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مقدمه
هميشه در تجربة توريسم عنصري شناختي وجود دارد و اين شناخت به صورت گفتماني 
حاصل مي شود. توريست غالباً در پي آزادي و رها شدن از قيود زندگي روزمره است و 
بنابراين در همان ابتدا به اين نكته فكر مي کند که چگونه مي تواند از مرزهايي که وجود او را در 
برگرفته است، عبور کند. اين مرزها فقط از نوع اقتصادي نيست، بلكه مرزهاي روان شناختي و 
اجتماعي را نيز شامل مي شود. توريست براي اينكه سفر را از آرمان به واقعيت تبديل کند، بايد 
به پرسشهايي از اين دست جواب دهد: از نظر اقتصادي چه چيزي براي او امكان پذير است؟ 
معني مكان مندي، بودن در يک مكان، مشاهده و مصرف مكان، و حس تعلق به مكان چيست 
و در اين تجربه چه چيزي لذت بخش است ؟ تغيير در روابط اجتماعي که در پي مسافرت و 
پشت سر گذاشتن جريان عادي زندگي روزمره قابل تصور است چيست و چگونه مي توان با 
آن کنار آمد؟ تجربه اي که از سفر حاصل مي شود تقويت کنندة  هويت گذشتة اوست يا آن را 
تغيير مي دهد؟ آيا »ديگرِي« معرفي شده براي او همان است که بود يا ديگري متفاوتي است؟ 

شكل گيرِي تجربۀ توريستي
آنچه توريست از مواجهه با مكان  و يا خواننده، شنونده و بينندة متون مرتبط با توريسم 
حاصل مي کند، پديده اي شناختي، گفتماني و اجتماعي است؛ واقعيتي است که به تعبير بعضي 
جامعه شناسان چون برگر و لوکمان، به وجهي اجتماعي ساخته مي شود. گاهي فعاليت توريست 
و تجربة وي چيزي هم رديف و معادل با نگاه ممتد و دوخته شدة توريست تلقي شده است که 

البته ساده کردن تجربه توريست و تقليل دادن آن است ) ادنسور1، 2005: 115(.
ولي حتي در اين سطح نيز مي توان نگاه هاي گوناگون و متفاوتي را تشخيص داد که هر 
يک بنابر انگيزه توريست و نوع مكان، نشان دهندة مواجهه و تجربه اي متفاوت هستند. چنانكه 
مي دانيم “نگاه”، مضمون قديمي و بسيار رايجي در ادبيات کشورهاي دنيا از جمله ادبيات ايران 
است. ضرب المثل هاي زيادي در فارسي مشاهده مي شود که نگاه در آنها به کار برده شده و 
تنوع معاني آنها قابل توجه است. شاعر ايراني، رعدي آذرخشي،  در قصيده اي شصت بيتي 
اين مضمون را به خوبي به کار گرفته است که بيت اول آن، به نگاه رازآلودي اشاره دارد که قابل 

مشاهده است ولي توصيف نشدني است:

1.  Edensor,T.
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 من ندانم به نگاه تو چه رازي است نهان        که من آن راز توان ديدن و گفتن نتوان
تعابيري مثل نگاه دوستانه، نگاه خصمانه، نگاه عاشقانه، نگاه عاقل اندر سفيه، نگاه کنجكاوانه 
و موارد فراوان ديگر، مؤيد اين نكته است. اين نگاه ها در سطح روابط فردي و غالباً چهره به چهره 
است. اما تنوع نگاه و معاني آن منحصر به سطح گفته شده نمي شود و در مورد نگاه توريست 
نيز صدق می کند. جان اوري 1مصرف بصري مكان و نگاه هاي چندگانه توريست را طبقه 
بندي کرده است. از نظر اوري مصرف بصري مكان براي همه و در هر موقعيتي يكسان نيست 

و نگاه هاي توريستي متنوعي وجود دارد )اوري ، همان منبع:22(.
نگاه اول، نگاه توريستي است که اوري اسم آن را نگاه رومانتيک2 مي گذارد. اين نگاه، به 
صورت انفرادي،  در خلوت و شخصي است و بر رابطة شبه معنوي با موضوع و مفعول نگاه 
تأکيد مي شود. به طور ، وقتي تعداد بازديدکنندگان ناآشنا زياد است اين وضعيت، “تنهايي” 
مورد نظر بازديدکنندگان غربي را در بازديد از مكان هايي مثل تاج محل خراب مي کند. نگاه 
رومانتيک، نگاهی ممتد است و مستلزم مطالبه بيشتر و بيشتر است، به گونه اي که مكان به لحاظ 

بصري بلعيده مي شود. 
نگاه دومي که وجود دارد، نگاه توريستي جمعي است. اين نگاه متضمن خوشحالي و 
خشنودي از همراهي با ديگراني است که آنها نيز دارند به موقعيت نگاه مي کنند. حضور آنها به 
اين حرکت جمعي کمک مي کند و آن را شادمانه و با طراوت مي سازد. تعداد زياد حضار، نشان 
دهندة اهميّت مكان است. نگاه ديگران براي مصرف جمعي مكان حكم الزام را دارد. مثل نگاه 
به مرکز لندن، الس وگاس ، المپيک سيدني، هونگ کونگ و غيره. مفهوم پرسه زن از بودريار3 

به خوبي با اين نوع نگاه جفت و جور مي شود.
نگاه سوم از نظر اوري، نگاه تماشاگر4 است. اين نگاه به معني نگاه جمعي سطحي و جمع 
کردن عاليم و نشانه هاي متفاوتي است که به صورت عبوري و مختصر ديده مي شود، مثاًل از 

پنجرة اتوبوس. 
نگاه چهارم، نگاه تكريم و تقديس5  است، مثاًل اينكه چگونه مسلمانان به صورتي معنوي، 

1.  Urry, J. 
2.  Romantic Gaze
3.  Baudrillard 
4.  Spectatorial  Gaze
5.  Reverential
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موقعيّت مقدس تاج محل را مصرف مي کنند. ديدارکنندگان مسلمان متوقف مي شوند، توّجه 
خود را به مسجد، مقابر و نوشته هاي قرآني متمرکز مي کنند. همچنين نگاه مردم شناختي 1 
تيعقوم ناگدننکديدزاب زا کي ره هنوگچ دهد يم ناشن موهفم نيا .تسا صيخشت لباق ها 
و مكان هاي متنوعي را زير نظر مي گيرند و تفسير اينگونه مكانها را در رشته اي از معاني و 

نمادهاي تاريخي جاي  مي دهند.
گاهی راهنماي تورها خود گزارش هايي ارائه مي دهند که اين مكان ها را به صورت تاريخي 
و بين فرهنگي تفسير مي کنند. مفهوم، تا اندازه اي مرتبط با مفهوم اخير نگاه محيطي2 است 
. اين نگاه، متضمن گفتمان پژوهندگي )دانشمندانه( يا اعتبارگرفته از سازمانهاي غير دولتي 
است. يعني گفتمان زير نظر گرفتن و دانستن آمد و شد ها و رفتارهاي توريست ها از نظر تأثير 
و جاپايي که بر محيط باقي مي گذارند. برپاية اين نوع بازتاب، اين امكان به وجود مي آيد که 
فعاليت هاي توريستي به نحوي سازماندهي شود که کمتر نقش مخرب و جا پانهادن بر محيط 
را داشته باشد و سپس بايد از طريق رسانه هاي مختلف توصيه هاي شبيه توصيه هاي طرفداران 
محيط زيست را ارائه کرد. سازماني در انگلستان تحت عنوان نگران توريسم3 مثالي از اين مورد 

است.
سرانجام نگاه رسانه اي شده4 را داريم. اين مورد، نگاه جمعي است و در جايي اتفاق مي افتد 
که بازديد کنندگان دوست دارند موقعيت هاي خاصي را به خاطرمعروفيت رسانه اي مشاهده 
کنند. اين نوع نگاه به صحنه، عناصر يا وجوه رويداد رسانه اي را تخفيف و کاهش مي دهد. 
مثال هاي اين نوع نگاه، سنتامونيكا و ساحل ونيز است؛ جايي که بسياري از فيلم هاي هاليوود 

ساخته مي شوند. 
بحث فوق دو نكتة مّهم را نشان مي دهد. اول اينكه نگاه توريست، مفهومي است که به 
تنهايي نشان دهندة سطحي از تجربة توريست و مواجهه با مكان توريستي است. دوم اينكه 
شكل گيري نگاه توريست مي تواند به گونه اي گفتماني صورت گيرد. انگيزه و تجارب قبلي 
توريست، ماهيّت مكان مورد مشاهده و حضور ديگران در کنار توريست ) يا ميزان و چگونگي 
سهيم بودن ديگران در مشاهده( از عناصر کليدي اين تجربه نگاه به حساب مي آيند و تعامل 

1.  Anthropological Gaze
2.  Environmental Gaze
3.  Tourism Concern
4.  Mediatised Gaze
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اين عناصر با هم است که گوناگوني نگاه ها، ويژگي ها و معاني خاص منتسب به هر يک را 
پديد مي آورد.

اما در سطح و مقياسي بزرگتر، تجربه و نتيجة يک سفر توريستي يا هر  يک از رويدادهايي که 
جمع و ترکيب آنها يک سفر توريستي را مي سازند، تجربه اي گفتماني است که نگاه توريست 
بخشي از آن به حساب مي آيد.حال قبل از اين که بعضي تجارب توريستي و نمايش رسانه اي 
توريسم را مطرح کنيم و گفتماني بودن آنها را تشريح نماييم، الزم است در مورد چيستي مفهوم 

گفتمان در اين جا به اختصار توضيح دهيم.
گفتمان، مفهوم پيچيده اي است که تعريف آن در يک يا چند جمله آسان نيست، ولي شايد 
بتوان بيشتر تعاريف گفتمان را در سه مقولة اصلي قرار داد )پريچارد و جاورسكي،2005، ص 
4، ميلز، 1382، ص16(: اول هر چيزي فراتر از جمله، دوم استفاده از آن و نحوة استفاده از 
زبان، سوم گسترة کلي تري از عمل اجتماعي که شامل موارد و نمونه هاي غير زباني و ناويژه 

مي شود. 
براي توضيح بيشتر، گفتمان را مي توان از ديدگاه هاي روش شناختي مختلفي مطالعه کرد. از 
ديدگاه نسبتاً محدود زباني متني گرفته تا رويكردي انتقادي از گفتمان به عنوان عمل اجتماعي1. 
ديدگاه دوم عمدتاً از کار پير بورديو و ميشل فوکو ناشي مي شود که عالقة آنها به گفتمان 
چندان مبتني به بررسي تجربي داده هاي تعاملي واقعي نيست بلكه مرتبط است با گفتمان به 
عنوان ابزاري انتزاعي براي فرايندهاي سياسي و اجتماعي. همان طور که پريچارد و جاورسكي 
)2005ص5( گفته اند گفتمان نيازمند دو رويكرد است: يكي رويكرد محّلي به مطالعه زبان مورد 
استفاده، کنش متقابل چهره به چهره و تحليل متني دقيق از تمام بازنمايي هاي زباني و غيره زباني 
ميدان هاي مّهم فرهنگي اجتماعي و ديگري حضور در ابعاد جهاني الگوهاي گفتمان که ارزش 
هاي کالن و هنجارهاي کالن را ثبت و ضبط مي کند. دقيق ترين رويكردها به گفتمان آنهايي 
است که تحليل جزيي زبان در موارد خاص استفاده از آن را با تحليل ساختار اجتماعي و رفتار 

فرهنگي ترکيب  مي کند. 
اکنون به پرسش مطرح شده باز مي گرديم: گفتمان، چه از نوع متني زباني و چه از نوع 
بصري و تصويري، چگونه توريسم و تجربه توريسم را شكل مي دهد؟ محققان متعدد نشان 
داده اند که فضا و مكان، مفاهيم پيچيده اي هستند، ساخته هايي فرهنگي که در معرض تغيير 

1.  Social Practice 
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و گفتگو  قرار دارند. مكان ها به صورتي بين االذهاني ساخته شده اند و معاني روان شناختي، 
ايدئولوژيكي و عاطفي دارند.  از اين جمله محّققان، جان اوري است که عالقة دراز مدتي به 
تجارب توريست ها  از مكان نشان  داده است. مالحظة وي در اين است که چگونه مكان ها 
با  بازديدکنندگان به صورتي بصري مصرف مي شوند )اوري ،2005، ص(. اوري  از سوي 
ياد آوري تغيير پر اهميّت از زمين به منظرة اين نكته را مورد بحث قرار مي دهد که چگونه به 
طور تاريخي مكان هايي از زمين به مكان هاي مطلوب بصري براي اروپايي هاي ثروتمند و 

بيشتر مذکر در آمده است. 
از نظر اوري بايد ميان زمين و منظره در حكم اشكاِل متمايز تعلق به مكان، تمايز قائل شويم. 
اولي نوعي مفهوم سازي از زمين به عنوان منبع فيزيكي و قابل لمس است که کشت، شخم و 
بذرکاري و حاصل برداري مي شود. اين مكان به صورت کارکردي فهميده مي شود. زمين به 
عنوان منبع ملموس خريد وفروش مي گردد، به ارث برده مي شود و به ويژه براي بچه ها به 

صورت مستقيم يا به صورت حق استفاده طي دورة زماني طوالني باقي گذاشته مي شود. 
اما عمل با زمين با عمل با منظره کاماًل متفاوت است. منظره منبع غير ملموسي است که 
ويژگي معين آن ظاهر و نگاه است. مفهوم منظره تأکيد بر فراقت، تمدد اعصاب و مصرف 
بصري از ناحيه ديدارکنندگان است. توسعه عكسبرداري محور اين تحول بوده است و از زمان 
اختراع تاکنون، راه اشتهاي پايان ناپذير توريست و نگاه کردن را باز کرده است. شروع عكاسي 
و توريسم تقريباً همزمان و در سال هاي دهه هاي 1840 است. اعالن اختراع دوربين و اولين تور 
برنامه ريزي شده در سال هاي 1839 و 1840 و اولين تور برنامه ريزي شده رتبه  بندي شده و 
دومين آن نيز از طرف توماس کوک در سال 1841 مي باشد. بعضي خدمات مرتبط نيز به همين 
سال ها برمي گردد. )اتوبوس سريع السير و هتل و ...(. وسايل، شيوه ها و تسهيالت سفر جمعي 
، ميل به سفر، تكنيک عكاسي و مفهوم لند اسكيپ در کنار هم و با هم ترکيب مي شوند. بنا بر 
اين مالحظه مي شود که با کنار هم قرارگرفتن اين عوامل در مناطقي از دنيا، گفتمان زمين )لند(  
به گفتمان منظره ) اسكيب(  تبديل مي شود. نوشتة اوري، شيوه هايي را که با واسطه جهاني شدن 
و مصرف گرايي الكترونيک مكان هاي توريستي) مثل کوه هاي آلپ يا جزاير کاراييب( در قالب 
مكان هاي مصرف و تحرک ريخته مي شوند را پر رنگ  مي سازد. اين امر در مورد مكان هايي 
که منحصر به فرد محسوب نمي شوند و با ويژگي هاي انتزاعي تعريف مي گردند که نشان دهندة 

شباهت يا تفاوت آنها با مكان هاي ديگر نيز صدق مي کنند. 
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تجربۀ توريستي در فضاي واقعي
نگرش اوري از نوع تاريخي است. تجربة توريست در سفر به يک مكان خاص و مواجهه وي 
با مكان مي تواند دانش ما را بيشتر کند. نتايج مطالعات کلي ديويد سون)2005، صص51- 29( 
و  کاميل اورايلي )2005، صص151-168( به ويژه با تمرکز بر سفر “نوع ديگر” و سفر کوله به 
پشت در اين جهت سودمند است. پرسش ديويدسون اين است که چگونه گفتمان هاي مسافرتي 
خاص، که آنرا سفر نوع ديگر مي نامد، شناخت از هندوستان واقعي را ميّسر مي سازند؟ ديويد 
سون شرح مي دهد چگونه توريست هاي “کوله به پشت” که در پي هندوستان واقعي هستند، 
به صورتي فعال مشغول ايجاد هويت هاي جديد و اجتماعات تخيلي مي شوند؛ هويت ها و 
اجتماعاتي که از مرزهاي ثابت ملي و هويت هاي غربي مي گذرند. در اين سفر، فضا اصل 
است و ديويد سون گفتمان هايي را مي کاود که ترغيب کنندة مسافران “متفاوتي” هستند که 

مي خواهند مفاهيم قديمي “خود” غربي و “ديگري” هندي را مسأله کاوي کنند. 
 بر اساس يافته هاي ديويدسون که به شكل مشاهده همراه با مشارکت به دست آمده است، 
اين نوع سفر فقط بيان هويت هاي جديد طبقه متوسط نيست. موضوع صرفاً اين نيست که اين 
نوع مسافران از جهت مليّت و سبک ترجيهي براي سفر و شيوه هاي رفتاري تفاوت دارند يا 
اينكه اين نوع مسافران مي کوشند راه انجام کارهاي خود را از راه ها و روش هاي افراد ديگر 
جدا کنند. مسافران »نوع ديگر« اصالت و مشروعيت شيوه هاي آشنايي و شناخت فرهنگ هندي 
که غرب به صورت معمول و مرسوم ارايه کرده است، را زير سؤال مي برند و راهي متفاوت 
و خاص خود پيش مي گيرند. اما موضوع به همين نكته ختم نمي شود. تالش براي شناخت 
ارزش ها و معاني سمبوليک مناظر و زندگي اجتماعي و فرهنگي هند فقط “چيزي در ذهن 
نيست”. فضا هاي روستايي و شهري مختلف که موقعيت هاي مسافرتي هندوستان را مي سازند، 
انواع مسافراني را در خود جاي مي دهند که به خاطر گفتمان ها و شيوه هاي مسافرتي خاص 
به آنها روي مي آورند و خواهان آنها مي شوند. اين نكته حاکي از اين است که مسافرت نوع 
ديگر بر گستره اي از مشارکت کنندگان در »صحنه هاي« متعدد و پيچيده در سراسر هند توّجه 

و تأکيد دارد.
در مطالعه ديويد سون با وجود تنّوع و تفاوت هويت گذشتة کساني که مبادرت به سفر از 
نوع ديگر مي کنند در نحوة تالش و مشارکت آنها در گفتمان مسافرت بديل شباهت هايي وجود 
دارد. بيشتر اين افراد شيوة مسافرت از نوع ديگر و فرهنگ برخاسته از آن را راه خوبي براي 
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فهم هويت خود و حس تعّلق به ديگر افراد همفكر و همسو مي دانند. مسافرت زحمت دار براي 
تعدادي از شرکت کنندگان در اين نوع مسافرت اين فرصت را فراهم مي کند که همزمان خود را 
با فكر شهروندي جهاني همسو کنند و ضمناً با قرار دادن خود در فضا و مكان در هند، نوعي 
هويت محّلي جديد براي خود شكل دهند. از يک طرف هويت هايي که اين افراد در جريان سفر 
نوع ديگر مي پذيرند مقيد به رفتارهايي است که نوعي “مقاومت پست مدرنيستي” را به وجود 
مي آورد چرا که مرزهاي طبقه و مليّت در تماس با نواحي مختلف هند از قبيل هتل ها، کافه ها 

و حوزه هاي فرهنگي متوسط و ارزان قيمت ناديده گرفته مي شود. 
از طرف ديگر، مسافران نوع ديگر با زندگي کم هزينه و فرو رفتن در اجتماعات محلي 
و بومي و تجربة آموختن از آنها، دانش و تجربه اي حاصل مي کنند که غرب از آنها دريغ 
کرده است. به عبارت ديگر آنها به جاي افراط و زياده روي توريستي که در تورهاي مسافرتي 
سازمان دهي شده و گران قيمت مرسوم است و تجربة فرهنگي عميق هم از آن حاصل نمي شود، 
به نوعي از توريسم روي مي آورند که هم ارزان و خود سازمان دهي شده است و هم عمق و بار 
فرهنگي صميمانه اي را با ملتّي برقرار مي کنند که پيش از اين  از نظر غرب “ديگري” محسوب 
مي شد.اين تمرکز بر مواجهه و خصلت تعاملي سفر نوع ديگر غالباً شرکت کنندگان در آن را 
دربارة ماهيّت روابط خودشان در فضاهاي سفر شده در هند به صورتي منعطف و نرم شونده 

درمي آورد. 
در عين حال محدوديت هاي اين شيوه سفر کوچ مانند و يا سفر مستمر نيز روشن است. 
آنها خودشان را به  از  با استفاده  اقناعي سفر “نوع ديگر” و شيوه هاي که مسافران  گفتمان 
موقعيت هاي پر طرفدار توريستي در هندوستان آشنا مي کنند، سازش ايدئولوژيک )ميان هويت 
خود و هويت هندي يا هند غربي و هند فهميده شده در اين نوع مسافرت ها ( است چرا که 
شرکت کنندگان همچنان در کنار و همراه با کاروان هاي مسافرتي ارزان قيمت، کوله بار فرهنگي 
تجويز شده  قبلي را با خود حمل مي کنند و “يافتن فضاي خاص خود” به صورت مستمر با 
تعقيب تفاوت و اصالت مطلق هند شكل داده مي شود و از اين مواجهه و درگيري است که 

ممكن است هويتهاي بين فرهنگي ضمن سفر شكل پيدا کند.
 کساني که به اين نوع سفر دست مي زنند انتظار و تصورشان از هند همچنان و به صورت 
مستمر انتظار مواجه شدن با بيگانگي، در هم ريختگي و بي نظمي، و معنويت گرايي و بنا براين 
مكاني شگفت انگيز براي طلب آرامش معنوي و بازسازي روحي و فكري است. فكر اينكه 
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اين مسير پيوند و دو رگه شدن فرهنگي، جايگزين اصيلي براي تفكر قوم مدارانه “غربي” است 
در نواحي مسافرتي ارزان قيمت هند دچار گسيختگي و تغيير مي شود. چنانكه يافته هاي کلي 
ديويد سون که مبتني بر “مباحث و فعاليت هاي” مسافران است، نشان مي دهد، گرچه مسافران 
نوع ديگر در اين انديشه به سر مي برند که مسافرت مسيري براي غلبه بر هويت هاي مزاحم و 
محدود کننده است، در عين حال اين فكر در قالبي از پيش آشنا و با مفاهيم “خانگي” )مفاهيم 
و انديشه هاي مرتبط با هويت که در خانه و وطن خود داشته اند يا در برگشت خواهند داشت( 

صورت مي گيرد.
کاميل اورالي)2005،ص166( نيز از کساني است که توريسم “متفاوت” را به چالش کشيده 
است. وي ابتدا در مورد دو مفهوم توريست و مسافر بحث مي کند. در مطالعه وي، توريست هايي 
که به شكل  کوله به پشت مسافرت مي کنند، عنوان مسافر را به اين واژه ترجيح مي دهند، زيرا مفهوم 
و اسم مسافر آزادي و اکتشاف را تداعي مي کند. پرسش اورايلي اين است که آيا توريست هاي 
کوله به پشت عوامل ناآگاه و غافل امپرياليسم فرهنگي اند، يا جهان گرداني ماجراجو که از اين 
فرصت استفاده مي کنند تا شرايط انساني را در تمام سطوح و ابعاد و غناي آن تجربه کنند؟ آيا 
مي توان اظهارات و جلوه هايي که اين مسافران از خود دارند را پذيرفت؟ يعني کساني که خود را 
پيگير ماجراي يک دوره زندگي مي دانند يا کساني که در پي تجربه، کشف و راز گشايي از خود 
هستند؟ بعضي ممكن است بگويند ادعاي اين مسافران براي بيشتر کردن شناخت و غني سازي 
فرهنگي در وضعيتي که به شدت از شرق شناسي و امپرياليسم فرهنگي انتقاد مي شود، شعاري 
توخالي است. با وجود اين نكته به نظر اورايلي نمي توان تجارب مطلعان و پاسخگوياني که در 
مطالعة وي از آنها پرس و جو شده است را به عنوان اظهارات وهمي و بي معني يا صرفاً شيوه و 

تدابيري که واقعيّت کار توريست ها را پنهان مي کند، ناديده گرفت. 
به نظر اورايلي اينكه ما پديدة کوله به پشت را در دو سطح بشناسيم، امكان پذير و شدني 
است. يک سطح اين شناخت، تجربة زيستة توريست ها است و سطح ديگر آن سفر در بافت 
گسترده تر يک جامعة مصرف کنندة پست مدرن و جهاني شده است. اورايلي تالش کرده است 
سهمي در دانش و آگاهي از سطح اول گفته شده يعني تجربة مسافران کوله به پشت ارايه کند. در 
اين چهارچوب نكتة مهم اورايلي اين است که مسافرت مستقل و دراز مدت با احساس مسافران 
از خود و هويت خودشان مرتبط است و اين ارتباط از چگونگي شّدت درک و احساسي پيدا 

مي شود که از عنوان و برچسب “توريست”، “مسافر” و “کوله به پشت” استخراج شده است. 
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از نظر افراد مورد بررسي در مقاله اورايلي، توريست بودن امري عمومي و کلي است. اين 
کلمه جنبه تحولي و تطوري ندارد و کيفيّات و ويژگي هايي که از نظر کوله به پشت ها ارزشمند 
است را دارا نمي باشد. سفر کردن در فضا و زمان عنصري مهم در تجربه تحولي و تغيير دهنده 
است.همچنان که تحّمل و شكيبايي در برابر عدم راحتي و بيماري چنين است. عدم آسايش و 
بيماري اموري نيستند که مسافران آن را انكار کنند و براي بسياري از آنها بخشي جداناشدني از 
تجربه است. داستان ها و تجارب عدم سالمت و موقعيت هاي خطرناک و خطر هايي که افراد در 
سفر با آنها دست به گريبانند، عاليم و نشانه هاي موفقيتي است که مسافران برگشته از سفر به آنها 
افتخار مي کنند به اندازة  فهرست کشورهاي بازديدشده و زمان سپري شده در جاده مّهم است. 
توانايي انتقال فرهنگي و سرماية سمبوليكي که در حين سفر حاصل شده است، به صورت و 
شكلي که در بازگشت و در منزل مسافران قابل استفاده باشد به توانايي بازگويي و نقل تجارب 
به شيوه اي مطلوب بستگي داردو از اين جهت قصه ها فرايندي است که طي آن خودشان 
را دوباره مي سازند، هويت هاي جديد خود را با ديگران در ميان مي گذارند و موقعيت هاي 

اجتماعي خود را ترقّي مي دهند.
اما نظر استفان دورن و ايرنا آتلجويک)2005، ص 183( در بررسي خود از سفر کوله به پشتان 
در جزاير فيجي تا حدودي متفاوت است. با اينكه اين نويسندگان نيز به کنش هاي گفتاري 
مسافران توّجه دارند، اما چهارچوب اصلي بحث خود را مفهوم گافمني نمايش و مفاهيم 
وابسته به آن مثل نقش، صحنه، و جلو و پشت صحنه قرار مي دهند. نكتة متفاوت ديگر اينكه 
آنها برخالف ديويدسون که تجربة سفر به هند را نوعي مقاومت در برابر هويت هاي “ساخت” 
به فيجي  غرب و به چالش کشيدن “خود” و “ديگري” غرب ساخته مي داند، تجربة سفر 
)که اتفاقآ در اينجا هم از آن با اسم کوله به پشت از آن ياد مي شود( را نمايش يا مجموعه اي 
از نمايش هايي مي دانند که حاصل آن تقويت هويت هاي گذشته مسافران و تحّرک طبقاتي 
است.  به نظر اين مؤلفان”نمايش” چهارچوب مناسبي را فراهم مي کند که مي توان فرايندهاي 
توريستي مثل ساخت هويت را در آن ديد. بنا به نظرآنها درحباب توريستي فيجي صحنه ها 
تنظيم مي شوند، شخصيت ها بازي مي کنند، نقش ها آموخته و اجرا مي شوند و مسافران مراحل 

مختلف مسافرت را درعكس ها ثبت مي کنند. 
از نظر نويسندگان مذکور شيوة رفتار مردم پاية روابط اجتماعي است. نبايد تصّور کرد 
نمايش هاي محاسبه شده ضرورتاً کاذب يا ساختگي اند يا براي گمراه کردن ديگران طراحي 
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شده اند. نمايش ها را بهتر است در اين بافت و زمينه نگاه کرد که مردم مي خواهند زندگي خود را 
در بسترهايي که اطراف آنها را فراگرفته است، تنظيم کرده و به پيش ببرند. در بيشتر مواجهه هاي 

روزمره، نمايش ها اموري عادي، غير خودآگاه و از روي عادت است. 
عالوه بر اين، نمايش ها راهي براي ابراز تمايل به آينده اي بهتر است. در بيشتر جوامع و 
فرهنگ ها نوعي نظام قشربندي وجود دارد و در بيشتر جوامع اقشار باالتر داراي جايگاهي 
ارزشمند و آرماني محسوب مي شوند و آنهايي که در مكان هايي پايين تر قرار دارند، آرزو دارند 
به اقشار باالتر برسند. براي رسيدن از اليه هاي پايين به اليه هاي باالتر، ارايه نمايش هاي مناسب 
و مجهز شدن مناسب به عالمت و نشانه و آشنايي با مديريت آن ضرورت دارد. از اين جايگاه، 
عاليم و نشانه هايي را مي توان به کار گرفت تا نمايش هاي روزانه را به سبک اجتماعي مطلوب 
تزيين کرد و  بهتر جلوه داد. در نمايش افراد، اين ميل و گرايش وجود دارد که ارزش هاي رسمًا 
تصديق شده جامعه در کل پذيرفته و نشان داده شود و سفر کوله پشتي کردن به صورت شكلي 
از خرده فرهنگ نيز در همين بيان مي گنجد. به اين معني، نمايش “کوله به پشت” نوعي احيا و 
بازسازي اظهاري و بياني و تأييد مجدد ارزش هاي اخالقي فرهنگ و جامعة گسترده تر است. 

بنا به استدالل استفان دورن و ايرنا آتلجويک، ما بايد از حد و تفاوت نقش ها ونمايش ها 
از مقصدي به مقصد ديگر،آگاه باشيم؛ به ويژه بايد اين تفاوت را در سطح ملي در نظر داشته 
باشيم. فيجي، مقصد مطلوبي است، چون فرصت هايي براي انواع خاصي از رفتار فراهم مي کند 
و بي ترديد تحت تأثير فراواني مسافران از انگلستان است. ساير مقاصد مسافران کوله به پشت 
)مانند هند(براي جهت يابي توريسم ويژگي هاي خيلي متفاوتي را نشان مي دهند.جالب اين 
است که با بررسي نمايش هاي مرتبط با توريسم در مكان هاي ديگر مشخص مي شودکه در 
مكاني  که بافت فرهنگي، اجتماعي و يا محيطي با بافت فيجي تفاوت دارد، ماهيت نمايش هاي 
عمومي و خاص چيست. بسياري از نمايش هاي که در وضعيت فيجي در کانون توجه قرار 
گرفته اند، در زمينه و بستري ثابت و نسبتاً کنترل شده صورت مي گيرند. بنابراين مسير بعدي 
پژوهش مي تواند واکاوي نمايش هاي توريستي در محيط هاي غير قاعده مند، متحرک و گذري 
باشد، محيط هايي که مواجهه ها کمتر قابل پيش بيني است و مبادلة فرهنگي بيشتر از چيزي است 

که ويژگي سفر کوله به پشت در فيجي است.
در حالي که مفهوم سازي هاي رايج متّضمن حرکت بدن در زمان و فضا به منظور مشاهده، 
درک، و تجربه چيزي متفاوت است، نويسندگان مقاله استدالل مي کنند که موفقيّت اين فعاليّت 
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به توانايي افراد براي اجراي رشته اي از نقش هاي تجويز شده و تطبيق پذير با محيط فرهنگي 
بستگي دارد. منظور کارهايي مانند رقص، آرايش، رفتارهاي جنسي، و مصرف الكل و مواد 
مخدر سبک است. در مورد فيجي، اين نقش هاي ساخته و ايفا شده متناسب با رفتار جهاني  
فرد است. عالوه بر اين، نمايش هاي مسافر که نويسندگان مقاله مشاهده کرده اند، فقط بخش 
کوچكي در نمايش هاي کلي تر زندگي اجتماعي و عمل مصرف است. به نظر نويسندگان، 
مسافران کوله به پشت فيجي با هويت غالبآ غربي با ظرايف معني و تفسير سمبليک که در فرهنگ 
فيجي خيلي اهميّت دارند همدل و موافق هستند. به بيان ديگر به نظر مي رسد نمايشنامه هاي 
توريست هاي کوله به پشت در فيجي به ندرت با روابط قدرت نامتوازن در تقابل قرار مي گيرد 
و چنانكه نويسندگان مي گويند نقشها و شخصيت هاي متنوعي که مسافران اقتباس مي کنند تا 

حدي تمريني براي بازگشت آنها فراهم مي کند.
 

تجربۀ توريستي در فضاي مجازي 
اما تجربة توريسم منحصر به سفر در مكان فيزيكي نيست و ايدئولوژي ها و گفتمان هاي قابل 
استخراج دراطالعات متون توريستي  نظيرکارت پستال ها، بورشور ها و برنامه هاي مربوط به 
تعطيالت تلويزيون را نيز در بر مي گيرد. بنابراين، اگر بخواهيم کانون توجه را از فضا به موضوع 
ديگري معطوف کنيم، مي توانيم به مطالعات پريچارد و مورگان در مورد تفاوت هويت ها از 
طريق بازنمايي زباني و بصري در کارت پستال ها اوايل قرن بيستم و بررسي ديويد دان در 
مورد سه برنامه مسافرتي تلويزيون در مورد ونيز در سه دهه نيمه دوم قرن بيستم رجوع کنيم.

توليد  به  خنده دار  پستال هاي  )2005، ص70(کارت  مورگان  و  پريچارد  مطالعة  حسب 
فرهنگ، نمايش و مصرف قوميت، مكان ها و هويت ها کمک مي کنند و در ساختن هويت هاي 
جمعي خاص سهم و نقش پيدا مي کنند و در توليد ملت دخالت مي کنند. نويسندگان نشان 
مي دهند کارت پستال هاي خنده دار ، روايت بصري و تصويري از معاني خاص از مكان، 
فرهنگ و مليّت را نشان مي دهند و امتياز دادن مستمر به داستان ها و روايت هاي خاص در 
اين کارت پستال ها نقش مهّمي در تعاريف خاص از هويت و تاريخ و اجتماع دارد. به همين 
سياق حذف ساير داستان ها و هويت ها از گفتمان بصري صدا ها و نظرهاي ناراضي را خاموش 

مي کند و هويت ها و قرائت هاي متفاوت را از نقشة عاطفي يک ملت پاک مي نمايند.
کارت پستال هاي دورة ادوارد که نويسندکان مورد بحث قرار داده اند، بخشي از فرهنگ 
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نويسندگان،  نظر  به  فراآوري است.  فرهنگ عامه هميشه در حالت  آن دوره است و  عامه 
اين نوع متون تصويري چيزي بيش از شوخي هاي کم اهميّت و گذرا هستند، چرا که فقط 
در روابط اجتماعي معنا دارند و آنگاه که در بافت  زندگي روزمره آن تاريخ مشاهده شود، 
هويت هاي “خود” و “ديگري” را در ابتداي قرن بيستم نشان مي دهند. اين کارت پستال ها 
ذخاير شناخت هاي “عقل متعارفي” از مردم و مكان ها هستند و “لحظه اي را درچرخش دانش 
و قدرت تشكيل مي دهند و در ديالكتيک توريسم- بازنمايي سهيم هستند. بر اساس نتايج  
پريچارد و مورگان ما همه در کار شكل دادن مكان ها هستيم. و اين کار از طريق گفتن داستان ها 
و اسطوره ها و ترويج انگاره ها، حال چه از درون و چه از بيرون آن مكان ها انجام مي شود. در 
اين مورد نيز نويسندگان استدالل کرده اند که کارت پستال هاي مورد بحث، طرز فكر استعماري 
را منعكس مي کند که مميزه نگرش دولت انگليس به فرهنگ ولزي در آن دوره بوده است. 
کارت پستال هاي دورة ادوارد در انگليس يا مردان را به عنوان نقال و شاعر دوره گرد قديمي و 
روستايي و پرت افتاده نشان مي دهد يا زنان ولزي را ولنگار و وسوسه گر ترسيم مي کند. در 
هر حال، اين کارت پستال ها به عنوان ميراثي فرهنگي به آگاهي تاريخي کمک کرده اند و به 

طورمستمر “پيرامون” را براي “مرکز” تعريف کرده اند.
 عالوه بر اين، با اينكه اين اليه از تفسير کاماًل آشكار و بديهي است، در عين حال قدمت و 
قوت اين تصاوير و نوشته هاي خنده دار هنگامي آشكار مي شود که تحليل گر عميق تر بينديشد 
و فراتر از متن فرهنگي عمل کند تا زمينه و بافت آن را بررسي نمايد. با اين رويكرد است 
که نويسندگان مي گويند سنتي دراز از استهزا و ريشخند فرهنگ و زبان ولز و ادبيات عامة 
اين کشور ديده مي شود. اين سابقه به نظر نويسندگان و همچنان که نويسندگان ديگري نشان 
داده اند از ابتداي قرن 16 تا اول قرن 20 ادامه دارد. کارت پستال هاي از اين دست سايت هاي 
دانش قوم شناسي اند که تفاوت هاي فرهنگي را نشان مي دهندو اين کارغالبآ با رسم و رسوم 
يا با بازنمايي برساخته هاي فرهنگي صورت مي گيرد و در اين مورد خاص، يعني ولز، به  
تداعي ذهني ولز با تره فرنگي، بز و پنير قابل توّجه است. اين بازنمايي هاي ساده حد اقل ريشة 
محكمي در آرشيوهاي استعماري انگليس دارند و به خوبي ارزش هاي هزمونيک آن دوره را 

تأييد مي کنند.
ديويد دان)2005،ص116( براي مطالعه خود سه فيلم دربارة مقصد توريستي ونيز انتخاب 
کرده است: ونيز بانويي که ناپديد مي  شود ساختة جيمز کامرون )نمايش داده شده در 1969 و 
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1993(، نمايش مسافرت ساخته کارول اسمايلي)نمايش داده شده در 1993(، و سفرتلويزيوني 
ساخته پيت مک کارتي )نمايش داده شده در1999(. هر يک از سه برنامة تلويزيون انگلستان 
دربارة ونيز سبک بصري و تلويزيوني خاص خود دارد. فيلم تهيه شده از سوي کامرون از 
تصاوير نمادي حل شدن جبه هاي قند و گوندوالي)قايق ونيزي( سوگواري به عنوان استعاره 
بصري استفاده مي کند. او فيلمي را به وجود مي سازد که از جهت سنت استفاده از رنگ پيچيده 
است. اما صحنه هاي تهيه شده توسط اسمايلي دربارة ونيز اساسآ تشريحي است و ارجاعات او 
محدود به نوع آشنا و شناخته شده بروشورهاي مسافرتي است. فيلم مكارتي هم تداعي کننده و 

هم تشريحي است. 
 فيلم کامرون که نقش مسافر را در بر مي گيرد. به تقالي ونيز براي بقا مربوط مي شود و چند 
عنصر در آن ديده مي شود، از جمله نگاه رنگ آميزانه در تهية فيلم برجسته است. کامرون با قرار 
دادن ساکنان يک شهر در حال نابودي زير ميكروسكوپ و زاري کردن در برابر آنها، احساسات 
فرهنگي خويش را بيرون مي ريزد، در حالي که در کافه اي تنها و بدون پيش خدمت از ساکنان 
ونيز دور مي ماند. اسمايلي براي لذت بردن از خريد و تفريح با سوار شدن قايق، دوري هم براي 
تماشاي مناظر مي زند. مشي اين فيلم، تلويحآ ضد توريستي است، هيچ تالشي صورت نمي گيرد 
تا با  ونيز و مردمش همدردي شود. فيلم اسمايلي، آدم ها را به سياهي لشگرهاي خاموشي تقليل 
داده و از آنها تصاويري از نوع کارت پستال تلويزيوني مي سازد. عالوه بر اين، اسمايلي از رفقاي 

توريست خود نيز جداست؛ رفقايي که او در نقش گفتماني آنها سهيم است.
 توريسم پست مدرن، محور و زيربناي گزارش ويرانگر مک کارتي است. اهميت فيلم 
مک کارتي تنها در اين نكته نيست که خود مرجعي، ژانر فيلم هاي مرتبط با تعطيالت را به هم 
مي زند، بلكه در اين نكته هم واجد اهميت است که بازنمايي مبهم و دو پهلويي از شهر ونيز 
به عنوان مكان توهم ارائه مي کند؛ توهمي که با ترفندهاي بصري الكترونيكي تشريح و نشان 
داده شده است. موضوع اين متن تلويزيوني، که ظاهراً دربارة ونيز است به يک اندازه هم شهر 
ونيز است و هم ماهيت توهمي خود اين مكان. مک کارتي خودش را به عنوان نسل جديدي از 
توريست ها نشان مي دهد. کسي که نظاره گر و بي طرف است، دوپهلو و کنايي است، از چيزي 
نمي ترسد و از اهميت وجة نمايشي در مقصد توريست آکاه است. اين ويژگي ها به او اين 
امكان را مي دهد که در صحنة نمايش حداقل با بعضي از ونيزي هايي که دارد راجع به شهراز 

آنها گزارش مي دهد، سهيم شده و چيزي از خود به نمايش آنها اضافه کند.
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صرف نظر ازگفتماني که اين گزارش ها را تغذيه مي کند، هر يک از اين مجريان مي کوشند 
تجربه اي را براي بينندگان خود معني دارکنند. آنها اين کار را با انواع متفاوت خوش گذراني و 
با رويكردهاي مختلف به شناخت انجام مي دهند. اما با اينكه کامرون، اسمايلي و مک کارتي 
به صورت هاي متفاوت “مسافر”، “توريست”  و “ما بعد توريست” نشان داده اند، آنها نيز مثل 
همه کساني که مسافرت مي کنند بيگانگاني در يک کشور خارجي اند و در گير آشنا و غير آشنا 
و گرفتار مسايل زبان و برگردان )زبان( هستند. دانيل بورستين با نگاهي تحقيرآميز از شأن و 
منزلت توريست هاي معاصر که خودش نيز عضو ناخواسته اي از آنهاست، گفته است “ما به جاي 
اينكه از پنجره بيرون را نگاه کنيم در آينه نگاه مي کنيم و فقط خودمان را مي بينيم”. مسافران، 
توريست ها و مجريان تلويزيوني هم مي توانند از پنجره نگاه کنند اما آنها در اين فرايند، به ندرت 
نيمي از صداهاي شنيده شده را ضبط مي کنند و انعكاس چهرة خود را در شيشة پنجره مشاهده 
مي کنند و اين آنها را از موضوع مورد توجه شان جدا مي کند. همين انعكاس چهرة خود به 

عنوان توريست در شيشة پنجره کافي است که هر چيز ديگر به پش زمينه تبديل شود. 
بنابر اين، مشاهده مي شود ديويد دان با تكيه به يک مقصد توريستي پر سابقه،  يعني ونيز 
نشان مي دهد چگونه ارائه کنندگان اين برنامه ها به عنوان ميانجي و رابط ميان مقصد و تجربه 
توريستي عمل مي کنند و چگونه توسل به منابع نشانه شناختي متفاوت و پيوندهاي بين متني، اين 
برنامه ها شخصيت توريستي خود و شخصيت تلويحي بيننده را به عنوان “مسافر”، “توريست”، 

يا “مابعد توريست” مي سازند.

نتيجه گيري
 جمع بندي و نتيجه گيري نويسنده از مطالعات نظري، تاريخي، و ميداني ياد شده در اين مقاله 
اين است که تجربة توريستي تجربه اي شناختي است و اين شناخت به صورت گفتماني حاصل 
مي شود.  اگر به پرسش هاي مطرح شده در ابتداي مقاله برگرديم ،   بايد گفت توريست غالبًا 
در پي آزادي و رها شدن از قيود زندگي روزمره است و بنابراين در همان ابتدا به اين نكته 
فكر مي کند که چگونه مي تواند از مرزهاي اقتصادي، روان شناختي، و اجتماعي که وجود او را 
در برگرفته است، عبور کند. توريست براي اينكه سفر را از آرمان به واقعيت تبديل کند، بايد به 
پرسش هايي از اين دست جواب دهد: از نظر اقتصادي چه چيزي براي او امكان پذير است؟ 
معني مكان مندي، بودن در يک مكان، مشاهده و مصرف مكان، و حس تعلق به مكان چيست 
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و در اين تجربه چه چيزي لذت بخش است و چه چيزي نيست؟ تغيير در روابط اجتماعي که 
در پي مسافرت و پشت سر گذاشتن جريان عادي زندگي روزمره قابل تصور است چيست و 
چگونه مي توان با آن کنار آمد؟ تجربه اي که از سفر حاصل مي شود، تقويت کنندة هويت گذشته 
اوست يا آن را تغيير مي دهد؟ آيا “ديگري” معرفي شده براي او همان است که بود يا ديگري 

متفاوتي است؟ 
بر اساس چند مطالعه که مبناي نتيجه گيري اين مقاله بوده است، تجربة مكان و کسب 
شناخت از مقصد توريستي و يا هويت خود و هويت ديگري، چه به صورت مشاهده و ارتباط 
مستقيم ) واقعي(، چه از مشاهده و ارتباط غيرمستقيم و با واسطه متون نوشتاري و ديداري-

نوشتاري يا ديداري-شنيداري)مجازي( به گونه اي گفتماني حاصل مي شود. با بهره گيري از 
مفهوم “تعريف موقعيت” مي توان گفت ماهيت تجربه توريست وابسته است به زمان و مكان و 
نقش هاي که براي توريست و همراهان و ميزبانان تعريف مي شود. در موقعيتي مثل هندوستان 
که مكاني باز با فضاهاي متنوع از نظر تجارب معنوي، روحاني، انسان دوستانه و آزمايشگاهي 
براي زندگي همراه با سختي و نزديكي بيشتر با طبيعت است و مسافراني که هويت هاي ملي 
و قومي متفاوتي دارند ولي احساس ترديد مي کنند و در انديشه اند که اين هويت را به طور 
موقت يا دايم کنار بگذارند و يا ميل دارند هويت ديگري)هند( غرب ساخته را به چالش 
بكشند و خود را مسافر نوع ديگر)آلترناتيو( يا کوله به پشت)بک پكر( تعريف مي کنند، تجربة 
سفر مي تواند شكل گيري هويتي سيال و در حرکت باشد. اين هويت به تعبير ديويدسون از 
مرزهاي هويتي غرب ساخته عبور مي کند و مي توان آن را نوعي مقاومت فرهنگي دانست. 
ترجيح عنوان مسافر بر توريست و معرفي آن با ويژگي هاي مثل تحمل و شكيبايي در برابر 
سختي و بيماري و عدم نگراني از رودررويي با موقعيت هاي خطرناک و در ميان گذاشتن 
هويت هاي جديد خود با ديگران هنگام بازگشت به خانه، که مورد اشاره اورايلي است، نيز 

تأييدي بر اين نظر مي باشد. 
      اما استفان دورن و ايرنا آتلجويک برخالف ديويدسون که تجربه سفر به هند را نوعي 
مقاومت در برابر هويت هاي “ساخت” غرب و به چالش کشيدن “خود” و “ديگري” غرب 
ساخته مي داند، تجربة سفر به فيجي را نوعي نمايش يا مجموعه اي از نمايش هاي مي دانند 
که حاصل آن تقويت هويت هاي گذشته مسافران و تحرک طبقاتي است. اين تفاوت را با 
چند ويژگي مي توان توضيح داد. اول اينكه برخالف هندوستان، تفرجگاه هاي ساحلي فيجي 
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نوعي حباب توريستي1 يعني موقعيتي محصور وکنترل شده محسوب مي شوند. بسياري از به 
اصطالح نمايش هاي که در سواحل فيجي در کانون توجه نويسندگان قرار گرفته است، در 
زمينه و بستري ثابت و نسبتاً کنترل شده صورت مي گيرند. از اين گذشته، با اينكه از مسافران 
فيجي نيز با اسم کوله به پشت ياد شده است، اما بيشتر آنها توريست هاي نسبتآ متمول اروپايي 

و عمدتآ انگليسي هستند.
بعد آرمان گرايانة توريسم و تعطيالت، به ويژه در دهه هاي اخير، بسيار مهم است. بر اين 
اساس است که  فرد اينگليس در ابتداي کتاب خويش موسوم به “تاريخ خوشايند تعطيالت” از 
ابعاد شناختي و عاطفي توريسم مي گويد و بر رهايي و آزادي رويايي از کار تأکيد مي کند: »...
تصور تعطيالتي که اکنون بر صفحه تلويزيون حضور فراگير و گسترده اي دارد، يكي از بهترين 
مكانها براي يافتن تخيالت ما از زندگي آزاد و شادکامانه است« )به نقل ازکراچ، 2005ص3(. 
اگر توريست تخيلي به نمايش درآمده در رسانه ها را با نقش و فعاليت توريست در مكان 
فيزيكي مقايسه کنيم، آشكارا شبيه هم نيستند، گرچه هر دو در دو عنصر نگاه خيره و صدا به 
هم نزديک مي شوند. توريسم در برگيرندة نمايش واقعي نقش هاست، در حالي که که تصور و 
انگارة توريست در رسانه ها تنها مي تواند امكان شماري از نقش ها را بدهد. بر اين اساس است 
که هر يک از مجريان سه فيلم نمايش داده شده در بارة ونيز که ديويد دان مورد تحليل گفتمان 
قرار داده، مي کوشند تجربه مشاهده ونيز را به گونه اي متفاوت براي بينندگان خود معني کنند و 
اين تجربه را در قالب گفتمان هاي متفاوت مسافر، توريست و ما بعد توريست نشان مي دهند.

1.  Tourist Bubble
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