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111  ...طرح گردشگري کشاورزي در باغات و مزارعسنجی  امکان

  
  
  
  
  

 و با ی فرهنگي منطبق با انواع گردشگری اسالم- یرانی ای فرهنگتی هويها   ارائه شاخص
  ي گردشگريداریمالحظه عامل پا

 
  2یعاطفه صداقت، 1ییضای بترایم

 
  چکیده

 گردشگران دارد امروزه از زبانی مۀ جامعي که از جهات گوناگون برايا   ژهی ويای مزالی به دليصنعت گردشگر 
 يصنعت گردشگر. ها را به خود جلب کرده است     و ملت  ها  دولت برخوردار شده و توجه اغلب       ياری بس تیاهم

 آن محـسوب  يهـا     گونهنیتر مهم از یکی ی فرهنگي است که گردشگريبند  گوناگون قابل طبقه   يها      از جنبه 
ـ  از احی صحيربردا بهره؛ لذا  ملل و جوامع گوناگون استنی بیشده و عامل عرضه فرهنگ و تعامل فرهنگ        نی

 بـه لحـاظ   رانیـ کـشور ا . هـا را فـراهم کنـد       و فرهنگ ملت  تی هو تی تقو يها      نهی زم تواند ی م یتعامل فرهنگ 
هـا و     هـاي فرهنگـی از مزیـت     است و در حوزه فرهنگ و مؤلفهي و پرباری سابقه غني دارایخی و تار یفرهنگ
 ی مبانحی پژوهش ضمن تشر  نی در ا   بنابراین ؛ برخوردار است  ی فرهنگ ي الزم در خصوص گردشگر    هاي  ویژگی

ـ ا. می هستی فرهنگتی هويداری با پای فرهنگي ارتباط گردشگرنیی مربوطه به دنبال تب    ينظر  پـژوهش از  نی
هـا مطالعـات       دادهي اسـت و ابـزار گـردآور   رفتـه ی صورت پذ یفی است که به روش توص     يادی بن قاتینوع تحق 

 و ی فرهنگتی هويها    در حوزه شاخصرانی که ادهد ی پژوهش نشان م  نی ا جینتا.  است اي  کتابخانه و   ياسناد
 يهـا    تیـ از قابل ... و   ی مـذهب  - ینید،  ی فرهنگ - یخیتار،  ها  فرهنگ خرده،  یراثی م -یدر ابعاد مختلف فرهنگ   

 قابـل  ي اقتـصاد يای برخوردار است که عالوه بر مزا   ی فرهنگ توسعۀ گردشگري  جذب گردشگر و     ي برا یفراوان
ـ ی ای و نـشر فرهنـگ غنـ   ی معرفـ ي بـرا ی عامل مهمـ تواند یم،  کشوريه برا توج  اسیـ  در مقی اسـالم - یران

  .  باشدیالملل نیب
  

  رانیا، ی فرهنگتیهو، ی فرهنگيداریپا، ی فرهنگيگردشگر، يگردشگر:  کلیديواژگان

                                                                                                                   
    beyzaie_mitra@yahoo. com،  رانیا، بجنورد، مدرس دانشگاه بجنورد، ي شهریارشد طراح کارشناس  -1
گروه ، علمی دانشگاه بجنورد عضو هیئت، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، پژوهشگر دکتري شهرسازي -نویسندة مسئول  -2
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  مقدمه
هاي اصلی اقتصاد جهـانی     هاي دنیا با بسیاري از بخش   ترین فعالیت یکی از عظیم  عنوانِ    بهگردشگري  
محیطـی   فرهنگی اجتماعی و زیـست ، اي نظیر گردشگري که با ابعاد اقتصادي         هر پدیده . ارتباط دارد 

بـه  ، اي در ارتباط بوده است و سفر عالوه بر اسـباب تفـریح و سـرگرمی      زندگی بشر به شکل پیچیده  
پیرامون و غنـاي بیـنش و نگـرش    شناخت جهان ، تدریج به ابزار شناخت و آگاهی از زندگی مردمان    

، گردشـگري فرهنگـی  ، در بـین انـواع مختلـف سـفر     . ان به مفاهیم زندگی تبـدیل شـده اسـت         آدمی
فرهـودي و   (توسعه و پایداري را براي جوامع بـه همـراه داشـته اسـت    ، هاي نوینی از شناخت         دریچه

، بـه رشـد سـطح درآمـدي    ،  فرهنگی-که در کنار توسعه ابعاد اجتماعی       . )62-45: 1389،  همکاران
 . گردد  گردشگري منجر میزباناشتغال و به بیان کلی وضعیت اقتصادي جامعه می

طبـق آمـار   . دهـد  بخش مهمی از تقاضاي جهانی گردشگري را تشکیل مـی  ،  گردشگري فرهنگی 
شود و این تقاضا  المللی با انگیزه فرهنگی انجام می درصد گردشگري بین37 جهانی گردشگري سازمان

، عناصر گردشگري نـوین  عنوانِ    بهرشد گردشگري فرهنگی و گردشگري میراث       . افزایش است   حالِ  در
گردشـگري فرهنگـی   «. گذاران و محققان را در سراسر دنیا به خود جلب کـرده اسـت           توجه سیاست 

ایـن  . ي فرهنگی دارندها جاذبه هایی که مکانعبارت است از مسافرت افراد از محل سکونت خود به         
 » شود جایی به قصد کسب اطالعات و تجارت براي ارضاي نیازهاي فرهنگی گردشگران انجام می جابه

خواهـان  ،  گردشگري فرهنگی مایل به آشنایی با فرهنـگ منـاطف مختلـف           . )154: 1385،  کاظمی(
در ایـن نـوع     . )73: 1997،  تریب (ستها  آنی و درك    انسانهاي فرهنگی جوامع    انداز  چشمکاوش در   

، ارکـسترها ، هـا  نمایـشگاه ، هـا  از قبیـل مـوزه  . شـود  فرهنگـی توجـه مـی    هاي    ذابیتگردشگري به ج  
، هاي سنتی نظیـر تعزیـه   آئین، هنرهاي دستی و معماري؛ در ایران عالوه بر موارد فوق      ،  ها  نمایشنامه

نیـز از   ...ها ماننـد محـرم و      عزاداري، مذهبی زرتشتی و اسالمیهاي  جشن،  مراسم چهارشنبه سوري  
بارها ، ي اخیر از سوي مسئوالن گردشگري ایرانها سالدر . د تعریف شودتوان میفرهنگی هاي  جذابیت

د در این زمینه به دست آورد توان میدرخصوص میزان اهمیت گردشگري فرهنگی و سهمی که ایران    
ن ای، ات و شرایط مناسب براي دیگر انواع گردشگريمکانبایست در نبود ا تأکید شده است و ایران می  

هاي عالی کشور ایران در    این پژوهش نیز با درنظر داشتن زمینه. نوع گردشگري را تبلیغ و رواج دهد  
 اسالمی  -نشر و پایداري هویت فرهنگی ایرانی     ،  به نقش گردشگري فرهنگی در توسعه     ،  این خصوص 

 هـاي  ویژگـی هایی است که به تحقق گردشگري فرهنگـی براسـاس    پرداخته و به دنبال ارائه شاخص   
  : ت اصلی این پژوهش به شرح زیر استسؤاال؛ لذا فرهنگی ایران بینجامد

  هایی است؟ انواع گردشگري فرهنگی در ایران در ابعاد مختلف دربردارنده چه شاخصه -
 . هاي فرهنگی به پایداري گردشگري در ایران دست یافت   مؤلفهتوان از طریق  چگونه می -
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 مبانی نظري
 گردشگري

هاي افـرادي اطـالق      به کلیه فعالیت  ،  گردشگري یا توریسم  ،   جهانی توریسم  سازمانف  بر اساس تعری  
انجـام کـار و   ، یی خارج از محیط عادي خود به منظور گذرانـدن ایـام فراغـت     ها  مکانشود که به      می

هایی  محدوده توریسم از مسافرت، به این ترتیب. روند براي مدت کمتر از یک سال می  ،  ها  سایر هدف 
کردن چند روز براي دیدار دوستان و آشنایان و بازدید        به مظور گذراندن تعطیالت و سپري      فاًصرکه  

عالوه بر گروه اشاره ،  توریسم در معانی وسیع آن    . رود  بسی فراتر می  ،  گیرد  از مناطق جذاب انجام می    
هاي    عالیتکنند و آنان که ف شود که در ارتباط با کار و حرفه خویش سفر می           شامل افرادي می  ،  شده

پـذیري آن از  تأثیرگـذاري بـر محـیط و    تأثیرۀ دامن، به این ترتیب. دهند علمی و تحقیقاتی انجام می 
 جهانی توریـسم ارائـه   سازماناین جدیدترین تعریفی است که از طرف . شود بسیار وسیع می ،  محیط

 . )63-62: 1388، راد و آقاجانی فرجی (شده است
ددي از توریسم و گردشگري ارائه شده که هریک از این تعـاریف از بعـد     تعاریف متع ،  در منابع مختلف  

یا ابعاد خاصی به این مقوله پرداخته و وجوهی از این فعالیت در هر تعریف پررنگ شده اسـت؛ در جـدول               
  . آن نیز پرداخته شده استدهنده  به تفکیک ابعاد شکل، زیر ضمن ارائه تعاریف مختلف از این مقوله

  
 پردازان مختلف  تعاریف گردشگري از نگاه نظریه: 1رهجدول شما

  منبع تأکیدهاي مورد    مؤلفه  تعریف گردشگري نویسنده

  مک کین
)1356(  

 شناخت براي یانسان گستردة و ژرف تمایل یک
 آن طی ما که متقابلی طریق برخورد از دیگران
 و سیر جستجو و یک یک. شناسیم می را خودمان

ها قابل    سرزمین کل فهمیدن یدشا و دیدن براي سلوك
  زمین سکونت

، کردن دركشناختن و 
  کردن حرکت

کالنتري و (
  )1387، فرهادي

 کولتمن
)1368(  

اي     است که از نقطهمدت کوتاهگردشگري مسافرتی 
گردد و در طول  به همان نقطه باز مینهایت  درشروع و 

 و جاهاي ها مکانمسافرت براساس یک برنامه خاص از 
شود و مبالغ زیادي ارز که گردشگران  دد دیدار میمتع

  . کنند خرج می

 و مدت کوتاهسفري 
ي و ریز برنامهموقت با 

هاي    صرف هزینه
  مشخص توسط گردشگر

  )1377، 1میشل(

  )1369، 2مانلی(کسب تجارب جدید در گردشگري مسافرتی داوطلبانه و موقتی است که براي  مانیلی

                                                                                                                   
1- Miciel 
2- Manely 
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  منبع تأکیدهاي مورد    مؤلفه  تعریف گردشگري نویسنده

هاي تازه و تجربیات جدید در انداز چشمي از گیر بهره  )1369(
شکل ) از نظر بعد مسافت (طوالنینسبتاً یک سفر 

  گیرد می

طول سفري آگاهانه و از 
روي اختیار براي فرد 

  گردشگر

میل و 
  موریسون

)1374(  

شود که  هایی اطالق می گردشگري به مجموعه فعالیت
. افتد در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می

توان هرگونه فعالیت و فعل و انفعالی را   میطورکلی به
افتد  که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می

  . گردشگري تلقی کرد

ها و    مجموعه فعالیت
فعل و انفعاالت در 
جریان سفر یک 

  گردشگر

، لومسدن(
1380(  

 برنارد
)1375( 

گردشگري فصل مشترك بین زندگی عادي ساکنان 
  . گیرد ن را دربرمیبومی به زندگی غیرعادي گردشگرا

ی تعامل و تقابل زندگ
 و زبانعادي جامعه می

عادي زندگی غیر
  گردشگران

  )1375، 1بارنارد(

 میدلتون
)1377(  

 الگوهاي و جمعی خواست است؛ بازار گردشگري
 از گسترده طیف یک براي بازدیدکنندگان مصرف

 . دهد بازتاب می مسافرت را با مرتبط تولیدات

جاري و ارتباط با بازار ت
 زبانتولیدات جامعه می

  گردشگر

کالنتري و (
  )1387، فرهادي

 اسکینر
)1378(  

گردشگري زمانی از فعالیت گذراندن اوقات فراغت یا 
 مکانشود که مستلزم غیبت شبانه از  تفریح تعریف می

  . مسکونی عادي است

از شدن  حرکت و خارج
محل سکونت فعلی 

براي مدت حداقل یک 
  شب

اسکینر و (
، 2ارانهمک

1378(  

 هولدن
)1379(  

گردشگري فعالیتی اجتماعی است که شامل رفتار 
اقتصاد و ، تعامل با دیگران، استفاده از منابع، یانسان

  . محیط است

تعامالت اجتماعی بین 
 و زبانجامعه می

  گردشگران
  )1379، 3هولدن(

  )نگارندگان: منبع(
  

ات تـأثیر . 3هاي سـفر     واسطه. 2تقاضاي مسافرت  . 1برن با مرور و بررسی این تعاریف گردشگري را          
در این تلقی سه عنـصر  . داند می، شود مقصد و همۀ آنچه منجر به طیفی از اثرات و روابط متقابل می       

بـرن گردشـگري را بـه       . اثرات متقابل نهفته اسـت    + اخالق مسافرت   + درآمد مکفی   + فراغت موقتی 
از نظر او امتیـاز رویکـرد سیـستمی آن    . بیند ها می     سیستم اي از خورده        مثابۀ یک سیستم یا مجموعه    

محیطـی و سیاسـی جـدا     زیـست ، اقتـصادي ، فرهنگـی ، است که گردشـگري را از محـیط اجتمـاعی     

                                                                                                                   
1- Barnard 
2- Skinner et al 
3- Holden 
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هایی است که    بنابراین گردشگري مجموعه تعامل   . )169-168: 1387،  کالنتري و فرهادي   (بیند نمی
ي هـا   دولـت ،  ي مبدأ ها  دولت،  ي مسافرتی ها  سازمان،  ها  بین توریست ،  در فرایند جذب و میهمانداري    

؛ و کارکردهـاي مختلفـی را عمـدتا در          )12: 1385،  سلیمانپور (شود   و مردم محلی برقرار می     زبانمی
 : بخشی از این کارکردها عبارتند از. دهند  شکل میزبانجامعه می

 . الت اجتماعی استاشتغال زایی و برقراري عد،  در کاهش فقرمؤثرگردشگري عامل نیروي -
 بخشی از اعتبارات الزم را براي بهبود بخشیدن به خـدمات و تـسهیالت جوامـع                 توسعۀ گردشگري -

 . کند محلی تامین می
سـطح زنـدگی    ،  اگر منافع گردشگري در سطح جوامع و مناطق یک کشور به درستی توزیـع شـود               -

 . بخشد مردم را بهبود می
 و توسـعۀ روسـتایی   شهرنـشینی در مفهـوم مثبـت آن و            موجب شـتاب گـرفتن     توسعۀ گردشگري -

 . گردد جلوگیري از سیل مهاجرت روستاییان به سمت شهرها و مراکز صنعتی می
بـویژه در سـطح      (فرهنگـی -انسجام و همگرایـی اجتمـاعی     ،  موجب گسترش یکپارچگی  ،  گردشگري

 . )74: 1382، میسون (گردد و تقویت وحدت و وفاق می) کشور
 

  گردشگريرتوسعۀ پایدا
ي مهم و ضروري نمود یافته و توجه مجامع جهانی را در طول ها سالمعنوانِ  بهامروزه پارادایم پایداري 

هایی در مـورد ارتبـاط    بحث، هاي جهانی      به دنبال این چالش   . دو دهه اخیر به خود جلب کرده است       
 . )165: 1384، واندر( گسترش یافته است گذشته مطرح شده و ۀ در دهتوسعۀ پایدارگردشگري و 

 ۀتوجه به گردشگري از دهـ ؛ اما    مورد توجه صاحب نظران واقع شده      1980 توسعۀ پایدار از دهۀ   
، هاي گردشـگري بـر اقتـصاد       فعالیتتأثیر بالقوه گردشگري انبوه و توجه به       تأثیر با شناسایی    1960

 در کنفـرانس ریـو بـه    1992در سـال  . )7: 1382، چـوي  (اجتماع و فرهنگ آغاز شد،  محیط زیست 
و ارزیابی پیامـدهاي    (STD)  گردشگريتوسعۀ پایدار آن براي تحقق رهیافت     21ویژه در قطعنامه    

ارزیـابی  ،  اقتصادي و به منظور تحقـق رهیافـت جدیـدي از گردشـگري پایـدار               زبانآن بر جوامع می   
وفقیـت در دسـتیابی    مگیري    اندازه،  ثر از عملیات گردشگري   أفرهنگی و اقتصادي مت   ،  عوامل محیطی 

 گردشـگري در سـطح   توسعۀ پایدارموفقیت در دستیابی به     گیري    اندازه،   گردشگري توسعۀ پایدار به  
هاي جامعه به منظـور دسـتیابی بـه       ارزیابی همکاري و مشارکت تمام بخش، اي و محلی   منطقه،  ملی

 شد که مورد توجـه  ارائه WTTC و WTO  گردشگري و مواردي از این دست از سويتوسعۀ پایدار
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، ترین رهیافت براي پایداري گردشـگري    پذیرفته شده  ؛ بنابراین ان و پژوهشگران قرار گرفت    ریز  برنامه
 . )16: 1382، بل و مورس (ها است   ها و شاخص   به کارگیري سنجه

گردشگري پایدار در دنیاي امروزي رهیافت جامعی است  (WTO ( جهانی گردشگريسازماناز نظر 
هـاي طبیعـی       بـوم   زیـست گذاري مخرب بر    تأثیر صنعت گردشگري بدون     بلندمدتاهان رشد   که خو 

بـشر قـادر خواهـد بـود کـه جوانـب       ، توسعۀ گردشـگري  دارد که در قالب تأکیداست و بر این نکته   
، و مرادنـژاد   زاده شـریف  (مشخصی از محیط را در جهت مثبت یا منفی تعـدیل یـا دسـتکاري کنـد        

عناصر و مفـاهیم   ،   داراي ابعاد  توسعۀ پایدار  گردشگري پایدار در راستاي      رو  زاینا) 250-251: 1381
 نـسلی اسـت   کـه هـسته اصـلی آن برابـري بـین     ) 41-1: 1389، افتخاري و همکاران (مختلفی است 

 . )که در گزارش براتلند نیز آمده استهمان طور (
، ادي شـامل منـافع اقتـصادي   موضوعات اصلی پایداري اقتص،  گردشگري توسعۀ پایدار در ادبیات   

اي و توزیع عادالنه    بهبود روابط محلی و منطقه، رشد اقتصادي کنترل شده، اقتصاد محلیسازي  متنوع
، بر درآمـد مناسـب  ، منافع اقتصادي در اقتصاد محلی است؛ همچنین بعد اقتصادي گردشگري پایدار  

بعد محیطی پایداري . عه داللت داردي شغلی در جامها فرصتثبات قیمت کاالها و خدمات و برابري      
 تغییـرات  تـأثیر که نبایـد تحـت   ، ها آنبه ترکیب عوامل محیطی با منابع گردشگري و اثرات متقابل      

بر توجه به پایداري اجتماعی و فرهنگی ،  گردشگريتوسعۀ پایداردر . داللت دارد، اساسی آسیب ببیند
 و توجه به هویت اجتماعی  جامعه و امتیازات آن اجتماعی و توجه به فرهنگهویت اجتماعی و سرمایۀ

داللت ،  اجتماعی و عزت نفس که به ساکنان اجازه خواهد داد تا زندگی خود را کنترل کنندو سرمایۀ
 روابط متقابل بین این سـه جنبـه بایـد شـناخته شـود       ،   گردشگري توسعۀ پایدار براي موفقیت   . دارد

ي بـراي  ریـز  برنامـه هرگونه  ،   گردشگري توسعۀ پایدار ي  ریز برنامهدر واقع در    . )341: 1391،  کریس(
 انجام شده و توجه اساسی آن بـه حفـظ محـیط           توسعۀ پایدار  در آینده با رویکرد      توسعۀ گردشگري 

 . )93: 1388، تائو و وال (زیست در کنار سود اقتصادي و حفظ محیط اجتماعی فرهنگی است
 

 گردشگري پایدار
گردشـگري پایـدار بـراي منـع     : نمایـد  پایدار را این گونه تعریف می   گردشگري  ) 1385 (میشل میکو 

، زبـان جوامع می،  شامل ساکنیننفع ذيگردشگري طراحی نشده بلکه براي مدیریت عالیق سه گروه       
کاران صنعت گردشگري و به دنبال ایجاد تعـادل بـین توسـعه و محافظـت و         اندر  گردشگران و دست  

 براي یک ناحیه با توجه بـه فرهنـگ و      توسعۀ گردشگري  شکل از     به دنبال یافتن بهترین    طورکلی  به
 کـارگیري   بـه تـوان     گردشـگري پایـدار را مـی      . )28: 1384،  میلر و توئینیگ   (محیط زیست آن است   

 رسـوم  و آدابکمک به شناخت ، هاي مناطق طبیعی براي احیا و بهره وري منابع آن در آینده           ظرفیت
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پذیرش سهم عادالنه مـردم محلـی از   ، راي کسب تجربه گردشگريهاي زندگی مردم محلی ب     و شیوه 
 . )20: 1378، فنل (سودهاي گردشگر و باال بردن اشتیاق و انگیزه مردم محلی دانست

  
 گردشگري فرهنگی

داراي ابعاد مختلفی به لحاظ اثرگذاري و اثرپذیري است؛ لذا        ،  یک صنعت فراگیر  عنوانِ    بهگردشگري  
توان  و با هر مقیاسی می)  ...و، سیاسی، مذهبی، گردي عتطبی، اکو توریسم (يدر هر گونه از گردشگر
محیطی و سیاسی را جستجو کرد که بعد فرهنگی  زیست، فرهنگی، اجتماعی، اثرات مختلف اقتصادي

جاذبه اصلی گردشـگري بـوده و در رأس هـرم صـنعت         ،  فرهنگ،  ؛ بنابراین یکی از ابعاد اساسی است    
 یک یا چند تنها نهاساساً هر گردشگر نماینده اي از یک فرهنگ است که با خود  .گردشگري قرار دارد

تصویر زنده اي از یک جامعه را در جامعـه دیگـر بـه         ؛ بلکه   کند  جا می  هرفتار و اعتقاد یا سنت را جاب      
آموزیم و در واقع وجـه   فرهنگ رمزي است که می"در واقع ) 20: 1383، شالچیان (گذارد  نمایش می 

نیاز دارد و ارتباط  " ارتباط"ها به    و در میان گذاشتن ایده"یادگیري".  بین ما و دیگران استمشترك
: 1379، اسـمیت  (هم به رمزگذاري و نمادهایی نیازمند است که باید آموخته شود و مشترك گـردد           

 . )20-18: 1374، رضوانی (است" گردشگري "، هاي ارتباط بین فرهنگی   یکی از شیوه. )18
 با ها انسانحرکت  «: کند  گردشگري فرهنگی را این چنین تعریف می      ،   جهانی گردشگري  ازمانس

هـا و سـایر      مـسافرت بـراي فـستیوال    ،  یـادگیري هنـر   ،   فرهنگی مانند تورهاي تحصیلی    صرفاًانگیزه  
 »فولکلور یـا هنـر و زیـارت   ،  سفر با ماهیت تحصیلی   ،  ها و بناها        بازدید از سایت  ،  رویدادهاي فرهنگی 

جذابیت ایـن بعـد در   اي از گردشگري است که برخواسته از       گردشگري فرهنگی گونه  . )1384،  لوتز(
ـ       ،   جهانی گردشگري  سازمان. پذیر است جوامع گردشگر  جـایی   هگردشگري فرهنگی را حرکت یـا جاب
ی و فرهنگـ ، هاي فرهنگی از قبیل تورهاي آموزشـی    کند که به منظور بازدید از جاذبه   مردم تلقی می  

طبیعـت و فرهنـگ عامـه    ، اماکن تاریخی، ها و رخدادها   جشنواره، بازدید از هنرهاي نمایشی  ،  زیارتی
 . )24: 1384، ریچارد (باشد

گردشگري فرهنگی ظهور   «دارد    المعارف گردشگري بیان می    همچنین پروفسور جعفري در دایره    
 محیط پیرامون مردم و همچنین  براي ارضاي حس کنجکاوي در مورد چگونگی زندگی وانسانعالیق 

، نمایش، غذا، رقص، ادبیات، موسیقی، پیشهست که در شغل و ها آنهاي فیزیکی زندگی    دیدار از جنبه
، بـه بیـان دیگـر   ) 126: 1379، جعفـري  (». شـود  هاي مذهبی بیـان مـی      و آیین  زبان،  صنایع دستی 

، هاي هنـري     یا جزئی به وسیله عرضهاي از گردشگري است که به طورکلی          گردشگري فرهنگی گونه  
تـاریخ و  ، منش نژادي و قـومی ، تمایزات منطقی. تهییج و داراي انگیزه شده است     ،  میراثی یا تاریخی  
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ها و تجاربی هستند که نمایانگر یک کشور و    سنت، ها مکانهاي به هم پیوسته از    تکه، سیماي معاصر
 . )106: 1388، اجل (هستندی از آن سرزمین مردم آن بوده و منعکس کننده تنوع و تجسم

خواهان کاوش  ،  گردشگران در تالش براي آشنایی با فرهنگ مناطق مختلف        ،  در گردشگري فرهنگی  
در ایــن نــوع گردشــگري بــه . هــستند هــا آن ی و دركانــسانهاي فرهنگــی جوامــع انــداز چــشمدر 

، هنرهـاي دسـتی  ، هـا  نمایـشنامه ، هاارکـستر ، هـا  نمایـشگاه ، هـا  هاي فرهنگی از قبیل مـوزه       جذابیت
 ؛ بنـابراین )1361، ماتیـسون و وال   (شـود   توجه مـی   . ... بومی و    رسوم  و  آداب،  سبک زندگی ،  معماري

جاذبه اصلی گردشگري محـسوب شـده و بـدون فرهنـگ کـه             عنوانِ    بهفرهنگ و آثار فرهنگی خود      
از نظـر  . شگري عینیت نخواهد داشـت همه جا شبیه هم خواهد بود و گرد  ،  کند  ها را ایجاد می         تفاوت

ي بـا  ها مکاني فرهنگی خاص همچون  ها  جاذبه براي دیدن    انسانحرکت  ،  گردشگري فرهنگی ،  فنی
 مکـان هـا کـه در خـارج از       هنرهـا و نمـایش  ، زیبایی شناختی و فرهنگی هاي    نشانه،  میراث فرهنگی 

  .)5: 1386، پاپلی یزدي و سقایی (است، معمولی سکونت قرار دارد
 

  پژوهشۀپیشین
تحقیقـات متعـددي انجـام    ، هاي گردشگري پایدار و پایداري گردشگري در ایـران              در زمینه پژوهش  

گـردد؛ امـا آنچـه کـه نـوآوري       نمونه اشـاره مـی  عنوانِ  به ها آن شده که در جدول ذیل به تعدادي از      
اسـالمی بـا مبحـث       -هاي هویت فرهنگی ایرانـی          مؤلفهپیوندزدن  ،  گردد  پژوهش حاضر محسوب می   

  . شود هاي گردشگري فرهنگی پیگیري می   پایداري گردشگري در ایران بوده که در قالب انواع گونه
  

  مرتبط با موضوع پژوهشيها   نهیشیمرور پ: 2جدول شماره
  نتایج تحقیق  محل نشر  نویسندگان سال ارائه/عنوان پژوهش

ارزیابی شاخص فرهنـگ    
ــی و  ــأثیرایرانـ  آن در تـ

  1388/گردشگريتوسعۀ 

ــمس و  ش
  امینی

ــصلنامه  فــــ
ــی  علمــــــ
پژوهـــــشی 
جغرافیــــاي 

  یانسان

فرهنگ هر جامعـه بـستر مناسـبی جهـت رشـد و تکامـل               
تواند بر مبناي     گردشگري است و گردشگري ایجاد شده می      

ها    ایران در تمامی زمینه. فرهنگ رایج در جامعه تعریف شود
و هـاي فرهنگـی      کشوري غنی بـوده کـه بـه لحـاظ جاذبـه        

:  خاصـی همچـون  هاي  ویژگیگردشگري هر شهر آن داراي      
معماري اصیل و   ،  ی و قومی  زبانتنوع  ،  ها  جشن،  رسوم  و  آداب

توانـد بـستر مناسـبی بـراي         متمایز براي خود بوده که مـی      
  . گردشگري در ایران محسوب شود

ــی   ــیش بین ــل و پ تحلی
هاي پایـداري در          شاخص

ــگري  صــــنعت گردشــ

ــی و  ملکـ
  ادهعلیز

ــصلنامه  فــــ
ــی  علمــــــ
پژوهـــــشی 

تواند موجبات گـشایش و توسـعه در          صنعت گردشگري می  
، ي درسـت ریـز  برنامهابعاد گوناگونی گردد که الزمه این امر  

عنـوانِ    بـه هایی است که      مدیریت اصولی و توانمند در حوزه     
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  نتایج تحقیق  محل نشر  نویسندگان سال ارائه/عنوان پژوهش

ــضاي   1394/ایران فــــــ
  جغرافیایی

، فرهنگی،  اجتماعی،   بعد اقتصادي  6 شاخص و در قالب      30
ژیکی و تکنولـوژیکی در پـژوهش حاضـر در          اکولـو ،  سیاسی

خصوص کشور ایران مورد تحلیـل و ارزیـابی قـرار گرفـت؛             
هـاي سیاسـی      دهد که شـاخص   نتایج بدست آمده نشان می    

داراي اولویت بیشتري براي بسترسازي پایداري در صـنعت          
هاي فرهنگی    گردشگري کشور بوده و از طرف دیگر شاخص    

ــیش ب  ــراي پ ــشتري ب ــدرت بی ــنعت  از ق ــداري ص ــی پای ین
؛ بنابراین بهبـود شـرایط      هستندگردشگري کشور برخوردار    

هاي فرهنگـی     هاي سیاسی و تقویت حوزه     مربوط به شاخص  
تواند راهگشاي مـسیري پایـدار در صـنعت گردشـگري             می

  . کشور باشد

هاي فرهنگی        مؤلفه تأثیر
در معماري برند شـهرها     
ــگري   ــرد گردش ــا رویک ب

ــوردي ــون : مطالعــۀ م لی
  1395/فرانسه

فصلنامه هنر     پرچکانی
  و تمدن شرق

 است و این میـل      "بودن"برخالف تصورات رایج امروزه برند      
در شهرها و مقاصد گردشگري به دلیل    شدن    و دیده بودن    به

. مزایا و مناقع اقتصادي و رفـاهی طرفـداران بیـشتري دارد           
برنـدهاي  شـدن     و دیـده  بـودن     یک شهر ممکن است بـراي     

با فـرض موفقیـت در      نهایت    درطراحی نماید ولی    متعددي  
در ایـن  . شود به یک یا دو شاخصه مشهور می   ها  آن معماري

هویـت و تـاریخ     ،  نوع معماري برند بهره منـدي از فرهنـگ        
هاي فرهنگی هر شهر و         مؤلفهامري اجتناب ناپذیر است که      

برقراري ارتبـاط بـین   . شود اي از دل آن استخراج می        جامعه
معماري و مدرن یـک  ،  فرهنگی،  هاي مختلف تاریخی        همؤلف

، دهیسـازمان ،  دسته بندي ،  مستلزم شناسایی ،  مکانشهر یا   
تـصور  نهایت    درهماهنگی میان متغیرهاي موجود است که       

. آورد یـک برنـد شـهر را در ذهـن مخاطـب بـه وجـود مـی        
استراتژي برند شهري در گردشگري شهري نقش مهمی ایفا  

 در پژوهش حاضر    مطالعه  موردنمونه  عنوانِ    بهلیون  . کند  می
هاي فرهنگی و تاریخی شهر    مؤلفهدر مسیر این استراتژي از 

و مـشارکت مـردم بهـره بـرده و بـا معمـاري مناسـب زیـر         
برندهاي گردشگري شـهري توانـسته برنـد اصـلی شـهر را             

  . معماري کند و گردشگري را در این شهر پایدار کند
ري ارزیابی آثـار گردشـگ    

در تقویـــــت هویـــــت 
  1393/ملی

شـــجري  
قاســـــم 
ــی و  خیلـ

مجلـــــــــه 
ي و  ریز  برنامه

توســـــــعۀ  

هاي    در عصر کنونی حفظ و تقویت هویت ملی در برابر هویت
از اهمیت بسزایی برخوردار است و ، هاي فراملی   قومی و هویت

براي امنیت ملی و پیشرفت جامعه و بقاي یک ملـت الزم و    
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  نتایج تحقیق  محل نشر  نویسندگان سال ارائه/عنوان پژوهش

نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که آگاهی . تضروري اس  گردشگري  نژاد فضلی
تاریخی ایرانیان بیشترین سهم را در تداوم هویت ایرانـی در      

توانیم با  ادوار گذشته تاکنون داشته است و امروزه نیز ما می
ي از صنعت گردشگري و با توجه به انعکاس آثـار و      گیر  بهره

یـق و  بـه تعم ، ابنیه تاریخی و فرهنگی در اذهان بیننـدگان     
در عصر ، تقویت هویت ملینتیجه  درتوسعه آگاهی تاریخی و 

  . بپردازیم، جهانی شدن

ــدار در  ــگري پایـ گردشـ
، کارکردهـــــا: ایـــــران

هـــــــا و    چـــــــالش
  1388/راهکارها

  محسنی

مجلـه علمـی   
پژوهـــــشی 
ــضاي  فــــــ

  جغرافیایی

رهیافت جامعی اسـت    ،  راهبرد گردشگري پایدار در دنیاي امروز     
 صـنعت گردشـگري بـدون اثـرات     بلندمـدت که خواهان رشـد     

 دارد تأکیـد هاي طبیعی است و بر این نکته      بوم  زیستمخرب بر   
 قـادر خواهـد بـود کـه         انـسان  ،  توسعۀ گردشـگري  که در قالب    

جوانب خاصی از محیط را در جهت مثبت یا منفـی دسـتکاري             
کند؛ توجه به عوامل یاد شده و در نظر گرفتن اصل پیوستگی و            

 آن کـارگیري   بـه  متغیرها و عوامل یاد شده و        نظام ارتباطی بین  
 توسـعۀ پایـدار  توانـد بـه    در تدوین برنامه جامع گردشگري مـی     
  . صنعت گردشگري در ایران کمک کند

 )نگارندگان: منبع(
 شناسی و فرایند پژوهش روش

، ريهاي بنیادي است؛ بـا بررسـی ادبیـات مـرتبط بـا مفـاهیمِ گردشـگ               در این پژوهش که از نوع پژوهش      
گردشگري پایدار و پایداري گردشگري و نیز گردشگري فرهنگی بـه روش توصـیفی؛ بـه دنبـال توصـیف                   

هـاي      اسالمی است و جهـت جمـع آوري داده     - رابطه گردشگري فرهنگی و پایداري هویت فرهنگی ایرانی       
 . گردد  اقدام میاي کتابخانهي از مطالعات اسنادي و گیر بهرهکیفی مرتبط با موضوع پژوهش با 

شامل هفـت مرحلـه اصـلی    ، دهد  نشان می1 ة که نمودار شمارهمان طور فرایند انجام پژوهش حاضر     
، گردشگري پایدار و گردشگري فرهنگی،  است که در ابتدا پس از انجام مطالعات نظري مفاهیمِ گردشگري          

ود نمودن ابعاد گردشگري گردد در ادامه با محد هاي گردشگري پایدار میسر می   دستیابی به ابعاد و شاخص  
هـاي گردشـگري      ابعـاد و شـاخص  ، به مطالعه در خصوص انواع گردشگري فرهنگی ،  پایدار به بعد فرهنگی   
شود؛ سپس با تعمق در شرایط فرهنگی کـشور ایـران بـه بررسـی انـواع گردشـگري             فرهنگی پرداخته می  

ع مختلف گردشگري فرهنگی در ایران به بیان شود و در رابطه با هر یک از انوا فرهنگی در ایران پرداخته می
شود و نهایتا رابطه گردشـگري فرهنگـی بـا     اسالمی پرداخته می- هاي هویت فرهنگی ایرانی   ابعاد و شاخص 

  . شود تبیین و تشریح می، ها  اسالمی به واسطه تعریف شاخص- پایداري هویت فرهنگی ایرانی
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 ند انجام پژوهشفرای: 1نمودار شماره
 ها بحث و یافته

 صـنعت  بلندمـدت رهیافت جامعی است که خواهان رشـد     ،  راهبرد گردشگري پایدار در دنیاي امروز     
 دارد کـه در قالـب   تأکیدهاي طبیعی است و بر این نکته    بوم زیستگردشگري بدون اثرات مخرب بر    

ط را در جهـت مثبـت یـا منفـی       قادر خواهد بود که جوانب خاصی از محی        انسان،  توسعۀ گردشگري 
هـاي گردشـگري      المللی مطالعات متعددي در خصوص معرفی شـاخص  در سطح بین  . دستکاري کند 

 . )324-316: 2013، پٍرز و همکاران (اند هپایدار و تعیین سطح پایداري گردشگري کرد
حیطـی  م اقتـصادي و زیـست  ، هـاي اجتمـاعی     جایی که یک اتفاق نظر در مـورد شـاخص      اما از آن  

پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که الزم است براي هـر منطقـه و          ،  گردشگري پایدار وجود نداشت   
 . )31-15:  2008، برون و هیرش (شوندسازي  هاي پایداري بومی   شاخص، متناسب با شرایط هر مقصد

وش بـراي  توجه به این نکته که بهترین ر و با توجه به مبانی ذکر شده در خصوص گردشگري پایدار       
اسـت؛ در  ، هاي مرتبط با آن حـوزه    مؤلفهاي توجه و شناسایی ابعاد و    رسیدن به پایداري در هر حوزه  

 اسالمی منطبـق  -هاي هویت فرهنگی ایرانی    شاخصارائهاولین گام براي تحقق هدف پژوهش یعنی        

 مرور ادبیات مفاهیم گردشگري، گردشگري پایدار، گردشگري فرهنگی

 هاي گردشگري پایدار   ابعاد و شاخص

 محیطی عد زیستب بعد اقتصادي بعد فرهنگی

 انواع گردشگري فرهنگی

 هاي گردشگري فرهنگی   ابعاد و شاخص

 انواع گردشگري فرهنگی در ایران

اسالمی در رابطه با انواع گردشگري -هاي هویت فرهنگی ایرانی   ابعاد و شاخص
 فرهنگی

اسالمی به واسطه -تبیین رابطه گردشگري فرهنگی و پایداري هویت فرهنگی ایرانی
 اخص هاش
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 گردشـگري پایـدار در قالـب    هاي مرتبط با   مؤلفهبا انواع گردشگري فرهنگی در ایران به بیان ابعاد و       
  . شود  پرداخته می3 ةجدول شمار

  
 هاي گردشگري پایدار    ابعاد و شاخص: 3جدول شماره

  ها شاخص  ابعاد

  
   اجتماعی-یگفرهن

ي نهفتـه در آثـار   هـا  فرهنـگ حمایت از شناسـایی و تـرویج   ،  مدیریت متنوع فرهنگی  
ي ها فرهنگکمک به ترویج و نمایانی    ،  ها  هنگفر شناسایی و حمایت از خرده    ،  یادمانی

، ادبیـات ، هـاي هنـر     در حـوزه  (کمک و حمایـت از کاالهـاي فرهنگـی   ،  بومی و قومی  
ات مکانایجاد ا، ي محلیها فرهنگهاي توسعه    تصویب قوانین و مشوق، ) . ...موسیقی و

ـ ، هاي تاریخی و فرهنگی        بروز و پیشرفته جهت اقامت در سایت       جامعـۀ  ل کاهش تمای
، ات جدید ناشی از گردشگريمکان از ورود اجامعۀ محلیرضایت  ،   براي مهاجرت  محلی

افـزایش آگـاهی عمـومی نـسبت بـه        ،  جامعۀ محلی افزایش سطح رفاه اجتماعی براي      
توسـعۀ  ي  هـا   طـرح مشارکت مردم محلـی در اجـراي        ،   خاص محیط خود   هاي  ویژگی

حمایـت از  ،  و گردشـگران زبـان ارتباط و تبادل فرهنگـی بـین جامعـه می     ،  گردشگري
  انسجام و وحدت اجتماعی

  
  
  

  محیطی زیست

ي جهـت کـاهش   ریـز  برنامـه ، هاي مجاز و پایدار از طبیعت و محـیط زیـست               استفاده
عدم تخریب و آسیب ، کاهش استفاده از منابع تجدیدناپذیر، محیطی ي زیستها  آسیب

و افـزایش زیـست پـذیري    حمایـت  ، هـاي زمـین در حـوزه طبیعـی       رسانی به کاربري 
حفـظ تنــوع  ، حمایـت و ارتقـاء میـزان پــاکی و مطلوبیـت محـیط زیـست      ، محیطـی 

توسـعه  ، هـوا  و آبجلـوگیري از آلـودگی    ،  هـا   محیطـی و توجـه بـه اکوسیـستم          زیست
هاي هم    کنترل شاخص،  هاي نوین در این خصوص           پاك و گسترش فناوري    ونقل  حمل

هـاي طبیعـی در      حفـظ گونـه  ،   بیابانی و آبـی    ها و سطوح        محیطی مثل آلودگی    زیست
  افزایش و سهولت دسترسی به خدمات بهداشتی، معرض خطر

دار
 پای

ري
شگ

گرد
 

  
  

  اقتصادي

توزیـع متنـوع درآمـد در حـوزه     ، ي شـغلی و کـاهش نـرخ بیکـاري         ها  فرصتافزایش  
، هاي دولت و بخش خصوصی در حـوزه گردشـگري      گذاري  سرمایهافزایش  ،  گردشگري

هـاي اقتـصادي مـرتبط بـا        تنـوع فعالیـت  ، کوچـک محلـی  ي  گـذار   حمایت از سرمایه  
افزایش نـرخ رشـد بهـره    ،  رونق نهادهاي درآمدي و تولیدي محلی و خرد       ،  گردشگري

 از افـزایش  جامعـۀ محلـی  رضـایت   ،  جذب شاغالن مـاهر در حـوزه گردشـگري        ،  وري
افـزایش قیمـت   ، جامعـۀ محلـی  افزایش قدرت خرید ، درآمدهاي حاصل از گردشگري 

  هاي گردشگري   در پیرامون سایتاراضی 
  )نگارندگان: منبع(
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 )210: 2012، چاسپو(هاي آن    محصول و فعالیت، انواع گردشگري فرهنگی: 4جدول شماره 
انواع گردشگري فرهنگی 

 براساس هدف
  فعالیت ها  محصوالت گردشگري فرهنگی

 در  (میراث فرهنگی و طبیعی
  -  )ا اکوتوریسمارتباط با طبیعت ی

 )مواد و مصالح (ساختاري
هاي میراث    محوطه/هاي معماري   محوطه/میراث ساختاري

  ي ملی و تاریخیها آنیادم/جهانی
  فولکلور/هنر/ادبیات  غیرساختاري

  گردشگري میراثی
  

ي ها مکان/تئاترها/ها کتابخانه/ها ها و مجموعه   موزه  هاي میراث فرهنگی   محوطه
  هاي مهم تاریخی    شخصیتیادبودهاي مرتبط با/رویداد

وابسته به غذا و /هنري/صنعتی/روحانی  حوزه گسترده موضوعات  ي موضوعی فرهنگیها آنجری
  نژادي/)محلی (بومی/شناسی زبان/معماري/آشپزي

دیدن ، گردشگري شهري کالسیک
  -  مناظر جالب

، گردشگري فرهنگی شهري  -  هاي فرهنگی   پایتخت
  هاي فرهنگی   گردش

 واجد فضاهاي جذاب شهرهاي
  -  براي گردشگري فرهنگی

  قومی، گردشگري سنتی  -  هاي فرهنگی محلی   سنت
  -  )نژادي (گوناگونی قومی

ها و رویدادهاي    جشنواره/ها و رویدادهاي موسیقی   جشنواره  هاي فرهنگی و رویدادها   فستیوال  گردشگري رویداد و فستیوال
  هنري زیبا

ي ها مکانها و    دیدن مجموعه
  -  مذهبی

ي ها مکانها و    دیدن مجموعه
  -  )معماري و منظر فرهنگی (مذهبی

ات موضوع، گردشگري مذهبی
  زیارتی

  -  موضوعات زیارتی
  میراث فرهنگی و ادبیات/هنرهاي بصري/هنرهاي نمایشی  هاي هنري   فرهنگ سنتی و فعالیت

گردشگري ، فرهنگ خالق
  صنایع فرهنگی  خالق

یا هنري آثار ادبی 
-محصوالت سمعی/سینما/مطبوعات/يا هانچندرس/چاپی

  طراحی و گردشگري فرهنگی/صنایع دستی/بصري و صوتی
  

، دهد یکی از ابعاد مهم در خصوص گردشگري پایـدار       که مندرجات جدول فوق نشان می      همان طور 
ر شرایط کشور توان گفت د هاي مرتبط با آن است که به نوعی می            فرهنگی و شاخص   -بعد اجتماعی 

اي براي دیگر ابعاد گردشگري و نیز ابزاري براي معرفی فرهنگ و هویـت     تواند پایه این بعد می  ،  ایران
، از طرف دیگر در گردشگري فرهنگـی    .  محسوب شود  ها  فرهنگ اسالمی به سایر ملل و       -غنیِ ایرانی 
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سـت کـه از طریـق      اسـاس و ماهیـت گردشـگري مطـرح ا         عنـوانِ     بـه توان گفت اثرات فرهنگـی        می
، تاریخی و فرهنگـی ،  شناسیاستانهاي ب هایی مانند سایت جاذبه. گیرد هاي فرهنگی شکل می        جاذبه

ها    فستیوال، ها موزه، اماکن شهري و روستایی جذاب،  هنرها و صنایع دستی   ،  الگوهاي خاص فرهنگی  
 هـر یـک از ایـن نـوع     پـذیري سـاکنین کـه     مهمـان رسوم و آدابو رویدادهاي فرهنگی و در آخر هم  

 . )2010،  جهانی گردشگريسازمان (فرهنگی خاص خود را دارد هاي ویژگی، ها جاذبه
 به دلیل گستردگی مفـاهیم مـرتبط بـا فرهنـگ           فرهنگیتوان گفت گردشگري      براین اساس می  

 . پرداخته شده است ها آن  به معرفی4ة داراي انواع مختلفی است که در جدول شمار
بخش مهمـی از گردشـگري فرهنگـی        ،  توان گفت که گردشگري میراثی      وق می بر طبق جدول ف   

فرهنگـی و طبیعـی   ، تـاریخی منابع ، ها استوار بوده و به درستی          و فعالیت  ها  مکاناست که بر تجربه     
تجربه و فهم سنن واحـد حـوزه   ، نمایاند و فرصتی براي احساس      محدوده معینی از یک منطقه را می      

، خومـالو و همکـاران   (نمایـد   و کاوش در تاریخ مردم یا کشور را فـراهم مـی  خاص میراثی براي لذت 
عرضـه  ، میراثی فعالیتی است کـه حاصـل تعامـل بـین گردشـگر      -گردشگري فرهنگی . )2-3: 2014

 . )17: 2008، بونیفیس ( میراث استمکانکننده و 
ر آن اسـت  دهد اهمیت گردشگري فرهنگی د  نشان می5 ة که مندرجات جدول شمار  همان طور 

بـه  .  مختلـف شـده اسـت   يها فرهنگمذاهب و   ،   موجب اتحاد و پیوند بیشتر اقوام      مدت  کوتاهکه در   
گردشـگري  . شـود  در این صـنعت افـزوده مـی   » عنصر فرهنگ« بر اهمیت بعد   روز  به  روزهمین دلیل   

لـل  ي مهـا  فرهنـگ نزدیکـی  نتیجـه   درهاي زندگی یکـدیگر و          موجب افزایش آگاهی جوامع از شیوه     
، ترین گونـه بـه عنـصر فرهنـگ     نزدیکعنوانِ  بهشود تا گردشگري فرهنگی       مختلف شده و سبب می    

؛ لـذا  )2: 2007، والریـو و مـائیوال   (تر از میزان رشد گردشگري را در دنیـا کـسب کنـد        رشدي سریع 
ر د. هاي فرهنگی اولین گام براي رسیدن به گردشـگري پایـدار در بعـد فرهنگـی اسـت        مؤلفهتبیین  

  . هاي هویت فرهنگی در ابعاد مختلف این موضوع پرداخته شده است   مؤلفهجدول زیر به بیان 
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 )43: 1395، یپرچکان (ی فرهنگي گردشگريها   ابعاد و شاخص: 5 ةجدول شمار
  شاخص ها  ابعاد

  
  

فرهنگ و میراث 
  فرهنگی

  زبان -
 میراث فرهنگی -
  ملیهاي   نمادها و اسطوره -
 هاي ملی   تعلق خاطر به نمادها و اسطوره -
 احساس تعلق به فرهنگ و روش زندگی شهر -
 تلقی از نقش تاریخی و رسالت شهر -
 محیط زیست شهر -

  
  فرهنگ ها خرده

، قـومی ،  یزبـان ،  احترام و به رسمیت شناختن تمایزهـاي فرهنگـی         -
  مذهبی

 فرهنگیگردي  پذیرش همانند -
 آمیختگی فرهنگی -
 ي اقوام به هویت شهرتعلق و وفادار -

  
  خودباوري

  رسوم و آدابپایبندي به  -
 الگوها و اسطوره ها، احترام به نمادها -
 میل به پیشرفت -
 پایبندي به فرهنگ کار و تالش -
 جلب مشارکت عمومی در حوزه فرهنگ -

  
  ارتباطات فرهنگی

  المللی ترویج گردشگري بین -
 ارتباط مناسب با مهاجران -
 ا گردشگرانتعامالت فرهنگی و دینی ب -
 المللی مبادالت تجاري فرهنگی در عرصه بین -
 ي مناسبا هانارتباطات رس -

ري
شگ

رد
گ

 
گی

رهن
ف

 

  
  گردشگري

 موزه ها -
 فضاهاي تاریخی شهرها و روستاها -
 فضاهاي طبیعی -
 ها شهري   محله -
 معماري شهري -
 ) . ...هاي نمایش و   سالن، ها گالري (فضاهاي هنري -
 ) . ...کتابخانه و (فضاهاي فرهنگی -
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  گردشگري فرهنگی در ایرانپایداري
توانـد   رود و مـی  اي براي اعتالي فرهنگ به شمار می   گردشگري وسیله، امروزه در بسیاري از کشورها  

در واقع گردشگري قبل از  .  داشته باشد  زبانبه لحاظ فرهنگی و اجتماعی تغییراتی را روي جوامع می         
اي که در پیرامـون آن      به گونه ،  هنگی است یک پدیده اقتصادي مطرح باشد یک امر فر       عنوانِ    بهآنکه  

 . گیرد آثار فرهنگی بسیاري شکل می
ایـن آشـنایی   . سازد ي دیگر آشنا میها  فرهنگ و   ها  انسان،   را با فضاهاي جغرافیایی    انسانگردشگري  

عنـوانِ   بـه این در حالی است که فرهنگ خـود    .  از خویش است   انساناي براي شناخت بیشتر           مقدمه
 حقیقــت در و )88: 1386، پــاپلی یــزدي و ســقایی (شــود لی گردشــگري محــسوب مــیجاذبــه اصــ

 فرهنگ حـال و    دربارةکنکاش و کسب تجربه     ،  آموزش،  گردشگر را به فراگیري   ،  گردشگري فرهنگی 
دارد و در  هـاي جامعـه خـود و دیگـران وامـی      ها و انگیزه گذشته جامعه مقصد و مقایسه آن با داشته   

 . گیرد  گردشگر و محیط مورد بازدید شکل میواقع تجربه کیفی میان
هاي اصلی گردشگري در جهـان محـسوب            لذا با توجه به اینکه گردشگري فرهنگی یکی از گونه         

شود و نیز با در نظر داشتن این نکته که کشور ایران به لحـاظ فرهنگـی و تـاریخی داراي سـابقه          می
فرهنگـی  هاي  فرهنگ و مؤلفهة در حوز، یخیغنی و پرباري است؛ به واسطه همین قدمت کهن و تار        

در واقع تـاریخ  .  الزم براي توسعه و رونق گردشگري فرهنگی برخوردار استهاي ویژگیها و         از مزیت 
امیـل  . دهد استعداد قابل مالحظه اي نشان می، فرهنگ ایران از حیث استقامت و ثبات در بقا و دوام    

،  بزرگی به گردن بـشریت دارد زیـرا بـه شـهادت تـاریخ          ایران حق «: گروسه در این مورد می نویسد     
ایران با فرهنگ نیرومند و ظریفی که در طی قرون بـه وجـود آورده وسـیله تفـاهم و توافـق و هـم                       

در اثر نفوذ افکار و فرهنگ ایران نژادهاي مختلف داراي ایمان     ،  آهنگی را میان ملل ایجاد کرده است      
عرفاي ایران با وجود این که کـامال  . اند هن جهانی را متمتع کردشعراي ایرا. اند هو عقیده مشترك شد 

مسلمان هستند همان قدر قلب یکی مسیحی را به تپش در می آورند که دل یـک بـرهمن را و بـه                    
 ». همین دلیل تعلق به تمام بشریت دارند

 در خصوص گردشگري فرهنگـی در ایـران در قالـب جـدول         5 و   4،  3شمارة  با توجه به جداول     
هـایی برگرفتـه از    شـاخص ، هـا  ذیل به انواع و ابعاد مرتبط پرداخته شده و براي هر یک از این گونـه             

  .  اسالمی تشریح گردیده است-هویت و فرهنگ ایرانی
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 هاي گردشگري فرهنگی در ایران    ابعاد و شاخص، انواع: 6 ةجدول شمار
انواع 

گردشگري 
فرهنگی در 

  انایر

   اسالمی-هاي هویت فرهنگی ایرانی   شاخص  ابعاد

گردشگري 
  میراثی/فرهنگی  میراث

تـاریخی و کهـن در   ، علمـی ، هاي بزرگ ادبـی         آیین بزرگداشت شخصیت   -
  اقصی نقاط کشور به شکل محلی و بعضا در مقیاس ملی

،  . ...جشن شـب یلـدا و  ، چهارشنبه سوري،  اعیاد ملی همچون عید نوروز     -
، عیـد غـدیر  ، عید قربان،  عید مبعث ،   مذهبی همچون عید سعید فطر     اعیاد

هایی کـه در تولـد ائمـه و معـصومین در سـایر کـشور        نیمه شعبان و جشن  
  شود برگزار می

هـاي     مجموعه قنـات ،  آثار برجسته ثبت جهانی همچون بافت تاریخی شهر یزد        - 
، ان و بلوچستانشهر سوخته در سیست، ی شوشاستانشهر ب، تخت جمشید، ایرانی

   . . ...بازار تبریز و ،  نقش جهانمیدان، ارگ بم، مجموعه پاسارگاد
 ها و تک بناهاي با ارزش تاریخی    سایت-
  کاروانسراهاي متعدد و با ارزش به لحاظ معماري و تاریخی -
، چون فردوسی طوسـی المللی  ر برجسته بین شاعران و ادیبان ایرانی با آثا  -

  ... وخیام و عطار نیشابوري، رازيحافظ و سعدي شی
آرامگـاه  : هاي برجسته علمـی و ادبـی همچـون        مقبره و آرامگاه شخصیت    -

ابوریحـان  ،  زکریا راضی ،  ابوعلی سینا ،  عطار،  خیام،  فردوسی،  حافظ،  سعدي
  . ...باباطاهر عریان و ، جامی، فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، بیرونی

 تنوع در نقاط مختلف کشورهایی با محتواهاي م  موزه-
  موسیقی سنتی ایرانی-
  فضاهاي طبیعتی خاص و بکر در بعضی نقاط کشور-
 هاي متنوع گیاهان و پرندگان در نقاط مختلف کشور    باغ-

گردشگري 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سـال   ( شهرهاي مذهبی ایران از جمله مشهد    -   مذهبی/دینی  مذهبی

  ري به واسطه دفن ائمه و بزرگان دینی، شوش، زشیرا، شهر قم، )2017

ران
ر ای

ی د
هنگ

 فر
ري

شگ
گرد

  

گردشگري 
  فرهنگ ها خرده  قومی و بومی

ها و رسوم متعدد و جذاب در برگزاري مراسـم مختلـف بـه واسـطه            سنت -
  تنوع قومی در ایران

   تنوع لباس نشات گرفته از تنوع قومی در ایران و مبتنی بر حفظ حجاب و عفاف - 
وع و متعدد در اقصی نقاط ایران از جملـه قـالی          هنر و صنایع دستی متن     -

خـاتم  ، )ها در مقیاس جهانی اسـت        ترین نمونه   فرش ایرانی از مرغوب    (بافی
   . ...قلم زنی و ، منبت کاري، میناکاري، کاشی سازي، سفال گري، کاري

  هاي متعدد در اقصی نقاط کشور   ها و لهجه    گویش-
  در نقاط مختلف کشورهاي بومی متعدد    موسیقی و رقص-
 ها و غذاهاي متنوع در نقاط مختلف کشور    خوراکی-



اث و گردشگريمیرفصلنامه    128

گردشگري 
  خالق

تعامل و ادراك 
  فرهنگی

هاي اسکان سنتی در بعضی روستاهاي مهم مقصد گردشگري که     موقعیت-
  گردد به مشارکت گردشگران در فرهنگ بومی آن منطقه منجر می

اي بازدیـد و مـشارکت گردشـگران در    هاي تولید صنایع دستی بـر      کارگاه -
 فرایند تولید این آثار هنري

گردشگري 
  فرهنگی/تاریخی  فرهنگی شهري

پایتخـت  عنـوانِ   بـه نیشابور و قـزوین  ، اصفهان، شهرهايِ شیرازگذاري   نام -
  هاي مشخصی از زمان    فرهنگی ایران در بازه

اسالم در سال پایتخت فرهنگی جهان عنوانِ  به انتخاب شهر مشهد مقدس -
2017 

در شـهرهاي مختلـف از   سـاخت    انـسان  بازدید از مناظر جذاب طبیعی و        -
 هاي تاریخی شهرها   جمله بافت

گردشگري 
رویدادهاي 

  فرهنگی
  ارتباطات فرهنگی

المللـی   جشنواره بـین  : هاي مختلف با موضوعات متنوع از جمله             جشنواره -
جـشنواره تئـاتر   ، قی ایرانـی جـشنواره موسـی  ، تئاتر و موسـیقی فجـر     ،  فیلم

جشن خانه  ،  جشنواره ملی فیلم دانشجویی   ،  جشنواره تئاتر رضوي  ،  یخیابان
المللی زنـان   جشنواره بین، جشنواره مطبوعات، جشنواره فیلم کوتاه،  سینما

المللی  جشنواره بین، جشنواره ملی حرکت، جشنواره خوارزمی، سرزمین من
ابتکـارات و  ، جشنواره ملی اختراعـات ،  جشنواره ملی آش ایرانی   ،  فیلم رشد 

   . . ...نوآوریهاي زنان و 

گردشگري 
  گردشگري/تفریحی  فرهنگی معاصر

  ایرانشناسی   باغ موزه گیاه- 
  شهرك سینمایی تهران- 
  مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس- 
ـات آبـی     باشگاه (هاي سرگرمی و تفریحی      مجتمع -  ـا     باشـگاه ، هاي تفریح ـاي تفریح ت ه

 )  . ...هاي متنوع کویرنوردي و تفریحات مرتبط با کویر و    تور، ورزشی
 هاي تجاري بزرگ در حاشیه برخی شهرهاي مهم گردشگري   ها و مجتمع    فروشگاه- 

  )نگارندگان: منبع(
  

 گیري نتیجه
ر اي است که در ابعاد مختلف زنـدگی فـردي و اجتمـاعی بـش       فرهنگ داراي مفهوم وسیع و گسترده     

تـوان گفـت    نفوذ فرهنگ در زندگی بشر به نحوي است که مـی    . گذار بوده و خواهد بود    تأثیرهمواره  
تـوان گفـت      از طـرف دیگـر مـی      . تمامی اداراکات و رفتارهاي بـشر بـه نـوعی ریـشه فرهنگـی دارد              

آشـنایی بـا فرهنـگ ملـل     ،  به کشف اسرار گذشـتگان انسانگردشگري با هدف پاسخ به نیاز فطري        
توان گفت بخـش بزرگـی     میرو ازاینپذیرد؛   همینطور نیاز به تفریح و استراحت صورت می    مختلف و 

تمایزات ، از گردشگري در ارتیاط با فرهنگ و مباحث فرهنگی قرار گرفته و محرك اصلی گردشگري    
هـا     از طرف دیگر در عصر کنونی حفظ و تقویت هویت فرهنگی ملت. هاست و اختالفات فرهنگ ملت 

ت بسزایی برخوردار است و براي پیشرفت و بقاي جامعه در ملل گوناگون و نیز جلـوگیري از          از اهمی 
، ي هـویتی و فرهنگـی الزم و ضـروري اسـت بنـابراین در اولـین گـام در ایـن مـسیر                  ها  آنبروز بحر 
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ها پرداخت تا از این رهگذر بتوان بـراي حفـظ و              بایستی به شناسایی عناصر هویت فرهنگی ملت        می
ین ابزارهـا بـراي موفقیـت در    تر  مهم و تقویت هویت فرهنگی جوامع اقدام نمود که یکی از            گسترش

ــه شناســاندن   ي از گردشــگري فرهنگــی اســت کــه هــم مــی گیــر بهــره، ایــن امــر ــد منجــر ب توان
ي محلی به گردشگران داخلی و هم نشر و گسترش هویت فرهنگـی ملـی از طریـق                  ها  فرهنگ خرده

کشور ایـران بـه واسـطه قـدمت بـسیاري طـوالنی در ادوار       . ع دیگر شود گردشگران خارجی به جوام   
از فرهنگ و هویتی بسیار غنی برخوردار بوده و یکی از دالیـل مهـم تـداوم هویـت              ،  مختلف تاریخی 
آگاهی ایرانیان نسبت به این هویت فرهنگی بـوده و امـروزه   ،  اسالمی در طول تاریخ  -فرهنگی ایرانی 

توانیم با استفاده از گردشگري فرهنگی چه در خصوص گردشگران           می،  دندر شرایط عصر جهانی ش    
 اسـالمی و  -به توسعه آگـاهی نـسبت بـه هویـت فرهنگـی ایرانـی      ،  داخلی و چه گردشگران خارجی    

 رابطه گردشگري فرهنگی با توسعه و نشر هویـت      ؛ بنابراین معرفی و نشر آن در جهان امیدوار باشیم       
اي مـستقیم و     رابطـه ،   طرق مختلف که شـرح آن در ایـن پـژوهش آمـد              اسالمی به  -فرهنگی ایرانی 
، ها به خصوص اقتصاد     فرهنگی عالوه بر منافع بسیار در دیگر حوزه        توسعۀ گردشگري معنادار بوده و    

 ناملموس؛ منجر به رشد و تقویت هویت فرهنگـی  معموالًطوالنی مدت و ، علی رغم اثرات بسیار آرام   
 . خواهد شد، اثراتی ماندگار در طول تاریخ و در میان جوامع مختلف براي آن اسالمی و -ایرانی
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 منابع
توسعۀ هاي        شاخصسازي    فرایند بومی «،  )1389 (مهدي،  داوود؛ پورطاهري ،  عبدالرضا؛ مهدوي ،  افتخاري -

 . 4ماره ش، دوره اول، هاي روستایی   پژوهش فصلنامه، » گردشگري روستایی در ایرانپایدار
 . انتشارات سمت، تهران، )ماهیت و مفاهیم (گردشگري، )1386 (مهدي، محمد حسین؛ سقایی، پاپلی یزدي - 
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