتباط گاه به   
البته اين ارتباط سطوح مختلفي همچون روابط فرد با فرد، فرد با فرهنگ ملـي،               . شود  مي

هاي ملي در جوامع مختلف بـا همـديگر دارد و        هاي درون يك جامعه و فرهنگ       فرهنگ
هـاي فرهنگـي    ر معـرض سـاير ارزش   فرهنگي، فرد د ةدر سطح فراملي، در جريان رابط     

شود كه موجـب تعامـل مثبـت بـين            يندي انعكاسي آغاز مي   اگيرد و در نتيجه فر      قرار مي 
  :شود فرهنگي به چند صورت برقرار مي ارتباط بين. دشو ها مي اشخاص و فرهنگ

 پيـام از    ةكنند دهد كه تبادل بين منبع و دريافت        زماني رخ مي  : نژادي ارتباط بين ) الف
  والً واحدهاي نژادي مبناي آن است؛دهاي متفاوت صورت گيرد و معمنژا

دهـد    قومي كه واحدهاي قومي مبناي آن است و در جوامعي رخ مـي             ارتباط بين ) ب
  اي قومي متعددي در آن وجود دارند؛ه كه گروه
 اي؛ اي و ناحيه هاي منطقه فرهنگ هارتباط بين خرد) ج
 دهاي نسلي است؛لي كه معطوف به واحنس ارتباط بين) د
ينـد  ااين فر . گيري ارتباط فرهنگي، بسيار جالب و قابل توجه است          يند كلي شكل  افر

م بـاز از طريـق داده و سـتاده، در تعامـل             نظـا عنوان يك    شود كه فرد به     از آنجا آغاز مي   
حال، فرد همچنان داراي يك ساختار معنايي        شود و درعين    مداوم با محيط خود وارد مي     

ساختار معنايي دروني شـخص،     . ها و باورهاي خود است      هنجارها، ارزش دروني شامل   
 يعني در وضعيت تعادل قـرار دارد و         ؛پيوسته است  هم  منطقي و به   ،خود منسجم  خودي به

باوجود . كند تا اين تعادل را براي پرهيز از اضطراب حفظ كند         شخص همواره تالش مي   
هـاي بيگانـه قـرار        ان تبادل با فرهنگ   اين، فرد از طريق وسايل گوناگون در معرض جري        
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با بروز اضطراب، تطـابق فـرد       . شود  گيرد و به درجات مختلفي از اضطراب دچار مي          مي
شود و هرچه شدت اضطراب بيـشتر باشـد، تـالش بيـشتري               با وضعيت جديد آغاز مي    

 چنين تطابقي، تحول در ساختار معنـايي فـرد اسـت و در              ةنتيج. براي تطابق الزم است   
  .)49: 1384حاجياني، (دهد  صورت است كه انتقال فرهنگي رخ مياين 

هـا، تـأثير زيـادي بـر تأثيرپـذيري و             فرهنگي و انتقال پيام در بين فرهنگ       ارتباط بين 
. شود  فرهنگي آتي مي   توانايي شناختي و رفتاري فرد دارد و موجب تسهيل تعامالت بين          

از به تطابق كمتري دارد و دستيابي بـه  كند، ني  ها اضطراب كمتري توليد مي      اين رويارويي 
فرهنگـي بـه تعـامالت       ينـد ارتباطـات بـين     اتر است و در نهايت، فر       ها آسان  تطابق با آن  

هـا،    اثـر ايـن تعـامالت، سـليقه       بر ،بنـابراين . شـود   تر با حساسيت كمتر منجر مي       گسترده
 ،زديك شـده  هاي مختلف به هم ن      ها، مطالبات و انتظارات تمام افراد در فرهنگ         خواست

 ناگفته پيداست كـه     .شود  هاي عام با همديگر تقويت مي       ها و فرهنگ    فرهنگ  روابط خرده 
 داخلي نقش بسيار زيادي در ايجاد اين وضـعيت و تقويـت             گردشگريهايي مثل     پديده
 بـه كمـك     1سازي  يند همگن اهاي مشترك بين افراد يك جامعه دارد و درواقع فر           ويژگي

  نيـست، بلكـه    2سازي در اينجا همانندگردي     منظور ما از همگن   . شود ق مي ها محقَّ   اين پديده 
 هاسـت   بخش و ايجاد تفاهم، علقه و رفع حساسيت در تفاوت           تقويت نقاط مشترك وحدت   

  .هاي مختلف و در نهايت انسجام ملي منجر شود تا به تفاهم بين دارندگان فرهنگ
نسجام ملي در كشور،    عنوان الگوي مطلوب برقراري ا     به» وحدت در كثرت  «سياست  

 و تقويت پيوندهاي فرهنگي، اجتمـاعي و        ،ملي از يك سو   اهاي فر   به معناي حفظ هويت   
به سخن ديگر، ضمن رعايت فاصله و تفاوت بين         . ستها ازسوي ديگر ا    سياسي بين آن  

  .شوند اي وجوه و ابعاد به هم نزديك مي ها در پاره هاي موجود، همگي آن فرهنگ خرده
فرهنگـي خواهـد    ر اين الگو، پيدايش انسجام ملي از طريق تعامالت بين   استقرا ةنتيج

پـذير    هاي هويـت ملـي امكـان        يعني با استقرار اين الگو، همدلي ملي و تقويت پايه         . بود
بـه فرهنـگ و      انسجام ملي در اينجا معطوف به تعلق خاطر آحاد شهروندان         . خواهد شد 

 از جملـه    ،و ابعاد مختلف هويت ملـي     اين تعلق خاطر، به عنصر ملي       . هويت ملي است  
  .ستزبان، ميراث فرهنگي، تاريخ، دين، حكومت و سرزمين مشترك ا
شده،  ملي در معناي اشاره    در بررسي سازوكارها و ابزارهاي استقرار و تقويت انسجام        

عنوان  اي دارند؛ زيرا سياست وحدت در كثرت به         ابزارهاي فرهنگي نقش بسيار برجسته    
ديگـر، جـنس ايـن سياسـت،         عبـارت  بـه . اهيتي فرهنگـي و مـدرن دارد      ، مـ  3يك راهبرد 

  .هاي دروني افراد و شهروندان سروكار دارد ها و گرايش افزاري است و با ذهنيت نرم
                                                           
1. Homogenization   2. Assimilation   3. Strategy 
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  فرهنگي  سازوكارهاي روابط بين.2
طـور كلـي شـامل       شود و به    هاي مختلفي ايجاد و تقويت مي        هارفرهنگي از    ارتباطات بين 

مصاديق مهم اين روابـط در سـطح روابـط فرهنگـي ـ      . يررسمي استروابط رسمي و غ
هـاي راديـويي و       هـاي ورزشـي، برنامـه       المللي، تبادل كتـاب، نـشريات، فـيلم، تـيم           بين

هــا،  هــا، توزيــع خبــر و فعاليــت خبرگــزاري  تلويزيــوني، توزيــع مطبوعــات و رســانه
بوعـاتي و فرهنگـي     هاي تحصيلي، مهاجرت نيروي كار، فعاليـت وابـستگان مط           گير  راتبه

ها، جهانگردان، برقراري روابط بين مؤسسات خصوصي، گسترش و آمـوزش             سفارتخانه
هـدف كلـي    . شـود    علمي و فرهنگي را شامل مي      هاي  همايشزبان و ادبيات و برگزاري      

 و البتـه ايـن تأثيرگـذاري بـه          ستاين روابط، تأثيرگذاري بر ديگران در خارج از مرزها        
  .صورت متقابل است

همين ترتيب، اين روابط در سطح ملي نيز موضوعيت دارد و برقراري اين روابط              به  
 و آشـنايي    هـا   هـاي داخلـي، موجـب تعـديل شـكاف           فرهنگ  بين مناطق، نواحي و خرده    

 توسـط   اغلـب  روابـط فرهنگـي   . دشو   شهروندان با تنوع فرهنگي موجود در يك جامعه مي        
سازد تا تجارب خود را       ها را قادر مي     انسانزبان،  . شود  نمادها و از طريق زبان برقرار مي      

د و افكاري را كـه      ندهي نماي   سازمان ،غم  چون شادي و   ،هاي انتزاعي و نمادين     در مقوله 
اخـالق، مـذهب، فلـسفه، ادبيـات، علـم،          . ، ابراز كننـد    است در موردشان صحبت نشده   

ي يـادگيري و    هاي ديگر اعتقاد و دانش بـشر، همـراه بـا توانـاي              وري و بخش  ااقتصاد، فنّ 
  .بستگي دارندي ـ ويژه زبان به نها، همه به ارتباطات نمادي كنترل آن

وگـوي    گفـت . عنوان نماد اسـتفاده كننـد      وگو به   توانند از گفت    ها مي    فرهنگ ،بنابراين
ي و مؤثر براي آگاهي يافتن از تنوع فرهنگي، انتقـال و تبـادل              فرهنگي، سازوكار جد   بين

هـا،    فرهنـگ   وگـوي بـين خـرده       از طريـق گفـت    . هاسـت   هنگفر مفاهيم و نزديك خرده   
ناپذير است و آگاهي از ايـن   يابند كه تنوع فرهنگي يك حقيقت اجتناب       شهروندان درمي 

 نظيـر خـشم و      ،هـا و پيامـدهاي احتمـالي آن         تفـاهم  ها را از سـردرگمي، سـوء       تنوع، آن 
  .بخشد  رهايي مي،نااميدي

ت تمهيد امكانات و ملزومات آن، با فرهنگ        وگو، البته در صور     انسان از طريق گفت   
 ،دهـد و در نهايـت       هاي خود را در اين زمينه افزايش مي         شود، آگاهي   اقوام مختلف آشنا مي   

  .سازد ها و باورهاي ديگران را بر خود هموار مي ضمن همدلي، دشواري پذيرش نگرش
 ، يك كنش اجتمـاعي اسـت كـه يـك سـوي آن گردشـگر               ةمثاب  به ة گردشگري پديد

هركـدام از ايـن دو      .  محلي يا ميزبان قرار دارد     ة و سوي ديگر آن جامع     ،عنوان ميهمان  به
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ورسوم و تعلقات متفـاوتي هـستند كـه فـصل مـشترك آن ميـراث                 داراي فرهنگ، آداب  
ـ . اسـت فرهنگي، وابستگي متقابل و سرنوشت مـشترك      طـوركلي كـنش اجتمـاعي را     هب

  :توان به چهار صحنه تقسيم كرد مي
كه بر اساس تعريف پيـشيني، فـرد از وضـعيت وارد نـوعي              » خويشتن «:ول ا ةصحن
خواهـد    مـي » خويشتن«در مورد نقشي كه     » ديگري«اين عالمتي است به     . شود  كنش مي 

را در درون آن قـرار  » ديگـري «خواهـد   در تعامل به عهده بگيرد و نقش متناظري كه مي 
  .ديگري بياموزدكوشد تعريف خود از وضعيت را به  مي» خويشتن«. دهد

درواقع طرفين بر مبنـاي     . سنجد  را مي » خويشتن«معناي كنش   » ديگري «: دوم ةصحن
  .كنند وضعيت را تعريف مي» ديگري«و » خود«هاي خويش از  بازنمايي
يت، بـه كـنش خـود       ع بر اساس تعريف جديد خـود از وضـ         ،»ديگري «: سوم ةصحن
  .زند دست مي
. كند  را تفسير و پاسخ خود را آماده مي       » ديگري«كنش  » خويشتن به  «: چهارم ةصحن

رسند كه    نهايتاً محصول اين كنش اجتماعي اين است كه يكي يا هر دو به اين نتيجه مي               
اند و توزيعي از شناخت كه        جا يكديگر را شناخته    در اين .  تعامل پايان يافته است    ةمرحل

بـه  ) اعيسـاختار صـرف اجتمـ     ( به شكل خصوصي داشـت       فقط هريك آن را     ،در آغاز 
ونـت،  () فرهنـگ (شود كه حداقل تا حدي مشترك اسـت           توزيعي از شناخت تبديل مي    

  .)483 و 482: 1384
 تقويـت همبـستگي     ةزمينـ   مهم خواهيم پرداخت كه پيش     ة بحث به اين نكت    ةدر ادام 

 و زبـان    .اسـت هـا از يكـديگر        فرهنگ   وجود شناخت مشترك خرده    ،ملي در يك جامعه   
 ايـن شـناخت را      ةكنند فرهنگي مشترك در اين ميان نقش تسهيل      عنوان ميراث    فارسي به 

 زيربنـاي برقـراري   ،  در قالـب گردشـگري  ،گـردي   و بديهي است كه گسترش ايران دارد
  .باشد ها مي فرهنگ شناخت مشترك و درك متقابل ميان خرده

، نـاظر بـر انـواع تعـامالت     يوگـوي فرهنگـ   توان گفت كه مفهوم گفـت   مي ،بنابراين
كارگيري نمادهاي ارتباطي، زباني، نوشتاري يا كالمي رايـج در بـين             ه متقابل، با ب   ةآگاهان

از انتـشار   . هاي مختلف يك نظام اجتماعي است       فرهنگ نخبگان و آحاد شهروندان خرده    
وگوي مستقيم بـين       محصوالت و كاالهاي فرهنگي بين مناطق مختلف، تا گفت         ةو عرض 

انـد    فرهنگي اقوام، مصاديق متعدد اين مفهـوم      هاي علمي، مذهبي و       نخبگان و شخصيت  
 متقابـل و اسـتفاده از       ةكـارگيري آگاهانـه و رابطـ       هـا در بـه      آن ةكه ويژگي مشترك همـ    

  .ابزارهاي نمادي و زباني است
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ترين موضوعاتي باشد كه در هنگام برقراري ارتباط بـا            البته اولويت اخالق بايد از عمده     
  كه براي ديگران و  رفتار اخالقي ما با ديگران نيازمند آن است    . گيرد  نظر قرارمي ساير اقوام مد

نسبت   ديگران يها  الزم نيست كه حتماً با ديدگاه     . ل شويم ئشان احترام قا    هاي اخالقي   ديدگاه
  .بدانيم  بر نظامي اخالقي ها را مبتني هاي آن  بلكه فقط بايد ديدگاه،به اخالق موافق باشيم

گرايانـه منجـر     يش ارتباطي الزامـاً بـه فهـم متقابـل هـم           البته طبيعي است كه هر افزا     
 بلكه همواره امكان نيل به فهم متقابل تعارض ناشي از افـزايش ارتبـاطي نيـز                 ،شود  نمي

هاي محلي و قومي با       فرهنگ  طولي ميان خرده   ة چرا كه توفيق در ايجاد رابط      ؛وجود دارد 
قومي، قابليت فرهنگ ملي و ماهيت هويت  . فرهنگ ملي، به عوامل بسياري بستگي دارد      

 طولي  ةدر ايجاد رابط  را   هستند كه امكان توفيق      يترين عوامل  ظرفيت دولت ملي، از مهم    
 دو  »ارتبـاط « ،بنابراين. زنند  قومي با فرهنگ ملي رقم مي     ـ   يهاي محل   فرهنگ ميان خرده 

روي يك سكه است كه يك روي آن صلح، امنيت، پيشرفت فرهنگي، اجتماعي و رونق               
تصادي و نهايتاً افزايش ضريب همبستگي ملي است و روي ديگر آن ابتذال فرهنگـي،               اق

  .)31: 1384نسب،  رجب( هاست  جز اينناامني، فحشا و
  :ستگي ملي عبارت است ازبتأثيرات مثبت ارتباط بر هم

  گرايي سياسي در داخل جوامع؛ تسهيل هم .1
اي اجتمـاعي بـين     ارتقاي سـطح سـواد، افـزايش درآمـد سـرانه و تقويـت پيونـده                .2

 رفاه اقتصادي را هموار خواهد كرد؛ها كه در نهايت دستيابي به  فرهنگ خرده
افزايش مناسبات و مبادالت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و علمي ميان اقوام مختلف         .3

تگي، همگـوني و    و فواصل جغرافيايي و در نهايت كمك به برقراري تفـاهم، همبـس            
 همكاري در سطح ملي؛

هاي ملي، افزايش سطح مشاركت اجتماعي و ايجاد شـرايط            شبرد سياست كمك به پي   .4
 ويت و مشروعيت؛مناسب براي حل و فصل بحران نفوذ، مشاركت، ه

هـا نـسبت بـه       كاركرد آموزشي و دادن اطالعات بـه شـهروندان و آگـاه سـاختن آن               .5
 .)57: 1376مقصودي، (دار ملي و تاريخي  هاي ريشه تسنّ

  
   گردشگريةهنگي توسع اجتماعي ـ فر آثار.3

عنوان يك امر فرهنگي در دو سـوي جريـان گردشـگري در يـك مكـان،                  گردشگري به 
ها، نيازها و آرزوهاي  ها، خواسته ها، انگيزه شود و با انسان ها را سبب مي  ها و تبادل    تعامل

عنوان يك    گردشگري به  ةتوسع. ها كه منبعث از فرهنگ جامعه است در ارتباط است          آن
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شود كه فرصت كافي براي تبادل فرهنگـي بـين گردشـگر و                موجب مي  ،رهنگي ف ةپديد
توانند يكـديگر را بهتـر درك كـرده، بـه       آنان مي،بر اين مبنا  .  ميزبان به وجود آيد    ةجامع

شود كه يـك      عنوان نظام نمادهايي تلقي مي     فرهنگ به . فرهنگ هم بيشتر احترام بگذارند    
 آن كـنش متقابـل را       ةواسـط  ا خود را سامان دهد و به      برد ت   آفريند و به كار مي      جامعه مي 

  .)95: 1378ترنر، (مند سازد  تسهيل نموده، رفتارها را قاعده
 گردشگري  ةمعموالً مردم مناطق و ساكنان محلي به دو گونه از منافع فرهنگي توسع            

 ميزبـان را بـه سـاير جوامـع و           ة اول اينكه گردشگري، فرهنگ جامعـ      :شوند  مند مي   بهره
اين اثر مانند تبليغات براي گوهري است كه هـر جامعـه آن را             . كند  ها معرفي مي    نگفره

تر باشـد،     تر و غني    دارد و هرچه اين گوهر اصيل       چون صدف در درون خود محفوظ مي      
همـراه خواهـد داشـت؛       معرفي آن به ديگران عزت و احترام بيشتري براي صاحبانش به          

كنـد تـا فرهنـگ خـود را           اكنان ايجاد مـي   دوم اينكه صنعت گردشگري فرصتي براي س      
ويـژه   اين عمل، بـه   . مندان عرضه كنند    مستقيم و بدون واسطه و به شكل واقعي به عالقه         

 تحمـل آنـان در برابـر        ة ميزبان و افزايش آسـتان     ةباعث تقويت غرور و همبستگي جامع     
  .)18: 2000، 1ريچاردز( شود هاي ديگر مي فرهنگ

هـاي    هنگ خود به ديگران هرگونه شـائبه يـا پنداشـت           معرفي فر  ة اين شيو  ،همچنين
 ةكند و گردشـگران امكـان مـشاهد          ميزبان برطرف مي   ة فرهنگ جامع  ةدرباررا  نادرست  

تواننـد برخـي       مهمانـان مـي    ،عـالوه  آورند؛ به   فرهنگ واقعي ميزبان خود را به دست مي       
ند، شناسـايي و    ا   ميزبان را كه خودشان كمتر به آن توجه داشته         ةخصائص فرهنگي جامع  

بسياري از گردشگران داخلي با سفر كردن بـه         . )16: 1379اشنايدر و بارسو،    (معرفي كنند   
گوشه و كنار ميهن خود، امكان آشنايي مستقيم و تماس رودررو با ساكنان مناطق ديگـر                

وطنان ميزبان خود، دو طرف هرچـه         تعامل با هم   ةآورند و در نتيج     كشور را به دست مي    
شـوند؛    اجتماعي يكديگر آشنا مـي    ـ   يورسوم و ساير خصوصيات فرهنگ      آداب بيشتر از 

هــاي عميــق و  ســاز ارتباطــات و دوســتي  همــين تعــامالت زمينــهرخــي ازكمااينكــه ب
  .)157: 1382فقيهي و كاظمي، (شود  مدت مي طوالني

 گردشگري  ةسوادي هم از پيامدهاي توسع     ايجاد اشتغال و از بين رفتن بيكاري و بي        
 چرا كه افزايش گردشگر در منطقه موجب افزايش تقاضا براي محصوالت بومي و              است

تــوان  ايــن پديــده را مــي. دشــو در نتيجــه افــزايش توليــد و رونــق صــنايع محلــي مــي
  .)218: 1997، 2فليشر( ناميد» سازي يا تقويت فرهنگي ظرفيت«

                                                           
1. Richards        2. Flisher 
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 مـورد نظـر ايـن اسـت كـه افـزايش و بهبـود سـاخت و پرداخـت                     ة پديد ةمشخص
به ع  حصوالت فرهنگي براي عرضه به گردشگران و انتقال اين محصوالت يا تبليغ راج            م

ها در سطح كشور، باعث ماندگار شدن اين آثـار و در نتيجـه محفـوظ مانـدن آداب،                    آن
  .ها خواهد شد سنن و صنايع محلي و جلوگيري از تضعيف يا انقراض آن

منظور بازديد از آثـار فرهنگـي و         ه اگر ساكنان محلي بدانند كه گردشگران ب       ،بنابراين
انـد، احـساس غـرور        هاي ارزشمند آن منطقه هزينه و رنج سـفر را متحمـل شـده               جاذبه

كوشند تا زبان، آداب، سـنن و اصـوالً           كنند و مي    خواهند كرد و به آنچه دارند افتخار مي       
از يـك    ،بدين ترتيب . )45: 1381كاظمي،  ( تاريخي وفرهنگي خود را حفظ نمايند        ةپيشين

كنـد و ازسـوي        گردشگري عمـل مـي     ةكننده در توسع   عنوان عامل تسهيل   سو فرهنگ به  
  .)107: 1385كاظمي، (ديگر، گردشگري موجب پايداري فرهنگ جامعه خواهد بود 

ويـژه در    ساز صـنعت گردشـگري در ايـران و بـه            مشخص كاركرد همبستگي  طور    به
ان، آذربايجـان غربـي و خوزسـتان        هاي كردستان، كرمانـشاه، سيـستان و بلوچـست          استان
هاي    سياست ، چرا كه در طول تاريخ معاصر      ؛تواند به تعميق وحدت ملي كمك نمايد        مي

هـاي     نـاموزون و نـابرابري     ةهـاي وقـت و توسـع        توجهي دولـت   همراه كم  استعماري به 
ايـن  هـايي را در     باعث تقويت تحركات نيروهاي گريز از مركز شده و ناآرامي          ،اي  منطقه

هاي فرهنگي با كـشورهاي همـسايه باعـث           كه گاه قرابت    همچنان ؛طق رقم زده است   منا
توانـد     گردشـگري مـي    ،با توجـه بـه چنـين مالحظـاتي        . تشديد اين موضوع شده است    

در اين عرصه هرچـه شـناخت مـردم از همـديگر و از     . زيربناي دوستي ميان اقوام باشد 
ويـژه در   به. گردد تر مي تر و صميمانه نهها دوستا  آنةشود رابط سرزمين همديگر بيشتر مي   

هاي قومي و مذاهب مختلف در كنار هم          كشورهاي در حال توسعه مانند ايران كه گروه       
هاي مذهبي و قومي و        آن درك و تفاهم بيشتر گروه      ةحضور دارند تحرك اتباع، كه نتيج     

تواند همبستگي ملـي را قـوام بيـشتري بخـشد و در                مي ،هاي ديگر اجتماعي است     گروه
صدر، تعامل، تساهل و تحمـل انديـشه، عاليـق و سـاليق ديگـران را بيـشتر                 ة سع ،عمل
  .)85: 1378مقصودي، (كند  مي

  
   گردشگري و ميراث فرهنگي هويت ملي.4

از شايد بتوان ميراث فرهنگي مشترك، گسترده و فراگير را در بين شهروندان يك كشور               
در . دشو  ملي مي ستگيب هويت ملي دانست كه سبب افزايش ضريب هميمهمترين اجزا

گيـرد     ابعاد فرهنگي هر نظام اجتماعي را دربر مـي         ة ميراث فرهنگي كلي   ،تعريفي گسترده 
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هـاي تـاريخ    دهـد و نـشانه      يا ناخودآگاه ما را تحت تأثير قرار مي        ،كه به نحوي خودآگاه   
در اين مفهـوم، ميـراث فرهنگـي يـك ملـت،            . رود  ر مي يك فرهنگ و يك ملت به شما      

اين تعريف ازحيث نظري درست اما بـسيار        . كليت زنده و پوياي خالقيت انساني است      
 بايد گفت ميراث فرهنگي هر ملت كه در هويت ملـي  ؛رسد عام و غيرتحليلي به نظر مي   

عيـاد،  هـا، ا  تهـاي معمـاري، سـنّ     مناسـك عـام، شـيوه     ةمل مجموعـ  اآن مؤثر است، شـ    
  .است و زبان فرهنگ مردمها و   ها، عرف اسطوره

شـوند كـه     در سه مقوله مشخص محـدود مـي  رهنگ مردمبه طور كلي موضوعات ف   
آسـمان و دنيـاي جانـداران،        ند از باورها، عرف و عـادات مربـوط بـه زمـين و             ا  عبارت
ت، ورسوم مربوط به نهادهاي اقتصادي، اجتمـاعي و سياسـي ماننـد اوقـات فراغـ                آداب

هـر قـدر ايـن مناسـك     . هاي هر ملـت   المثل  ها و ضرب    ها، ترانه   ها، داستان   مشاغل، بازي 
گرايانه در بين شهروندان باشـد، همبـستگي         تر و حاوي كاركردهاي هم      فراگيرتر و شايع  

  .)205 :1379حاجياني، (تقويت خواهد شد است فرهنگي كه بعدي از همبستگي ملي 
يانه مانند  اگر گر فهم متقابل هم     ترين عوامل تسهيل   همهمچنين بايد به نقش يكي از م      

بديهي است  .  گردشگري اشاره نمود   ةراثر توسع بگسترش زبان فارسي در سراسر كشور       
 مناطق ايران امـروزي و      ةكه بخش بسيار عظيمي از ميراث فرهنگي، ادبي و تاريخي هم          

 بـراي   .اسـت  فارسي   كند كه آن زبان      در يك زبان تجلي پيدا مي      ،هاي ديروزي آن    بخش
 اكثر شعرا و نويسندگان كهن اين منـاطق، از قطـران            ؛توان از آذربايجان نام برد      نمونه مي 

در . انـد   به زبـان فارسـي شـعر سـروده    ،تبريزي، خاقاني و نظامي گرفته تا دوران معاصر  
كه پس از خراسان و آذربايجان، كـانون رسـتاخيز فرهنگـي و             نيز  ) فارس(جنوب ايران   

  .طور بوده است يران است همينادبي ا
هـا    ادبيات مكتوب به زبان فارسي اسـت و بعـضي از آن            قسمت اعظم در بلوچستان   

ـ  در كردستان اكثر شعرا و نويسندگانِ     . هنوز موجود است   . نوشـتند   رد بـه فارسـي مـي       كُ
هـاي محلـي،    ها و لهجـه   يك زبان ادبي ملي وجود داشته است كه در كنار زبان          ،بنابراين

تي خـود بـوده اسـت       ارتباطات و زبان نگارش و آموزش و پرورش در مفهوم سـنّ           ابزار  
  .)94: 1385پاپلي يزدي، (

 زبـان   ، بنـابراين  ؛ عنصر ميراث فرهنگي در زبان فارسي متجلي شده اسـت          ،هرحال  به
ها، تاريخ و فرهنگ ايـران و          چون اسطوره  .فارسي يكي از عناصر مهم هويت ملي است       

اث مكتوبش در اين زبان تجلي پيدا كرده است و اين زبان در ميـان        طور كلي تمام مير    هب
) گـردي  ايـران ( طبيعي است كـه گـسترش گردشـگري    ، اقوام ايراني نيز وجود دارد    ةهم



  1388، 1سال دهم، شماره 

  

 

110

 و  )172 و   171 :1386: احمـدي (نقش بسزايي در گسترش و تقويـت زبـان فارسـي دارد             
  .ست ضريب همبستگي ملي در ايران اةكنند تقويت

  
  ساز گردشگري هاي همبستگي كاركرد.5

 كه بسته به    ستپديدة گردشگري متكي بر اشتراك سه عامل اقتصاد و فرهنگ و سياست ا            
 چـرا كـه قطعـاً سياسـت، اقتـصاد و            ؛هاي انساني و طبيعي گوناگون متفاوت اسـت         محيط

 گردشگري نيز كـه     ، لذا ؛هاي اساسي با هم دارند      فرهنگ در جوامع انساني مختلف، تفاوت     
هـاي    از اين سه عامل اساسي در محـيط انـساني اسـت در جوامـع مختلـف تفـاوت                  متأثر  

  .)90: 1386قرخلو، (اساسي دارد 
   گردشگرية مدل فضاي جغرافيايي و پديد:1 ةنمودار شمار

  گردشگري
  
  

  سياست
  

  اقتصاد
  فرهنگ

  محيط انساني
  محيط طبيعي

  
  
  

  )109: 1979، 1چاك( :منبع
ـ  گردشـگري و ارتبـاط و آشـنايي اقـوام            ةم كـه توسـع    يابي  در يك نگاه كلي درمي     ا ب

توانـد     از يك سـو مـي      ، تعاملي اقتصاد، فرهنگ و سياست     ةويژه در سه حوز     به ،يكديگر
 و ، اقوام را در عضويت اجتماعي ملي قرار دهـد ةسبب فراگيري اجتماع ملي شود و هم      

ات و پايداري اجتماع     با تعميق تعلقات و وفاداري اقوام به اجتماع ملي ثب          ،ازسوي ديگر 
  .)1 ةنمودار شمار(ملي را تضمين نمايد 

 تعاملي  ةساز گردشگري در سه حوز      خوبي كاركردهاي همبستگي    به 2 ةنمودار شمار 
                                                           
1. Chuck 
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 كه در نهايت به پذيرش همبستگي ملـي          را اجتماعيـ   ي، اقتصاد و اوضاع سياس      فرهنگ
  .دهد شود نشان مي منتهي مي

 ري بر همبستگي مليتأثير گردشگ: 2نمودار شمارة 

ري
شگ

گرد
ش 

ستر
گ

 

تـرين مؤلفـة    عنوان اصـليترش زبان فارسي بهتقويت و گس  
 هويت ملي

هـا و آداب و     حياء صنايع دستي و حفظ آثار باستاني، سنّتا
 رسوم

 افزايش غرور ملي و فرهنگي

رشد معكوس مهاجرت به شهرها و ايجـاد شـرايط مناسـب         
ها و اثـار      براي شركت فعال ساكنان بومي در معرفي فرهنگ       

 فرهنگي منطقه به گردشگران

 ارتقاء سطح سواد، آگاهي و آموزش

ايجــاد اشــتغال مــستقيم و (هــاي شــغليافــزايش فرصــت
 ديگذاري اقتصاو افزايش سرمايه)غيرمستقيم

اي و ريلي، دريايي و     گسترش حمل و نقل و ارتباطات جاده
 هوايي

تقويت پيوند بين صنايع و ايجاد تنوع در اقتصاد و كمك به            
 توزيع وسيع درآمد و نهايتاً رفاه اقتصادي

 تحكيم مودت و دوستي بين اقوام

بــاال رفــتن ضــريب امنيــت داخلــي و جلــوگيري از بــروز 
 هاي قومي و محلينشت

كاهش فاصـلة اجتمـاعي و طبقـاتي و تقويـت پيونـدهاي             
ا ا

 گرايي سياسيوفاداري اقوام بر اجتماع ملي و تسهيل هم

گي
رهن
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   فرهنگية گردشگري در حوزة توسعراثآ .1-5
 طـولي   ة فرهنگي معطوف به همبستگي ملي و توفيق در برقراري رابط          ةدستيابي به توسع  

 گردشـگري ميـسر     ة از طريق توسـع    ،با هويت فرهنگي ملي    محلي   ميان هويت فرهنگي  
ورسـوم منطقـه، كمـك بـه رشـد           هـا و آداب     تياء صنايع دستي، حفـظ سـنّ      اح. شود  مي

 ةر توسـع  اثآ ميزبان از    ة سطح سواد، آگاهي و آموزش جامع      يمعكوس مهاجرت و ارتقا   
  .باشد  فرهنگي ميةصنعت گردشگري در حوز

اساسـاً فرهنـگ از     .  آموزشـي اسـت    ة فرهنگي، توسـع   ةترين ابعاد توسع   يكي از مهم  
 ةيند توسـع  اها نيز در فر     دولت. يابد  گيرد و گسترش و انتقال مي       طريق آموزش شكل مي   

ـ     . دهند   نظر قرار مي   شدت مد  فرهنگي، توسعه آموزشي را به     ي و كيفـي    ميـزان رشـد كم
از ايـن   . سـت  فرهنگـي ا   ةهاي ارزيابي توسـع     سطوح مختلف آموزشي، يكي از شاخص     

ـ       ةنظر، در جهت تأثير توسع     ق گـسترش گردشـگري،     فرهنگي بر همبستگي ملي، از طري
هدف از آمـوزش معطـوف بـه همبـستگي     . دهيم   آموزشي را مورد توجه قرار مي      ةتوسع

 طولي  ةهاي قومي و محلي را در يك رابط         فرهنگ  آموزشي است كه خرده    يينداملي، فر 
  .)41 و 40: 1384نسب،  رجب(كند  با فرهنگ و هويت ملي تنظيم و تشويق مي

 از تـأثير    كننـد   ها با هم برخورد مـي       ي كه فرهنگ  زمانجان دبليو فرانس در كتـاب       
وي نيز معتقد است كه مناقشات قومي ريـشه  . گويد آموزش بر همبستگي ملي سخن مي 

عنوان ابزاري مؤثر جهت   لذا براي مبارزه با جهالت، سالح آموزش را به؛در جهالت دارد 
نـسبت بـه روش      او فقـدان آگـاهي       ةبـه عقيـد   . كند  ها معرفي مي    ايجاد نزديكي فرهنگ  

 اين آگاهي است كه نزديكي    . شود  غلب باعث نگرش منفي نسبت به آنان مي       ازندگي اقوام،   
  .)302-306: 1379دهشيار، (گرداند   ممكن مي،در ضمن حفظ هويت قوميرا، ها  فرهنگ

  
  محيطي  اقتصادي و زيستةري در حوز گردشگة توسعرثاآ .2-5

بهبود وضـعيت اقتـصادي و همبـستگي        گسترش صنعت گردشگري ارتباط مستقيمي با       
گردشگري به افزايش تحرك در توليـد و توزيـع، ايجـاد مـشاغل و خـدمات            . دارد  ملي  

 در محاسـبات    به همـين جهـت     ؛دشو ميمنجر  گوناگون و كمك به سرعت گردش پول        
ضـريب افـزايش درآمـد و       : شـود   اقتصادي گردشگري به دو ضريب فزاينده اشـاره مـي         

ضريب افزايش درآمد در گردشـگري سـبب افـزايش ثـروت و             . ضريب افزايش اشتغال  
پوريـا،  (شود    ضريب افزايش اشتغال موجب ايجاد مشاغل جديد از طريق گردشگري مي          

هـاي اقتـصادي حـول محـور گردشـگري بـا ديگـر                تنيـدگي فعاليـت    درهم. )70: 1374
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حدي است كـه بـه عنـوان مثـال رشـد اقتـصادي موجـب رشـد                  هاي اقتصاد به    شاخص
  .)66: 1374پدريان، (گردد  شگري و افول اقتصادي موجب افول گردشگري ميگرد

هاي گردشگري اين است كه پول و گردشگر از مركز به پيرامـون حركـت                 از ويژگي 
همه انـسان را از      اين) صنعتي، خدماتي، كشاروزي   (ي اقتصادي ديگر  ةهيچ رست . كنند  مي

 كوهـستاني، جنگلـي،   ة دورافتـاد  سوي منـاطق    سكونتي و شهرهاي بزرگ به     ةمراكز عمد 
البته بازخور سرمايه و سود سرمايه . آورد صحرايي، ساحلي و روستايي به حركت درنمي      

آيد و بدين صورت گردشگري در عدالت اجتمـاعي           از پيرامون به مركز نيز به وجود مي       
پـاپلي  (كنـد   و توزيع اجتماعي درآمدها و عدالت جغرافيايي در سطح ملي نقش ايفا مـي            

لحاظ دارا بودن قابليت تحرك در توليد و توزيع و          ازگردشگري  . )12 و   11: 1385يزدي،  
 يكي  ،ايجاد خدمات گوناگون، سرعت بخشيدن به گردش پول و سرانجام ايجاد اشتغال           

توان به سود اقتصاد ملي از آن بهره  هاي محروم است و مي ترين منابع توليد استان از مهم
توان بـه    كاركردهاي مثبت گردشگري مي    جملة از ،بنابراين. )30 :1375نژاد،    عباس(گرفت  

 نيـروي كـار، افـزايش اسـتانداردهاي زنـدگي در منـاطق              ةايجاد اشتغال، افزايش عرضـ    
عنوان يك مقصد گردشگري و تجـاري        گذاري، معرفي منطقه به     محروم، افزايش سرمايه  

 استاراي آثار مثبت و منفي       هر صنعتي در دنيا د     ةالبته بديهي است كه توسع    . دكراشاره  
نيـاز  ريزي دقيـق       به برنامه  ،هاي مثبت گردشگري    ها و پتانسيل    و براي استفاده از ظرفيت    

تواند داراي آثار مخرب و منفـي          اقتصادي توسط گردشگري مي    ةچرا كه در حوز   است؛  
هـا و حـاكم شـدن ديـدگاه       محلي، افزايش قيمـت ة زمين در جامع  يمانند تورم زياد بها   

همچنين فصلي بـودن اغلـب مـشاغل صـنعت          .  باشد گردشگريكارانه در مناطق     بكاس
هاي گردشگري ماهيتـاً    زيرا بسياري از جاذبه؛شود  محسوب مي آنگردشگري از معايب 

هـا وجـود    اي هستند كه در فصول و ايام خاص، امكان بازديد يـا اسـتفاده از آن                 به گونه 
تي مناطق مختلف كه در      مراسم سنّ  ةبرف يا مشاهد   مثالً بازديد از مناظر پوشيده از        .دارد

همچنـين  . پـذير نيـست     شـود، در تمـام فـصول امكـان          ايام خاصي از سال برگـزار مـي       
هـا   هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گردشگران در تعيين ايام مـسافرت آن             محدوديت
 در ايام    سياحتي و زيارتي ايرانيان    ، بخش اعظم سفرهاي تفريحي    ، براي مثال  .مؤثر است 

 در  ، از جمله نيروي انساني    ،هاي موجود   شود، بنابراين ظرفيت    تابستان يا نوروز انجام مي    
باوجود مزايـاي فـراوان اقتـصادي       ه همين جهت،    ب. شوند  تمام فصول به كار گرفته نمي     

شود و حتي      گردشگري، فصلي بودن، دشواري مشاغلي كه به ساكنان تحميل مي          ةتوسع
 امكانات زيربنايي و روبنايي ايـن       ةگذاري براي توسع    ان در سرمايه   مالي ساكن  ةضعف بني 
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  گيـري   گذاري و تـصميم     ها در سياست   منطقه و همچنين مشاركت نداشتن آن      صنعت در 
 گردشـگري را بـراي   ة كه آثار مثبت اقتصادي توسعي است عواملةدر اين زمينه، از جمل  

  .)493: 1376 ي،ابراهيم(نمايد  رنگ و آنان را بدبين مي ساكنان كم
 همبستگي ملي در مناطقي از كشور كـه ازلحـاظ اقتـصادي و              ةبديهي است كه درج   

ين باشد كـه يكـي از اهـداف صـنعت گردشـگري در              يبالطبع فرهنگي محروم هستند پا    
هـا و نيروهـاي بـومي و          ايجاد تأسيسات گردشگري در اين مناطق استفاده از توانمنـدي         

  .زدايي است  محروميتچرخش ثروت در منطقه و در نهايت
  

  اجتماعيي ـ  سياسة ردشگري در حوز گة توسعرثاآ .3-5
ساز صنعت  ترين كاركرد همبستگي اجتماعي را مهمي ـ  شايد بتوان بهبود وضعيت سياس

  ايران از  ة چرا كه پايداري و فراگيري اجتماع ملي در جامع         ؛گردشگري در ايران دانست   
ــي    ــت مل ــبات دول ــه مناس ــو متكــي ب ــك س ــران ن(ي ــوري اســالمي اي ــام جمه ــا ) ظ ب

 و كيـف     و ازسـوي ديگـر متكـي بـه كـم           ،هاي كشور   هاي حاضر در استان     فرهنگ خرده
 ميـان   ةاز منظر اخير، افزايش تراكم قرينگي رابط      . ها با يكديگر است     فرهنگ روابط خرده 

  از يـك   ، تعاملي اقتصاد، فرهنگ و اجتمـاع      ةويژه در سه حوز    ها و اقوام، به     فرهنگ خرده
 اقوام را در عضويت اجتمـاع ملـي         ةتواند سبب فراگيري اجتماع ملي شود و هم         سو مي 

هاي اقوام به اجتماع ملي، ثبات و  قرار دهد و ازسوي ديگر با تعميق تعامالت و وفاداري  
  .ندكپايداري اجتماع ملي را تضمين 

 تـراكم  قومي يا افزايش تواند به اصالح مناسبات بين گسترش گردشگري در ايران مي 
تـرين    نمايد كه اساسي  كمك شاياني   ها و اقوام با يكديگر        فرهنگ و قرينگي روابط خرده   

  .ي است اجتماعي براي تضمين يكپارچگي ملگام
 كه دوجانبه بودن روابـط سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي و              يادآوري شود  الزم است 

. شود ي خوانده ميقوم فرهنگي در بين اعضاي دو يا چند گروه قومي، قرينگي روابط بين
نرخ قرينگي روابط بين دو قوم، از تقسيم روابط اعضاي آن دو قوم بر يكديگر و ضرب                 

قرينگي كامل در روابـط دو قـوم وقتـي          . آيد   به دست مي   100كردن حاصل آن در عدد      
 نرخ قرينگي روابط    ،عنوان مثال  به. شود كه روابط آن دو با يكديگر برابر باشد          حاصل مي 

  :شود  به ترتيب ذيل محاسبه ميB و Aتماعي دو قوم سياسي و اج
 )ترعدد بزرگ( يا بالعكسB باA ميزان روابط سياسي، اجتماعي قوم  

  B با Aقوم   نگي روابط سياسي و اجتماعينرخ قري = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×  100
  )تر  عددكوچك( يا بالعكسB باAميزان روابط سياسي، اجتماعي قوم
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دوسـتي بـين اقـوام، بـاال رفـتن      و رونق صنعت گردشگري موجب تحكـيم مـودت       
 ةهـاي قـومي و محلـي، كـاهش فاصـل            ضريب امنيت داخلي، جلوگيري از بـروز تـنش        

ـ              اجتمـاع ملـي، تـسهيل    هاجتماعي و طبقاتي، بهبـود سـطح آمـوزش، وفـاداري اقـوام ب
 گردشـگري   ة توسـع  ،درواقـع . شـود    سياسي و تقويت پيوندهاي اجتماعي مـي       گرايي هم

در نتيجه وفاداري اقوام و شود  قومي مي داخلي باعث افزايش تراكم و قرينگي روابط بين      
ي خود«،  »گروه برونـ   هگرو درون«كند و مرزهاي هويتي       به اجتماع ملي افزايش پيدا مي     

هـا بـه درون    فرهنـگ  رود اجتماعات قومي و خردهضعيف و راه و» ها آنا ـ  م«، »غريبهـ 
  .شود اجتماع ملي هموار مي

كـه بيـشترين    هاي يك پژوهش، مردم سيـستان و بلوچـستان درحـالي     بر اساس يافته  
هـا    مـردم سـاير اسـتان   ،ها دارنـد   فرهنگي با مردم ساير استان ةتمايل را به برقراري رابط    

طبيعي است كه با توجه     .  با اين استان دارند    كمترين تمايل را به برقراري رابطه فرهنگي      
توان با تقويـت گردشـگري و          مي ،هاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي اين استان        به جاذبه 

هـا     نرخ قرينگي روابط اين استان با ساير استان        ،برقراري تورهاي مسافرتي به اين استان     
 مانند كرمانشاه و كردستان     هايي  بعد از استان سيستان و بلوچستان، استان      . را افزايش داد  

اينكـه روابـط    توجـه    جالـب    ةنكتـ . ها دارند    فرهنگي را با ساير استان     ةنيز كمترين رابط  
بر همكاري ميان اقوام ايراني، تـأثير كـامالً مثبـت و معنـاداري بـر ميـزان تعلـق و                      مبتني

نـق  كـه رو ي ـ  قـوم   يعني بـا افـزايش همكـاري بـين    ؛وفاداري افراد به اجتماع ملي دارد
 احساس همبـستگي ملـي و پـذيرش تكثـر           ـ استگردشگري از مصاديق اين همكاري      

  .)187: 1384يوسفي، (شود  تقويت مي
  
  گيري نتيجه

توان گفت كه اوالً سياست راهبردي ايران بـراي تقويـت             بر اساس اين بررسي كوتاه مي     
قومي براي  ترين الگوي سياست       مناسب ،ديگر عبارت  به ؛انسجام ملي، پذيرش تكثر است    

  .)57: 1379حاجياني، ( است ايران، سياست وحدت در كثرت ةجامع
 روش اجراي سياست وحدت در كثرت، ماهيت فرهنگـي دارد و ايـن مهـم از                 ،ثانياً

 صـنعت پويـاي   ،درواقـع . شـود  فرهنگـي حاصـل مـي      وگـوي بـين     طريق روابط يا گفت   
.  ايران تقويـت نمايـد     ةجامعدر  را  فرهنگي   گردشگري اين پتانسيل را دارد كه روابط بين       

 در  ، صنعت گردشگري  ةفرهنگي از طريق توسع    وگوي بين    هرچه روابط و گفت    ،درواقع
ـ   مـي  تعميق در نهايت انسجام ملي      ه و  تقويت شد  ،چارچوب مرزهاي ملي   صـنعت  . دياب
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ستگي ملـي دارد و شـرط مهـم آن          ببراي نيل به هم   را  گردشگري در ايران پتانسيل الزم      
شـكل و    م نسبت به ديگران است؛ ديگرانـي كـه نبايـد حتمـاً بـا مـا هـم                  ايجاد درك الز  

  .عقيده باشند هم
رسـد صـنعت گردشـگري از پتانـسيل بـااليي بـراي بـروز كاركردهـاي                   به نظر مـي   

ريزي مناسب و     ها با برنامه     به شرطي كه اين پتانسيل     ،ساز خود برخوردار باشد     همبستگي
 در ايـن    ،هـاي مختلـف     ي به فرهنـگ اسـتان     هاي كشور و توجه كاف      هماهنگ با سياست  

ها از قوه به فعل درآيد و به ارتقاي سطح اقتـصادي              ها و تعيين بازار براي آن       ريزي  برنامه
با اين  . ها منجر شود    ها و حفظ و حراست از فرهنگ و آثار تاريخي آن            فرهنگ اين خرده 
 بلكـه  ،در ايران نيستها نه تنها تهديدي براي همبستگي ملي  فرهنگ  تعدد خرده  ،ديدگاه

  . رواج و گسترش مبادالت فرهنگي استةزمين فرصتي در
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