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ًا گفتِ پیذاست کِ پذیذُ ّایی ًظیر گردشگری داخلی ًقش بسیار 

ٍ تقَیت ٍیژگی ّای هشترک بیي افراد  زیادی در ایجاد ایي ٍضعیت

یک جاهعِ دارد ٍ در ٍاقع فرآیٌذ ّوگي سازی بِ کوک ایي پذیذُ 

 پّا هحقق هی گردد. در ایٌجا هٌظَر از ّوگي سازی، ّواًٌذ گردی

ًیست، بلکِ تقَیت ًقاط هشترک ٍحذت بخش ٍ ایجاد تفاّن، علقِ 

ذگاى فرٌّگ ٍ رفع حساسیت در تفاٍت ّاست تا بِ تفاّن بیي دارً

 ّای هختلف ٍ در ًْایت اًسجام هلی هٌجر شَد.
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هاي فرهنگ و گردشگري اي بر همبستگي ملي با تاكيد بر مؤلفه مقدمه  

 

1ابتهال زندي  

ارتثاط تیي فزٌّگی ٍ اًتمال پیام در تیي فزٌّگ ّا، تاحیز تسشايی تز تَاًايی ضٌاختی ٍ رفتاری فزد دارد ٍ هَجة تسْیل 

تؼاهالت تیي فزٌّگی آتی هی ضَد. ايي رٍيارٍيی ّا اضغزاب ووتزی تَلیذ هی وٌذ، ًیاس تِ تغاتك ووتزی دارد ٍ دستیاتی تِ تغاتك تا آى 

ْايت، فزآيٌذ ارتثاعات تیي فزٌّگی تِ تؼاهالت گستزدُ تز تا حساسیت ووتز هٌجز هی ضَد. تٌاتزايي، تز احز ايي تز است ٍ در ً ّا آساى

تؼاهالت، سلیمِ ّا، خَاست ّا، هغالثات ٍ اًتظارات توام افزاد در فزٌّگ ّای هختلف تِ يىذيگز ًشديه ضذُ ٍ رٍاتظ خزدُ فزٌّگ ّا ٍ 

د. ًا گفتِ پیذاست وِ پذيذُ ّايی ًظیز گزدضگزی داخلی ًمص تسیار سيادی در ايجاد ايي ٍضؼیت ٍ فزٌّگ ّای ػام تا ّن تمَيت هی ضَ

تِ ووه ايي پذيذُ ّا هحمك هی گزدد. در ايٌجا  2تمَيت ٍيژگی ّای هطتزن تیي افزاد يه جاهؼِ دارد ٍ در ٍالغ فزآيٌذ ّوگي ساسی 

ًیست، تلىِ تمَيت ًماط هطتزن ٍحذت تخص ٍ ايجاد تفاّن، ػلمِ ٍ رفغ حساسیت در تفاٍت  3هٌظَر اس ّوگي ساسی، ّواًٌذ گزدی

ّاست تا تِ تفاّن تیي دارًذگاى فزٌّگ ّای هختلف ٍ در ًْايت اًسجام هلی هٌجز ضَد. تٌاتزايي، فزٌّگ ّا هی تَاًٌذ اس گفت ٍ گَ تِ 

وار جذی ٍ هَحز تزای آگاّی يافتي اس تٌَع فزٌّگی، اًتمال ٍ تثادل هفاّین ٍ  ػٌَاى ًواد استفادُ ًوايٌذ. گفت ٍ گَی تیي فزٌّگی، ساس ٍ

ًشديه ضذى خزدُ فزٌّگ ّا تِ يىذيگز است. اس عزيك گفت ٍ گَی تیي خزدُ فزٌّگ ّا، ضْزًٍذاى در هی ياتٌذ وِ تٌَع فزٌّگی يه 

ءتفاّن ّا ٍ پیاهذّای احتوالی آى، ًظیز خطن ٍ ًااهیذی، رّايی حمیمت اجتٌاب ًاپذيز است ٍ آگاّی اس ايي تٌَع، آى ّا را اس سزدرگوی، سَ

 هی تخطذ.

اًساى اس عزيك گفت ٍ گَ، الثتِ در صَرت توْیذ اهىاًات ٍ هلشٍهات آى، تا فزٌّگ الَام هختلف آضٌا هی ضَد، آگاّی ّای خَد را در ايي 

ٍ تاٍرّای ديگزاى را تز خَد ّوَار هی ساسد. پذيذُ سهیٌِ افشايص هی دّذ ٍ در ًْايت، ضوي ّوذلی، دضَاری پذيزش ًگزش ّا 

گزدضگزی تِ هخاتِ يه وٌص اجتواػی است وِ يه سَی آى گزدضگز تِ ػٌَاى هیْواى، ٍ سَی ديگز آى جاهؼِ هحلی يا هیشتاى لزار 

ٌگی، ٍاتستگی هتماتل ٍ دارد. ّزوذام اس ايي دٍ دارای فزٌّگ، آداب، رسَم ٍ تؼلمات هتفاٍتی ّستٌذ وِ فصل هطتزن آى هیزاث فزّ

سزًَضت هطتزن است. ضايذ تتَاى هیزاث فزٌّگی هطتزن، گستزدُ ٍ فزاگیز را در تیي ضْزًٍذاى يه وطَر اس هْوتزيي اجشای َّيت 

هلی داًست وِ سثة افشايص ضزية ّوثستگی هلی هی ضَد. در تؼزيفی گستزدُ، هیزاث فزٌّگی ولیِ اتؼاد فزٌّگی ّز ًظام اجتواػی را 

تز هی گیزد وِ تِ ًحَی خَدآگاُ، يا ًاخَدآگاُ ها را تحت تاحیز لزار هی دّذ ٍ ًطاًِ ّای تاريخ يه فزٌّگ ٍ يه هلت تِ ضوار هی در 

رٍد. در ايي هفَْم، هیزاث فزٌّگی يه هلت، ولیت سًذُ ٍ پَيای خاللیت اًساًی است. ايي تؼزيف اس حیج ًظزی درست اها تسیار ػام ٍ 

هی رسذ؛ تايذ گفت هیزاث فزٌّگی ّز هلت وِ در َّيت هلی آى هَحز است، ضاهل هجوَػِ هٌاسه ػام، ضیَُ ّای  غیز تحلیلی تِ ًظز

 (.8388هؼواری، سٌت ّا، اػیاد، اسغَرُ ّا، ػزف ّا ٍ فزٌّگ هزدم ٍ ستاى است)ارسیا ٍ همصَدی، 

ذ اس تاٍرّا، ػزف ٍ ػادات هزتَط تِ سهیي ٍ آسواى تِ عَر ولی هَضَػات فزٌّگ هزدم در سِ همَلِ هطخص هحذٍد هی ضًَذ وِ ػثارتٌ

ا ٍ دًیای جاًذاراى، آداب ٍ رسَم هزتَط تِ ًْادّای التصادی، اجتواػی ٍ سیاسی هاًٌذ اٍلات فزاغت، هطاغل، تاسی ّا، داستاى ّا، تزاًِ ّ

ياًِ در تیي ضْزًٍذاى تاضذ، ّوثستگی ٍ ضزب الوخل ّای ّز هلت. ّزلذر ايي هٌاسه فزاگیزتز ٍ ضايغ تز ٍ حاٍی واروزدّای ّن گزا

 (.8379فزٌّگی وِ تؼذی اس ّوثستگی هلی است تیطتز تمَيت خَاّذ ضذ)حاجیاًی، 

                                                             
   دانشگاه عالمه طباطبایی –ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی  کارشناس   1

2
 Homogenzation 
3 Assimilation 



3 www.tourismscience.ir     :علم گردشگری                              ...مقدمه ای بر همبستگی ملیابتهال زندی  

 

ػٌصز هیزاث فزٌّگی در ستاى فارسی هتجلی ضذُ است؛ لذا ستاى فارسی يىی اس ػٌاصز هْن َّيت هلی تِ حساب هی آيذ. اس آًجايی وِ 

تِ عَر ولی توام هیزاث هىتَب آى در ايي ستاى تجلی پیذا وزدُ است ٍ ايي ستاى در هیاى تواهی الَام اسغَرُ ّا، تاريخ ٍ فزٌّگ ايزاى ٍ 

ايزاًی ٍجَد دارد، عثیؼی است وِ گستزش گزدضگزی )ايزاًگزدی( ًمص تسشايی در گستزش ٍ تمَيت ستاى فارسی خَاّذ داضت)احوذی، 

تِ تؼذ، ًَػی اس گزدضگزی تحت ػٌَاى  8981. در ّویي راستا اس دِّ ( ٍ تمَيت وٌٌذُ ضزية ّوثستگی هلی در ايزاى است8386

اّویتی دٍ چٌذاى پیذا وزدُ است. آًچِ هسلن است فَلىلَر يا فزٌّگ لَهی در چٌیي ًَع اس گزدضگزی جايگاّی « گزدضگزی فزٌّگی»

تؼزيف آى وِ فزٌّگ هادی ٍ هؼٌَی يا غیز تزهی آيذ. فزٌّگ در جاهغ تزيي « گزدضگزی فزٌّگی»ٍيژُ دارد. ّواى گًَِ وِ اس ػٌَاى 

هادی را در تز هی گیزد، تٌیاد تزًاهِ ريشی گزدضگزی تلمی هی ضَد؛ تذيي هؼٌا وِ اس يه سَ تزای جذب گزدضگزاى فزٌّگی اّتواهی 

یاديي گزدضگزی تلمی تاريخی، هحَر تٌ -ٍيژُ هثذٍل هی گزدد ٍ اس سَی ديگز فزٌّگ هادی ٍ غیز هادی جاهؼِ تز پايِ ًگاّی همايسِ ای

 (.8387هی گزدد. تِ ديگز سخي، سِ سغح والى، هیاًِ ٍ خزد در تحج گزدضگزی حَل فزٌّگ تِ ّن پیًَذ هی خَرًذ)وزٍتی،

 در هٌاتغ هختلف هَجَد اس حذالل دُ ًَع گزدضگز ياد وزدُ اًذ وِ ػثارت اًذ اس:

 گزیگزدضگز تِ ػٌَاى تاستاى ضٌاس ػاللوٌذ تِ فضاّای تاريخی گزدض -8

 گزدضگز تِ ػٌَاى اًساى ضٌاس ػاللوٌذ تِ فزٌّگ، خصايص فزٌّگی، فزٌّگ لَهی ٍ اس جولِ فَلىلَر -2

 گزدضگز تِ ػٌَاى هاجزاجَ ٍ ػاللوٌذ تِ تجزتِ ّای جذيذ -3

 گزدضگز تِ ػٌَاى گزيشًذُ اس ضزايظ هَجَد خَد ٍ ػاللوٌذ تِ فضاّای استزاحتی ٍ اٍلات فزاغت -4

 مِ هزفِ ػاللوٌذ تِ استاًذاردّای تاالی خذهات الاهتیگزدضگز تِ ػٌَاى ػضَی اس عث -5

 گزدضگز تِ ػٌَاى جستجَگز ػاللوٌذ تِ وطف فضاّای تاسُ ٍ سزسهیي ّای ًاآضٌا ٍ آداب ٍ رسَم هتفاٍت -6

 گزدضگز تِ ػٌَاى ضىوثارُ ػاللوٌذ تِ غذاّای هتٌَع سايز هلل -7

 رسَمگزدضگز تِ ػٌَاى هحمك ػاللوٌذ تِ تزرسی فزٌّگ ّا ٍ آداب ٍ  -8

 گزدضگز تِ ػٌَاى اًتمال دٌّذُ فزٌّگ، ػاللوٌذ تِ تاحیز تز فزٌّگ تَهی -9

 (.8371گزدضگز تِ ػٌَاى خَضگذراى ٍ ػاللوٌذ تِ اًجام اػوال خالف ٍ... )پیزٍس،  -81

 

ارسش ّای  هستمیوا تِ فزٌّگ لَهی، آداب ٍ رسَم هحلی، 8ٍ2ٍ6ٍ8ٍ9ًگاّی گذرا تِ دُ ًَع گزدضگز تِ خَتی هطخص هی ساسد وِ هَارد 

 5فزٌّگی هزتَط اًذ وِ در تؼزيف ػام سزهايِ فزٌّگی، ػٌاصز چٌیي سزهايِ ای هحسَب هی ضًَذ. تَجِ تايذ وزد وِ اس دُ ًَع جْاًگزد، 

(. هزدم هٌاعك ٍ 8387ًَع آى يؼٌی درست ًیوی اس اجتواع گزدضگزاى، تِ فزٌّگ لَهی ػاللوٌذ ٍ خَاستار آضٌايی تا آى هی تاضٌذ)وزٍتی،

زُ هٌذ هی ضَد: اٍل ايٌىِ گزدضگزی، فزٌّگ جاهؼِ هیشتاى را تِ سايز جَاهغ سا وٌاى هحلی تِ دٍ گًَِ اس هٌافغ فزٌّگی تَسؼِ گزدضگزی ْت

ٍ فزٌّگ ّا هؼزفی هی وٌذ. ايي احز هاًٌذ تثلیغات تزای گَّزی است وِ ّز جاهؼِ آى را چَى صذف در درٍى خَد هحفَػ هی دارد ٍ ّزچِ 

ل تز ٍ غٌی تز تاضذ، هؼزفی آى تِ ديگزاى ػشت ٍ احتزام تیطتزی تزای صاحثاًص تِ ّوزاُ خَّذ داضت؛ دٍم ايٌىِ صٌؼت ايي گَّز اصی

، 4گزدضگزی فزصتی تزای ساوٌاى ايجاد هی وٌذ تا فزٌّگ خَد را هستمین ٍ تذٍى ٍاسغِ ٍ تِ ضىل ٍالؼی تِ ػاللوٌذاى ػزضِ وٌٌذ)ريچارد

(. ايي ػول، تِ ٍيژُ تاػج تمَيت غزٍر ٍ ّوثستگی جاهؼِ هیشتاى ٍ افشايص آستاًِ تحول آًاى در تزاتز فزٌّگ ّای ديگز هی ضَد)ارسیا 2111

 (. 8388ٍ همصَدی، 

 

                                                             
4 Richards 
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:ِ  تا تَجِ تِ ايٌىِ ايزاى وطَری چٌذ لَهی ٍ چٌذ فزٌّگی است در ًتیج

 گَ ّا ٍ تٌَع غذايی در رتثِ تااليی لزار هی دّذسفزُ هتٌَع لَهی ٍ فزٌّگی، ايزاى را اس ًظز ال -8

 هَسیمی الَام هتٌَع، ايزاى را اس ًظز فَلىلَر تسیار غٌی ساختِ است -2

 دست ساختِ ّای الَام هختلف تِ فزٌّگ هادی ايزاى غٌايی چطن گیز تخطیذُ است. -3

 ذ.فزٌّگ ضفاّی الَام، ايزاى را اس ايي ًظز در تیي چٌذ وطَر هْن جْاى لزار هی دّ -4

داستاى ّای رٍايتی الَام، لاتلیت تیاى تصَيزی فَق الؼادُ لَی دارًذ. فمظ وافی است تَجِ ضَد وِ چیٌی ّا، تزسيلی ّا ٍ  -5

 ٌّذياى چگًَِ اس چٌیي لذرتی تْزُ هی گیزًذ 

 (.8387ٌّزّای ًوايطی لَی در ايزاى لادر تِ تثذيل ضذى تِ اًَاع تزًاهِ ّای جلة گزدضگزی است)وزٍتی، -6

 

زايي اس عزيك گزدضگزی داخلی ٍ گفت ٍ گَی فزٌّگ ّای الَام هختلف وطَر هی تَاى ػَاهل تضؼیف ّوثستگی هلی را تا حذٍد تٌات

تسیار سيادی ون رًگ ٍ يا اس تیي تزد ٍ ػَاهل تمَيت ٍ سهیٌِ ساس ّوثستگی هلی را تیص اس تیص تزجستِ ًوَد. در ٍالغ تَسؼِ گزدضگزی 

اجتواػی ٍ فزٌّگی هٌجز تِ تمَيت ّوثستگی هلی هی گزدد تِ عَری وِ تَسؼِ  -هختلف التصادی، سیاسی اس عزيك تاحیز در حَسُ ّای

گزدضگزی در يه هٌغمِ خَد هٌجز تِ آضٌايی ّز چِ تیطتز ساوٌاى هٌغمِ تا فزٌّگ خَيص هی گزدد ٍ اس ايي عزيك غزٍر هلی ٍ 

الَام تحىین ٍ ٍفاداری آًاى تِ اجتواع هلی افشايص خَاّذ يافت ٍ اس آًجايی  فزٌّگی آًاى افشايص هی ياتذ ٍ در ًتیجِ هَدت ٍ دٍستی تیي

وِ تَسؼِ گزدضگزی خَد هَجة  احزات التصادی هخثت در هٌغمِ هی گزدد لذا ساوٌاى هٌغمِ تِ ارسش صٌايغ دستی ٍ آحار تاستاًی، آداب، 

ذ ًوَد، ايي اهز هَجة تْثَد ٍضؼیت ساوٌیي خَاّذ ضذ ٍ رضذ رسَم ٍ سٌیي خَد تیص اس تیص پی تزدُ ٍ سؼی در حفؼ ٍ احیا آى خَاٌّ

هؼىَس هْاجزت تِ ضْزّا ٍ ايجاد ضزايظ هٌاسة تِ هٌظَر هطاروت فؼال در هؼزفی فزٌّگ ّا ٍ آحار فزٌّگی هٌغمِ تِ گزدضگزاى را در 

ّای هٌغمِ تِ ٍيژُ سيز ساخت ّای پی خَاّذ داضت. تِ ػالٍُ در ًتیجِ تْثَد ضزايظ ساوٌیي تِ ٍيژُ ضزايظ التصادی سيزساخت 

گزدضگزی اس جولِ حول ٍ ًمل، ارتثاعات، راُ ّای جادُ ای، ريلی، دريايی، َّايی ٍ... تْثَد خَاّذ يافت. ضىل سيز تاحیز گزدضگزی تز 

 ّوثستگی هلی را تِ عَر خالصِ ًطاى هی دّذ:
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