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روزگاری که گردشکری به «صنعت» و توریست به «پول» ترجمه میشود

مرا سفر به کجا میبرد؟
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در زمانــ ه ما صنعت گردشــگری یکی از شــکوفاترین
و مهمتریــن شــاخههای گســترش یابنــد ه نظامهــای
اجتماعی اســت .ســفر کردن ســاده قدیمی در دهههای
گذشــته به صنعتی تمامعیار تبدیل شــده که چرخشــی
چشــمگیر در منابع مالــی ملتها و سیاســت بینالملل
ایجــاد کــرده و رقابتــی نفســگیر را میــان دولتهــا و
ســرزمینهای گوناگــون پدیــد آورده اســت .رقابتــی کــه
هرکــس در آن بناهــای تاریخــی،یادمانهــای دیرینــه،
چشــماندازهای طبیعــی زیبــا ،یــا مکانهــای مقــدس
مهمتر و برجســتهتری داشــته باشــد ،از اعتبــار و منزلت
بینالمللــی بیشــتر و همچنیــن ثــروت و اندوختــ ه ارزی
بیشتری برخوردار خواهد شد.
ظهــور «صنعــت گردشــگری» نتیجــ ه ترکیــب چنــد
نیــروی اجتماعــی و نــوآوری فناورانه اســت که طی ســه
ده ه گذشته ســر برآوردهاند .از سویی به تک قطبی شدن
قدرت سیاسی و نظامی جهان در غرب و به گشوده شدن
تدریجی مرزهای کشورها بر فضای بینالملل انجامیده
است.
کشــورهایی کــه تــا پیــش از ایــن در قالــب دو اردوگاه
دشــمنخوی کاپیتالیســتی و کمونیســتی ردهبنــدی
میشــدند و بخصــوص در ســرزمینهای توتالیتــر
کمونیســتی مرزهــای بســته داشــتند ،در یــک نظــم
جهانــی گســترده و تــک قطبــی ادغــام شــدهاند کــه یک
محــور سیاســی-نظامی،اروپایی-امریکایی بــا قواعــد و
زورگوییهــای خود را دارد .به شــکلی که بســتن مرزها بر
جهان به شــیوه ســابق برای کشــورها روز به روز دشــوارتر
میشود.

از ســوی دیگر ،تحول فناوریهای ارتباطی و گسترش
خطوط اینترنــت و ظهور شــبکههای اجتماعی و انقالب
رســانهای پیونــد نزدیکتــری میــان مردمــان کشــورهای
گوناگــون ایجــاد کــرده و در ســومین مرتبــه فناوریهــای
ترابری دگرگون شــده و به ارزان شــدن ســفرهای هوایی و
سریع شدن سفرهای زمینی انجامیده است.
اینهــا را بایــد در کنــار ایــن حقیقت دیــد که در بیشــتر
کشــورهای دنیــا یــک طبق ه متوســط رشــد یابنده شــکل
گرفته که اوقات فراغتی بیشــتر دارد و بازاری بزرگ برای
تفریح و ســرگرمی محسوب میشــود .ترکیب این نیروها
باعث شــده برخی از رفتارهای جمعی دیرینه به شــکلی
نــو بازتعریــف شــوند و در ردهای بــه کلــی تازه بازســازی
شوند.
بــه ایــن خاطــر اســت کــه رقابتــی گاه خشــن در میان
کشــورها درگرفتــه تــا منابعــی جــذاب و بــه یــاد ماندنی
بــرای بازدیــد و مشــاهده گردشــگران در قلمــرو خــود
کشــف یا ابداع کنند .ادعاهای گزاف و آشــکارا دروغی که
طــی دهههای گذشــته دربــار ه مناطق تاریخــی و قدمت
یادمانهــای گذشــتگان برســر زبانهــا افتاده و مســابق ه
بزرگــی که بر ســر جعل تاریخ و ســرهمبندی رخدادهای
باســتانی در قالبی مدرن به راه افتــاده،باید در بافت این
رقابتها فهمیده شود.
کشــورهای تــازه تأسیســی ماننــد ترکیــه  ،عربســتان و
آذربایجــان در همســایگی ایــران که عمرشــان تنها چند
ده ســال اســت ،یــا ملتهای به نســبت جــوان و تــازه به
دوران رســیدهای مثــل انگلســتان  ،امریــکا و اســترالیا که
خ ملیشــان ســه چهار قرن بیشتر نیســت ،تنها برای
تاری 
دســتیابی به وحدت ملی ،برخــورداری از منزلت و اعتبار
بینالمللــی و برتریجویــی در زمینه فرهنگ نیســت که
به میدان تاریختراشی و تاریخســازی وارد شدهاند .هم ه
کشورها امروز رســانههای عمومی و نیروهای دانشگاهی

سیر آفاق و انفس که شیوه دیرینه ایرانیان برای
جهانگردی است ،شیوهای فراگیر و کامیاب بود
که در تاریخی چند هزار ساله ،هزاران هزار انسان
ارزشمند و اثرگذار پدید آورد و امروز اندوخت ه
بازمانده از همین باشندگان است که تمدن
ایرانی را به دژی استوار در برابر ویرانیهای پیاپی
تبدیل کرده است

خود را برای بازنویســی و گاه جعل رســوای تاریخ و اسناد
علمــی بســیج کردهاند ،چــرا کــه برخــورداری از تاریخی
دیرینه و در خــود گنجاندن ،یادمانهایی نامدار گذشــته
از ایــن موهبتها ،جایگاهی مطلوب در صنعت پرســود
گردشگری را نیز به ارمغان خواهد آورد.
صنعت گردشگری قلمرو مکانی کشورها را به منبعی
سودآور تبدیل کرده اســت که باید در آن چشماندازهای
طبیعــی باشــکوه ،شــهرهای باســتانی مشــهور و بناهــا و
گنجینههــای خیرهکننــده کشــف – یا ســاخته -شــوند .به
شــکلی که ســفر کردن مردمی از کشــورهای دیگر و خرج
کردن پول در آن کشور را توجیه نماید.
بدیهی اســت کــه قضیه مســابقه بر ســر جایگیری در
بازار گردشگری به اقتصاد محدود نمیشود و سویههای
سیاســی هــم دارد .بمباران کشــوری که بناهــای تاریخی
نامــدار دارد دشــوارتر از برهوتی بیتاریخ اســت و کشــتار
مردمــی کــه تاریخــی دیرینــه و هویتــی اثرگــذار در تاریخ
بشر داشــتهاند ،نامشــروعتر از بومیانی نانویســا و گمنام
میکند.

