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 چکیده 

ها با  ملموس، و حفظ آن یفرهنگ یراثدر کنار م یناملموس هر قوم و ملت یفرهنگ یراثتوجه به م

 یداپ یتازگذشته اهم یشمردم جهان ب یفرهنگ یها تفاوت سازی یانبه منظور نما سازی یجهان یریگ اوج

سنخ  ینا یتاهم. دولتمردان را به خود جلب کرده است یزو ن یدانشگاه یشمندانکرده است، و ذهن اند

و  یحصر یها دانش و مهارت یریبلکه به علت دربرگ یستآن ن یبر حسب مولفه فرهنگ یفرهنگ یراثم

ناملموس  یفرهنگ یراثدر واقع، م. شود یمنتقل م یندهآ یها نسل به نسل یکاست که از  یوافر یضمن

فراد هر در ا یتاحساس هو یجادو  در ا دهد، یم یوندپ یندهاست که گذشته را به حال و حال را به آ یپل

و توسعه آن در پرتو توجه به  یجناملموس، و ترو یفرهنگ یراثحفظ م. کند یم یفاا یاساس ینقش یا جامعه

 یراثمطالعه در نظر دارد نقش م ینا ینبنابرا. است یرپذ خالق امکان یگردشگر یژهبو ی،صنعت گردشگر

 یبررس یخالق با استفاده از متون مربوطه و بطور نظر یو توسعه گردشگر یجناملموس را در ترو یفرهنگ

 .کند

 گردشگری، گردشگری خالق، میراث ناملموس: واژگان كلیدی
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 مقدمه 

، بحث در باره راه  یلدل ینبه هم. قابل قبول از توسعه است  یبه سطح یدنعمده در جوامع ، رس یاز دغدغه ها یکیامروزه 

 یجوامع مختلف راهبرد ها. است  یشناسو جامعه یمباحث در علوم اجتماع ینتر یبه توسعه ، از اساس یدنرس یکار ها

اشاره  یادن یاز کشورها یاردر بس یتوان توجه به گردشگر ی، از آن جمله ماندبه کار برده یرمس ینا یرا در جهت ط یمتفاوت

و  یاقتصاد یترین فعالیتها یاز انسان یباشد و بعنوان یک یرشد ماز صنایع در حال  ی،  یک 12در قرن  یگردشگر یراکرد ، ز

 .ه استبشر در عصر حاضر شناخته شد یفرهنگ

فعالیت گردشگری یک پدیده فراگیر اجتماعی است که با معرفی نظام جدیدی از روابط در تمام ها، باعث تغییرات در سطوح 

همچنین فرصت هایی برای تغیر فرهنگی ایجاد می کند، به . (23،0،91لنفنت،)مختلف زندگی اجتماعی در جهان می شود

گردشگری (. 2333،201یو،چانگ و )گونه ای که تغییرات فرهنگ محلی نشان دهنده قدرت گردشگری در جوامع معاصراست

ن گفت با ا نسان و انگیزه ها، خواست ها و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه است ارتباط دارد، به حدی که می توا

در عصر حاضر، رابطه ای دو جانبه بین (.  93212993ضرغام، )محرك اصلی گردشگری، در واقع همین اختالف فرهنگهاست

فرهنگ منبعی حیاتی برای توسعه گردشگری محسوب می شود و گردشگری نیز . فرهنگ و گردشگری به وجود آمده است 

  .(311000ریچاردز، ) سهم مهمی در توسعه فرهنگی دارد

 یاست که به طور موثر« خالق  یگردشگر» مطرح شده است ،  2330 0, 23،0 یکه در دهه ها یاز اشکال گردشگر یکی 

از مشکالت ،  یگسترده ا یفط یبرا  یریبه اکس یترسد که خالق یبه نظر م. برد  یم یشبه توسعه ، پ یلجامعه را در جهت ن

 خالق یع، صنا  (Mommaas , 2009)   خالق یخوشه ها (Landry ,2000) خالق یتوسعهء شهر ها. شده است  یلتبد

 ( O’Connor , 2010 )  خالق ینه، و زم ( Scoott , 2010 )  خالق یتواند در خدمت جذب طبقه  یم  ( (Florida , 

  . کند یارا اح حلیهنگ مدهد و فر یوند، اقتصاد را نجات داده ، جوامع را به هم پ یکننده ا یدوارباشد و به طور ام( 2002

 "خالقانه  یگردشگر "خالق ذکر شده است ، و  یعاز صنا یکیبه عنوان  ی، اغلب ، گردشگر یاقتصاد شهر یرمطالعات اخ در

به  یخالق به عنوان موضوع الحاق یگردشگر. است  یدهاز جوامع محسوب گرد یاریدر سراسر جهان ، به عنوان هدف بس

 یرهاز تکرار زنج یریو جلو گ یفرهنگ یزهر در اشکال  مختلف گردشگر اداقامه شده و به عنوان افزوده و پ یفرهنگ یگردشگر

 (Richard & Wilson, 2006) ;شده است یشنهادپ یفرهنگ یها

متقابل احترام  یجادو سبب ا کند یم یفامختلف ا یها فرهنگ  ینب  یگو و  در گفت یناملموس، نقش مهم یفرهنگ یراثبه م توجه

عرضه و ارائه فرهنگ و  یاست برا یفرهنگی ناملموس، فرصت یراثم. شود  یم یگوناگون زندگ های یوهو ش یبه تنوع فرهنگ

 یِفرهنگ سازی  یکساندر برابر  یو موجب مقاومت فرهنگ الملل؛  ینعرصه ب رد یامختلف دن یکشورها یلاص یِسبک زندگ

 .گردد  یقدرتمند جهان م یکشورها

بخصوص  یملموس و ناملموس  فراوان در اهداف توسعه گردشگر یراثو م یغن یفرهنگ یشینهاز پ یبه رغم بهره مند ایران

ساله خود قصد دارد  10که در سند جشم انداز  یرانا یبرا. مواجه نبوده است  یرچشمگ یها یتبا موفق یفرهنگ یگردشگر

تشنه فرهنگ و به دنبال  یادن 12امروزه در قرن  ینکهو با توجه به ا یدابرب دخو یگانرقابت در اقتصاد و تجارت را از همسا یگو

 یکیآن  یداشکال جد یژهبو  یشده است، توجه به توسعه گردشگر پهن ینهزم یندر ا یسفره بزرگ یراناست و در ا ییگرا یتهو

  . یردمورد مطالعه قرار گ  یداست  در جهت تحقق توسعه با ییها یتاز فعال

آن بر  یرناملموس و تاث یراثم یکردخالق است که مقالهء حاضر در صدد است  با رو ی، گردشگر یدجد یاز انواع گردشگر یکی

اطالعات با  یاست و جمع آور یمقاله حاضر به صورت مرور. قرار دهد یخالق آن را مورد بررس یگردشگر یجتوسعه و ترو

 .شده است  یندوت ینترنتیا  یتهایاستفاده ار منابع مکتوب و سا

 

  مرور متون پژوهش

 میراث فرهنگی
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 یرندهءدربرگ تواند یآثار م ینا. باشد یارزش فرهنگ یکه دارا شود یاز گذشتگان گفته م مانده یآثار باق یهءبه کل یفرهنگ یراثم

 یباشد که امروزه در حفظ آن برا( منطقه یکمانند آداب و رسوم )آثار ناملموس  یا( یباستان یمانند بناها)آثار ملموس 

. ها از ارزش و احترام برخوردار است نسل یانو در م یگزینیقابل جا یرفرد، غ منحصربه یفرهنگ یراثم. کوشند یم یندگانآ

که  یدر حال شوند یم یگردآور یهنر های یها و گالر در موزه یفرهنگ یشاهکارها یگرو د یتر ازجمله آثار هنر کوچک یزهایچ

 .شود میشناخته  یفرهنگ یراثم یکدر مجموع  یباستان یچون بناها هم یگرد یبرخ

 

 های میراث گونه

 های فرهنگی ویژگی

 های مکان و بناها مانند هستند ملموس یا فیزیکی فرهنگی میراث ءدربرگیرنده( های فرهنگی شاخصه) های فرهنگی ویژگی

رود برای آیندگان  ه گمان میهایی ک ها و دیگر ساخته ، ماشینآثار هنری، اسناد، ها کتاب، ها مجسمه، آثار باستانی تاریخی،

، علم و فناوری یا یک دانش ویژه قابل توجه معماری، شناسی باستانگیرد که برای  این چیزهایی را دربرمی. ارزشمند باشند

 .باشد

 میراث غیر منقولو ( که به آسانی از جایی به جای دیگر قابل انتقال است)  میراث منقول شامل خود، ءمیراث مادی، به نوبه

ژه در قوانین ملی کشورها میان میراث منقول و غیر منقول، در گذشته و به وی. شود می( که قابل انتقال به جای دیگری نیستند)

های  لیکن در سده .ها، اشیای عتیقه و کارهای هنری معطوف بود تر به یادمان تفاوت زیادی وجود اشت و ارزش تاریخی بیش

مایل بیشتری نشان میراث تسازی تمام وجوه  رنگ کردن مرز میان میراث منقول و غیر منقول و یکپارچه اخیر، اهل فن بر کم

  . ندا داده

 
 (طراح نگارنده ) جنبه های مهم در حفظ میراث ملموس  - 1جدول 

 های حفظ میراث ملموس ها و رشته جنبه

 حفاظت گرامافون حفاظت فیلم حفاظت معماری حفاظت هنری حفظ و مرمت شناسی بایگانی

 

 (معنوی)میراث ناملموس  

 زمانی ٔ  شود و اغلب آداب و رسوم جامعه در یک دوره های غیر فیزیکی یک فرهنگ گفته می فرهنگی ناملموس به جنبهمیراث 

 خراص  فرهنگری  فضرای  یرک  در کرارکرد  بررای  عمومی رسمی قوانین معموالً که جامعه در رفتار روش و راه یا گیرد می دربر را

ه به سینه به ما به ارث رسریده  سین و شفاهی شکل به که ماست فرهنگ از بخشی شامل معنوی میراث دیگر عبارت به. هستند

 .ت اس

ها، باورهای زیبایی شناسانه و معنوی، بیران هنرری، زبران و     ها، آداب و رسوم و روش های اجتماعی، سنت این موارد شامل ارزش

 .حفظ میراث فرهنگی مادی استبه طور کلی حفظ میراث معنوی دشوارتر از . های کارکردهای انسانی است دیگر جنبه

 میراث فرهنگی ناملموسویژگی های 

  1که عبارتند از  کارشناسان برای میراث فرهنگی ناملموس ویژگی هایی برشمرده اند

 .در آن واحد، سنتی، معاصر و زنده است( الف 
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رفتارهای معاصرِ روسرتایی و شرهری   رسیده از گذشته نیست بلکه شامل  ارث های به میراث فرهنگی ناملموس تنها نُماینده سنت

 شود؛ است، می  های گوناگون فرهنگی ساخته شده که از گروه

 .دربرگیرنده است( ب 

چه آن میراث مربوط . انیم نمودهای میراث فرهنگی ناملموسی را که شبیه آن را دیگران دارند، به اشتراك داشته باشیم تو ما می

انرد،   ای دیگر ساکن شده آن سوی دنیا و یا میان مردمی که مهاجرت کرده و در منطقهبه روستای همسایه باشد و چه شهری در 

 محریط  تناسرب  بره  و شرده  منتقرل  دیگر نسل به نسلی از که میراثی1 است ناملموس فرهنگی میراث ها اینء پذیرفته شده، همه

از هویرت   حسی آینده، سوی به حال طریق از مان گذشته به پیوندی آوردن فراهم با اینکه در دارند مهم نقشی و اند شده متحول

شود که آیا رفتار و عادت خاصی تنها متعلق بره یرک    ها منتج نمی میراث فرهنگی ناملموس به این پرسش. و تداوم به ما بخشند

یزاند که سربب  این میراث برای آن است که انسجام اجتماعی را تقویت کند و حسی از هویت و مسوولیت را برانگ. فرهنگ است

 .شود افراد خود را قسمتی از یک یا چند گروه اجتماعی و قسمتی از جامعه در کل بدانند

 .نماینده است( ج 

ارزش میراث فرهنگی ناملموس صرفاً به عنوان یک کاالی فرهنگی بر مبنایی رقابتی و بره خراطر انحصراری برودن یرا خراص و       

هرای اجتمراعی شرکل گرفتره و وابسرته بره        میراث در آنست کره برر اسراس گرروه    رونق و پویایی این . همتا بودن آن نیست بی

هرای   ها به باقی افراد اجتماع، از نسلی به نسل دیگر و یرا بره سرایر گرروه     ها و آئین ها و مهارت ست که دانش آنها از سنت کسانی

 .شود اجتماعی منتقل می

 .های اجتماعی ریشه دارد در گروه( د 

وس زمانی می تواند میراث تلقی شود که توسط جوامع، گروها یا افراد به رسمیت شناخته شود؛ افرادی که ناملمگی میراث فرهن

بدون این بازشناسی، هیچ فرد یا گروهی نمری توانرد تصرمیم بگیررد     . آن را خلق کرده یا از آن پاسداری یا منتقل اش می کنند

 .جزو میراث یک جامعه قرار داشته باشد... سنت، آیین و

 

 قلمروهای میراث فرهنگی ناملموس

 :بخش اصلی است 5طبق تعاریف کنواسیون میراث فرهنگی ناملموس، قلمرو میراث ناملموس شامل 

 :های شفاهی و سنت  بیان

، اشرعار   ، ترانره  ، اسرطوره  ، اشرعار کودکانره، افسرانه    ، قصره  ، چیسرتان  المثل های مختلف گفتاری همچون ضرب این حوزه، فعالیت

 -هرای فرهنگری   این ابزارهای بیرانی جهرت انتقرال دانرش، ارزش    . گیرد را در بر می... ، اجراهای نمایشی و ، سرود، آهنگحماسی

بعضری از ایرن   . کننرد  اجتماعی و همچنین به منظور حفظ خاطرات جمعی به کار رفته و نقش مهمری در ایرن راسرتا ایفرا مری     

می جامعه و یا به عکس؛ توسط گروهی از زنران یرا مرردان و کهنسراالن     ترند و ممکن است توسط تما های شفاهی متداول  سنت

 .شوند اجرا 

 :هنرهای نمایشی

هنرهرای نمایشری   . گیررد  های منظوم، تئاتر و پرانتومیم را در برر مری    های موسیقییایی گرفته تا نغمه  هنرهای نمایشی از نمایش

تررین و فراگیرتررین    موسریقی عرام  . در طی تاریخ تمردن اسرت    انهای بیانیِ متفاوتی است که نمایانگر خالقیت انس شامل شیوه

در چرارچوب میرراث فرهنگری    . کنرد  ای در جریان است و ابعاد مختلفی پیدا مری  بخشِ هنرهای نمایشی است که در هر جامعه

سراز،    اختهرایی همچرون سر    ناملموس، هنرهای نمایشی عالوه بر آنکه دارای اشکال متنوع بیرانی اسرت؛ در برگیرنرده مهرارت    

 .شود  آرت نیز می تزئینات صحنه و بادی  و نقاب است و شامل  ابزارهای موسیقی، لباس

 :ها ها و جشن های جمعی، آیین فعالیت

هرای مختلرف    های معمول و مرسومی هستند که بره زنردگی جوامرع و گرروه     ها فعالیت ها و جشن های جمعی نظیر آیین فعالیت

برا    وسیله شرکت در آیین یا جشن شوند اعضای جامعه به  ها باعث می  ها و جشن  آیین. بخشند میدهند و به آن ساختار  شکل می

شود کره در آیرین یرا     بخشی به افرادی می  های اجتماعی باعث هویت به بیانی دیگر فعالیت. کنندگان مرتبط باشند  سایر شرکت
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ای را  شود خواه حوزه خصوصری، مهرم فعرالیتی اسرت کره عرده       اند؛ خواه این فعالیت در حوزه عمومی برپا جشنی فعالیت کرده

 .کند  درگیر می

 :و اعمال مرتبط با طبیعت و کیهان  دانش سنتی

هرا کره    ایرن روش . گیرنرد  هایی است که جوامع مختلف برای تعامل با طبیعت آنها را به کار مری  منظور دانش، معلومات و مهارت

و حتری    بینی های شفاهی، خاطرات، جهان کنند؛ به وسیله زبان، سنت شان را درك می افراد به کمک آنها جهان و طبیعت اطراف

زیسرت، جرانوران و گیاهران، نظرام شرفا بخشری سرنتی،          های سنتی مرتبط با محریط  دانش. شوند احساس تعلقِ مکانی بیان می

ه مشرمول میرراث فرهنگری نراملموس     های مرتبط با دانش سنتی از مواردی اسرت کر   شناسی، جادوگری و باورها و آیین کیهان

 .شود می

 :دستی  های مرتبط با صنایع سنت

البته کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگری نراملموس یرا    . ترین اشکال میراث فرهنگی ناملموس است دستی، از ملموس  صنایع 

به بیانی . دستی توجه دارد با صنایع ها و دانش مرتبط دستی تأکید کند به مهارت بیش از آنکه بر صنایع 1009همان کنوانسیون 

کوشد به جای تمرکز بر حفظ اشیاء، هنرمندان بومی را ترغیب کند تا برا انتقرال     دیگر، کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس می

ابزارهرای کرار، البسره و پوشراك، جرواهرات،      . مرتبط به نسل جدیدتر، صنایع مربوطه را حفظ و به تداوم آن کمرک کنرد    دانش

ها از مرواردی هسرتند کره در     ها و سرپناه  ها، خانه  بازی   نقل، اسباب و ظروف، هنرهای تزئینی، ابزار و آالت سرگرمی، وسایل حمل

 .شوند  دستی گنجانده می  زیرمجموعه صنایع

 
 (طراح نگارنده ) قلمرو های  میراث ناملموس   -2جدول 

 هنر های نمایشی بیان و سنت های شفاهی
فعالیت  های جمعی، آیین 

 ها و جشن ها

دانش سنتی و اعمال 

 مرتبط با طبیعت و کیهان

سنت های مرتبط با صنایع 

 دستی

شامل زبان به عنوان محمل 

میراث فرهنگی ناملموس 

ها،  آوازها، الالیی1 مثالً)

ها،  آواهای کار، متل

 ...(ها، و  شعرخوانی

1 مثالً)هنرهای اجرایی 

سیقی، رقص، نمایش مو

بازی،  شب سنتی، خیمه

نمایش عروسکی، نقاشی، 

 ...(نویسی، و  خوش

های اجتماعی، مراسم،  آیین

1 مثالً)ها  مناسک و فستیوال

ها، مراسم  ها، بازی جشن

 ؛...(آیینی، اعیاد و 

 

دانش و کردارهای مربوط 

به طبیعت و جهان هستی 

طب سنتی، معماری 1 مثالً)

سنتی، سنتی، نجوم 

های  ها و مهارت دانش

گیری از منابع  سنتی بهره

 ...(انرژی، و 

1 مثالً)گری سنتی  صنعت

ها و فنون در  مهارت

گری،  های سفال حوزه

کاری، صنایع چوب،  کاشی

 ...(.نساجی، و 

 

که ایران بعد از سال شود  ای گفته می میراث ناملموس یا میراث فرهنگی و معنوی ایران در یونسکو به آثار فرهنگی و هنری

اثر در یونسکو  20طبق گزارش سازمان میراث فرهنگی ایران  2931تیر  11در یونسکو به ثبت رسانده است که تا تاریخ  1003

اساسنامه یونسکو، برای ایجاد هماهنگی بین یونسکو و مؤسسات ذیربط،  9طبق ماده  .اند با این موضوع به ثبت رسیده

 1003کمیسیون ملی یونسکو وجود دارد، از سال  230در حال حاضر . ایجاد کمیسیونهای ملی شدندکشورهای عضو، موظف به 

 .ثبت شدند میراث فرهنگی و معنوی یونسکوتعدادی از میراث کشورها از جمله ایران تا کنون با نام 

ایران از این تعرداد فقرط ده اثرر     میراث ناملموس از سراسر جهان در این کمیته به ثبت رسیده که سهم 919در حال حاضر نام 

نوروز، موسیقی سنتی بخشی از خراسان، آیین های پهلوانی و زورخانه ای، هنر نمایشی و دینی تعزیره، هنرر داسرتانگویی    . است

ایرانی یا نقالی، مهارت های سنتی فرش بافی در استان های فارس و اصفهان، مهارت سنتی لنج سرازی و لرنج رانری در خلریج     

البته نوروز بره طرور مشرترك برا     . مراسم قالیشویی مشهد اردهال جزو میراث معنوی ناملموس ایران محسوب می شود فارس و

  .به عنوان میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است... کشورهایی نظیر افغانستان، تاجیکستان و
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 (طراح نگارنده  )لیست آثار معنوی ایران ثبت یونسکو  -3جدول 

 2932 2930 2930 29،3 29،3 29،3 29،3 29،3 ،،29 ،،29 سال ثبت
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 (: (Memory of the World Programme  یونسکو جهانی حافظهء ءرنامهب

به دنبرال افرزایش آگراهی     2331از سال  یونسکوای است که  شود، برنامه که با نام میراث مستند جهانی یونسکو نیز شناخته می

. تین آثار به اجرا گذاشرته اسر  کند، برای حفظ و سهولت دسترسی به ا نسبت به خطراتی که میراث مستند جهانی را تهدید می

صد دارد با اجرای این برنامه از تاراج، پراکندگی، دادوستد غیرقانونی و نابودی میراث مستند جهانی جلروگیری  سازمان یونسکو ق

هرای اجتمراعی و نبرود     ها قبل وجود داشته ولری جنرگ، آشروب    طبق فراخوان یونسکو، این مخاطرات تهدیدکننده از قرن. کند

سرند مکتروب    3انردرکاران عرصره فرهنرگ،     با تالش و همگرایی دسرت  ، 1025تا سال  .امکانات مالی بر شدت آن افزوده است

هرا و صردها اثرر قابرل ثبرت       هر چند با توجه به فرهنگ ایرانیان، هنوز ده. حافظه جهانی به ثبت رسیده است ارزشمند ایران در

 .دیگر در فهرست حافظه جهانی در این سرزمین وجود دارد
 (طراح نگارنده ) آثار ثبت جهانی ایران در برنامه حافظه یونسکو لیست  -4جدول 
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 نقش مردم در حفظ میراث ناملموس

میراث معنوی با وجود تعلق به اقوام و ملت های خاص، شاید تنها ظرفیتی باشد که پا را از مرزها فراتر می گذارد و پیوندی »

که بر اساس قرار گرفتن در  است متعلق به مرزهای سیاسی کشورها ، میراث مادی «  .میان ملت های مختلف ایجاد می کند

 .و پاسداری از آنها مترتب می شود و دولت ها متولی حفظ و نگهداری آنها هستند میراث فرهنگی بشری، قوانینی برای حفظ

حامیان اصلی میراث ناملموس مردمند که اگر دست از حمایت بردارند، دیگر شاهد چیزی به عنوان میراث معنوی »با این همه  

تولد یک اثر تاریخی . موس از میراث ناملموس استنخواهیم بود و آنچه در این میان نباید از آن غافل بود، زاده شدن میراث مل

 «.به عنوان یک میراث منقول با غیرمنقول، به پشتوانه و هویت بخشی در جریان تاریخ و در باورها و سنت های مردم رخ میدهد

 گردشگری

 که ملل سازمان از تعریفی اساس بر. شود می ناشی آن درباره مختلف های نگرش از که است گوناگونی تعاریف دارای گردشگری 

 که است کسی موقت کننده بازدید یا توریست شد، ارائه رم در سازمان آن جهانگردی المللی بین کنفرانس پیشنهاد بر بنا
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 زیارت، ورزش، تجارت، معالجه، و درمانی پزشکی، امور انجام دیدنی، نقاط از بازدید تعطیالت، گذران استراحت، تفریح، بمنظور

 مدت حداقل اینکه بر مشروط کند؛ می سفر خود کشور از غیر کشوری به کنفرانس ها در شرکت و مأموریت خانواده، از دیدار

 کنفرانس(.. 29  ،29،1 رضوانی،) نباشد نظر مد هم پیشه و شغل کسب و نبوده بیشتر ما 9 از و کمتر ساعت 11 از او اقامت

 عالقه مورد کشور در و کند مسافرت موقت طور به که کسی" را گردشگر رم، شهر در 2339 سال در نیز گردشگری جهانی

 مسافت طی و کردن مسافرت عمل گردشگری  (.23 ،29،1 رضوانی،) است کرده تعریف نماید، اقامت ساعت 11 حداقل خود

 یک شامل کار این اگر حتی است، بردن لذت و تفنن منظور به زندگی متعارف و همیشگی مکان از غیر جایی به رفتن و نمودن

 (.1 ،29،0 محالتی،) باشد بردن لذت و تفنن از غیر جایی جابه این از اصلی هدف  که این یا باشد کوچک جایی به جا

 

 از گردشگری نسل اول تا گردشگری نسل سوم: سیر تحول و تکامل گردشگری

نام ” گردشگری خالق“نسل سوم را و ” گردشگری فرهنگی“، نسل دوم آن را ”گردشگری ساحلی“نسل اول گردشگری را 

های آموزشی، احساسی، اجتماعی و مشارکت گردشگران به جنبه” هایبیشترهای کمتر، میدانموزه“نسل سوم با شعار . اندنهاده

بر این محور استوار است که یک مکان، همواره ” گردشگری خالق“فلسفه . پردازدهای بومی در کنار مردم محلی میدر فعالیت

 .رسد، داردنظر میچه بههای خالق بیشتری نسبت به آنانسیلپت

 

 ( نسل اول ) گردشگری ساحلی 

تفریح ،سرگرمی ،لذت بردن از جاذبه ها وامکانات مقصد ویا دیدار اقوام ،دوستان وآشنایان 1 نوعی از گردشگری است که با هدف 

 .سرگرمی وتفریح خود در مقصد انجام می دهنداین نوع از گردشگران هزینه زیادی برای  .صورت می گیرد

 

 (نسل دوم ) گردشگری فرهنگی 

ها، صنایع دستی و  ها، ارکستر ها و موزه های فرهنگی و تاریخی و آشنایی باآداب و رسوم و بازدید از نمایشگاه دیدار از جاذبه

های فرهنگی بحث درباره آن  صود از گردشمق. شوند های اساسی این نوع گردشگری محسوب می فرهنگ اقوام مختلف از  محور

 . کند های فرهنگی توجه خاصی می بخش از این صنعت است که بر جذابیت

ترین شیوه  بخشترین و لذتساده. دهد اما در یک مقیاس محدودهایی میها و انگیزهشک، محیط زندگی به ما تجربهبی

ا با منفعل بودن و نزدیک نشدن به فرهنگ و بافت یک مکان این ام. افزایش شناخت دنیا و همزمان رشد شخصی، سفر است

یونسکو با الهام . ور شدبرای آموختن، برانگیخته شدن و رشد کردن باید در فرهنگ محلی و بومی غوطه. رودفرصت از دست می

و گوناگونی فرهنگی و را پدید آورد تا این شهرها دست به دست هم دهند ” شبکه شهرهای خالق“از عبارت گردشگری خالق، 

 .توسعه پایدار شهری را تحقق بخشند

 ( 1نسل سوم ) گردشگری خالق 

محل  یک ای اصیل و جالب توجه و آموختن هنر، آشنایی با میراث یا ویژگی خاصگردشگری خالق یعنی سفر به سوی تجربه“

 .و نیز برقراری ارتباط میان گردشگران و اهالی آن منطقه که پدید آورندگان آن فرهنگ زیستی هستند

 
 (طراح نگارنده ) تقسیم  بندی دوره های گردشگری  -5جدول 

 سیر نسل های مختلف گردشگری از نظر كارشناسان

 :نسل اول 
فراغت و برای سفر اوالقت ) گردشگری ساحل 

 (استراحت 

 1نسل دوم 

متمایل به فرهنگ ) گردشگری فرهنگی 

 (و موزه ها 

 1نسل سوم 

موزه های کمتر ، میدان های بیشتر ) گردشگری خالق 

) 
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فرد آن مکان تواند به ویژگی منحصربهخالق باید با مقوله فرهنگ درآمیزد و نمودهای فرهنگی یک مکان یا شهر می گردشگری 

جوامع با اتخاذ مدل گردشگری خالق . های بوئنوس آیرس هستندگردد، مثالً نیومکزیکو و رقص تانگو از مشخصهتبدیل 

 .اش کنندتوانند در حین حفظ میراث خود آن را در دسترس بازدیدکنندگان نیز قرار دهند تا تجربه می

ها بهره ببرند یا با مشکالت شهری تا بتوانند از فرصت کارگیری تخیل برای مردم فراهم شودریزی و بهباید زمینه تفکر، برنامه

فرضیه این ایده آن . خانمانی تا تمول یا زیباسازی محیط را دربرگیردتواند از بیاین مشکالت می. غیر قابل کنترل مواجه شوند

ند از سوی تک تک اعضاء تواخالقیت می .کنندهای غیرعادی خلق میهای عادی فرصت داده شود پدیدهاست که اگر به انسان

 .جامعه و نه فقط هنرمندان شکوفا گردد

 

 در جهان و ایران میراث فرهنگی ناملموس اهمیت 

. اند شده نمی هاست که هیچکدام بدون دیگری، تولید و ایجاد ای از دستاوردهای مادی و معنوی انسان تمدن بشری مجموعه

   .بخشد ها هویت می هاست که به آن از دستاوردهای تمدنمیراث فرهنگی ناملموس یا میراث معنوی، آن بخشی 

جامعه جهانی پس از این که به ناتوانی خود در صیانت از آثار معنوی فرهنگی پی برد و دریافت که نمی تواند مانند آثار فیزیکی 

میراث معنوی » فرهنگی از آثاری همچون صنایع دستی در حوزه وسیع فرهنگ پاسداری کند، واژگان جدیدی تحت عنوان

کنوانسیونی برای تأسیس  1009بر همین اساس سال . را برای پاسداری از میراث معنوی یا ناملموس ایجاد کرد« ناملموس

کمیته بین المللی میراث ناملموس در یونسکو به تصویب رسید و جمهوری اسالمی ایران نیز هم سو با اهداف این کنوانسیون به 

 .للی درآمد تا بتواند در پاسداری از میراث ناملموس جهانی گام موثری برداردعضویت این کمیته بین الم

، نمادها، (ها عُرف)ها  رویّه»1 شود ، این گونه تعریف می«میراث فرهنگی ناملموس»یونسکو،  1009طبق مفاد بند دوم کنوانسیون 

، که جوامع و افراد، آنها را بخشی از میراث ناملموس خود های مرتبط با آنها ها، ابزارها، اشیا، آثار هنری و مکان ها، مهارت دانش

ها در پاسخ به محیط  ها و جوامع و گروه شود و پیوسته به وسیله انسان شناسند و همواره از نسلی به نسلی دیگر منتقل می می

و شرایط احترام متقابل میان  المللی شود و سازگار با مفاد حقوق بشر بین اطرافشان و در تقابل با طبیعت و تاریخشان خَلق می

المللی و ملی به  های بین بر اساس تعریف یا میراث معنوی، میراث فرهنگی ناملموس عبارت .«ها و اشخاص باشد جوامع، گروه

ها و نیز وسایل، اشیا، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با  ها، مهارت های ارایه، نمودها، دانش معنای رفتارها، شیوه

این میراث  .شناسند ها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می ها و در برخی موارد افراد، آن ها است که جوامع، گروه آن

ها مجددا  ها در پاسخ به محیط، طبیعت و تاریخ آن شود و مدام توسط جوامع و گروه معنوی از نسلی به نسل دیگر منتقل می

برایشان به ارمغان آورده و به وسیله آن، احترام به تنوع فرهنگی و خالقیت بشری را شود و حس هویت و استمرار را  خلق می

 .کند ترویج می

در نگاهداشت گوناگونی فرهنگی در مقابل روند رو به   پذیری میراث فرهنگی ناملموس عامل مهم و در عین حال ظریف و آسیب

رساند و احترام  فرهنگی یاری می ت متفاوت به گفتگوی میاندرك میراث فرهنگی ناملموسِ اجتماعا. فزونی جهانی شدن است

 .کند متقابل را به سایر روش های زندگی تشویق می

هم اکنون بسیاری از آیین های سنتی کشور به دلیل در انزوا ماندن به سوی فراموشی قطعی پیش می روند تا آنجا که ممکن 

بر همین اساس ایران . سم تنها نامهایی در کتاب های تاریخی به جای مانداست در آینده ای نه چندان دور از برخی از این مرا

تدابیری که  .باید با حضور در عرصه های بین المللی زمینه های ماندگاری و ترویج دوباره این ثروت های معنوی را فراهم سازد

سازنده ای هستند که استفاده از آنها می توسط مجامع بین المللی در زمینه های مختلف اندیشیده می شود اصوال سازوکارهای 

از این رو میراث فرهنگی ناملموس نیز . تواند به کمک قابلیت های داخلی آمده و چشم انداز روشنی را برای آن موضوع رقم زند

 . از این ویژگی مبرا نبوده و اعمال اندیشه های بین المللی از فراموشی جنبه های مختلف آن جلوگیری می کند

 

میراث »از فصل چهارم کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس، تدوین فهرست نمونه  23در ماده  همین اساسبر 

بشر مورد توجه قرار گرفته که ایران نیز پس از عضویت در این کنوانسیون، میراث ناملموس شاخص خود را « فرهنگی ناملموس
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این کنوانسیون، کمیته باید برای تضمین نمایان تر شدن  23به موجب ماده . کندالدول این کنوانسیون معرفی میبه کمیته بین

کشورهای »و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت و گو با رعایت تنوع فرهنگی، براساس پیشنهاد « میراث فرهنگی ناملموس»

 به روز نگاه داشته شده و در اختیار،یک فهرست نمونه از میراث فرهنگی ناملموس بشر ایجاد کند و این فهرست باید  «متعهد

معیارهای ایجاد فهرست، به روز شدن آن و انتشار فهرست نمونه توسط کمیته بین الدول تنظیم و . کشورهای عضو قرار گیرد

از فصل چهارم کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس،  29در ماده  .سپس در مجمع عمومی آن به تصویب می رسد

نیازمند « میراث فرهنگی ناملموس»ت دیگری مورد تایید قرار گرفته که بر اساس آن مقرر شده فهرستی از تشکیل فهرس

کمیته بین الدول باید با قصد اتخاذ اقدامات صیانتی مناسب، این فهرست را   در این ماده، .حفاظت فوری تشکیل شود

، کشور های متعاهد می توانند با شناسایی 29براساس ماده  .ایجادکرده و با پی گیری های متداوم آن را به روز نگاه دارد

خود، از کمیته بین الدول درخواست کنند که این آثار در فهرست مرتبط به « میراث فرهنگی ناملموس نیازمند صیانت فوری»

 .ثبت برساند

ث ملموس و ناملموس در قالب اگرچه میرا میشوددر کنار حفظ میراث ملموس، بر حفظ فضای فرهنگی و معنوی آن نیز تأکید 

 .  کنوانسیون های مختلف مطرح شده، ولی یکپارچگی اینها، در حال حاضر اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد

ست که از طریق  هایی اهمیت میراث فرهنگی ناملموس در ظاهر فرهنگی آن به خودی خود نیست بلکه در وفور دانش و مهارت

های اقلیت  اجتماعی و اقتصادی این انتقال دانش و مهارت مربوط به گروه  ارزش. شود می آن از یک نسل به نسل بعدی منتقل

یافته، به  که برای کشورهای توسعه توسعه همچنان های اجتماعی یک کشور است و برای کشورهای در حال در داخل جریان گروه

 .یک اندازه مهم است

کند و سبب ایجاد احترام متقابل  های مختلف ایفا می فرهنگ بین   گوی و  توجه به میراث فرهنگی ناملموس، نقش مهمی در گفت

میراث فرهنگی ناملموس، فرصتی است برای عرضه و ارائه فرهنگ و . شود  های گوناگون زندگی می به تنوع فرهنگی و شیوه

سازی فرهنگیِ   بر یکسانالملل؛ و موجب مقاومت فرهنگی در برا  سبک زندگیِ اصیل کشورهای مختلف دنیا در عرصه بین

 .گردد  کشورهای قدرتمند جهان می

 
 میراث فرهنگی در ایران 

میالدی به تصویب کنفرانس عمومی  2391 نوامبر 23المللی است که در تاریخ  ای بین نام عهدنامه یونسکو میراث جهانی

های  بشر است که اهمیت جهانی دارند و متعلق به تمام انسان فرهنگیو  طبیعی، تاریخیموضوع آن حفظ آثار . رسید یونسکو

توانند آثار تاریخی،  ، مییونسکوبرپایه این کنوانسیون کشورهای عضو . باشند خاص، می ملیتو  مذهب، نژادزمین، فارغ از 

حفاظت از این آثار پس از ثبت در عین باقی ماندن در . عنوان میراث جهانی کنند کشور خود را نامزد ثبت به فرهنگیطبیعی و 

شده در سازمان یونسکو،  های میراث جهانی ثبت مکان. حیطه حاکمیت کشور مربوطه، به عهده تمام کشورهای عضو خواهد بود

  .جنگل، کوه، آبگیر، صحرا، بقعه، ساختمان، مجموعه و یا شهر هستندهایی مانند  مکان

میراث به کنوانسیون  2395سال  فوریه 13، چهارشنبهدر تاریخ  یونسکوایران سه سال پس از تصویب کنفرانس عمومی 

 .پیوست جهانی یونسکو

 2909اردیبهشت سال  20در  .تا بود توسط هرتسفلد تهیه شد 0، آنها تعداد کهاولین سیاهه ، لیست یا فهرست آثار ملی 

مین را تایی آثار ملی ایران ز  9،5لیست  2903آندره گدار فرانسوی که تبعه دولت فرانسه بود در ایران استخدام و در سال 

 .تهیه و ارائه نمود

 دوره در  ه خ 2959۳3۳3اثر در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسید که آخرین اثر ثبت شده مورخ  2399تا پایان دوره پهلوی 

هیچ اثری به لیست آثار ملی ایران اضافه نشد که  2939۳3۳15جالب آنکه تا . ثبت شد شهر اردبیلدر  تپه نادری نام به پهلوی

و نکته جالبتر آنکه در دولت نهم و . به ثبت رسید شهر اردبیلواقع در حومه  2391به شماره ثبت   ورتپه شهریدر نهایت امر 

 .هزار اثر به لیست آثار ملی ایران اضافه شده است 90دهم نزدیک به 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
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زنند که حدود یک میلیون بنا، محوطه، سایت و مکان تاریخی در کشور وجود دارد، از  ین میتخم یراث فرهنگیکارشناسان م

هزار بنا،  91های تاریخی تاکنون حدود  یعنی زمان تصویب و اجرای اولین قانون در حوزه حفظ و حراست از مکان 2903سال 

به عنوان میراث جهانی در یونسکو به ثبت رسیده اثر  23محوطه، سایت و مکان تاریخی ثبت ملی شده است که از این تعداد 

 .  است

 

 میراث فرهنگی ناملموس استان مازندران و ترویج و توسعه گردشگری خالق از طریق آن 

های جنوبی دریای مازندران واقع شده، و به ترتیب ساعتگرد با  باشد، در کرانه مازندران یک استان کاسپی در شمال ایران می

از  2913، 2955، 2993که باهم تشکیل مازندران بزرگ را داده و هرکدام در سالهای )ان، سمنان، تهران های گلست استان

این استان یکی از پرجمعیت . اند های قزوین و گیالن جا گرفته همچنین در غرب آن استان. جوار است هم( مازندران جداشدند

 .باشد ها از لحاظ منابع گوناگون زیرزمینی میترین مناطق از لحاظ تراکم جمعیتی و یکی از غنی ترین آن

 
 (طراح نگارنده ) بیوگرافی استان مازندران  -6جدول 

  كشور مساحت از درصد 42/1 حدود مربع كیلومتر 4/65732 معادل :  وسعت 

  .نفر 1531712 برابر ییروستا نقاط تیجمع كل و 1216136 برابر یشهر نقاط تیجمع كل ، نفر 5175345  :1531 سال سرشماری اساس برجمعیت 

در شرق استان تركی گلوگاهی و گرجی و در مناطق دیگر زبان ارمنیی نییز   . اكثریت زبان مازندرانی، ولی بیشتر مردم مازندران با زبان فارسی نیز آشنایی دارند : زبان
 .آملی، گیلکی، شهمیرزادی، كتولی، هزارجریبی، فیروزكوهی، لفوری سواد كوهیساروی، بابلی، : های زبان مازندرانی گویش .رواج دارد

 
این منطقره سراالنه گردشرگران    . منطقه مازندران چه از لحاظ زیست بوم و چه منظر فرهنگی از جایگاه ویژه ای برخوردار است

استان های سراحلی بردون برنامره ریرزی و     بسیاری را به خود جلب می کند که متاسفانه ورود گردشگران به این استان و سایر 

این در حالیست که منطقه مازندران از پتانسیلهای (. 1119 29،3زارع، )ساخت ها و فرهنگ بومی صورت می گیرد توجه به زیر

 گردشگرانی که برای تفریح در سواحل دریای مازندران به این منطقه رجوع مری کننرد  . فرهنگی بسیار باالیی نیز برخوردار است

زایی ترتیرب داده   های منازل بومیان منطقه که برای درآمد معموال نه در هتل های بزرگ، بلکه در ویالهای خانگی و یا در اتاق

در واقع با دیدی دقیق تر این مکان ها را می تروان جرزو مهمتررین جاهرایی اسرت کره گردشرگر بطرور         . اند، استفاده می کنند

برای فرایند گذار از گردشگری تفریحی به گردشگری فرهنگی، بایرد از  . ر آشنا می شودملموس با فرهنگ بومی منطقه مورد نظ

تمامی فرصت ها استفاده نمود و با طرح و برنامه ریزی جامع برای گردشگر، محیطی کامال فرهنگی را فراهم نمرود ترا گردشرگر    

گری در منطقره وابسرته بره پشرتیبانی محلری و       بنابراین شکل گیری گردشگری فرهن. در مسیر آگاه سازی فرهنگی گام بر دارد

منطقه ای از گردشگری فرهنگی و ارائه جذابیت های موجود و تدارك فرهنگی در یک چشم انداز فرهنگی همچون شمال ایران 

از این رو شکل گیری و گسترش گردشگری فرهنگری مسرتلزم آگراهی بخشری سراکنان برومی دربراره مضررات و منرافع          . است

. در واقع اقامتگاه گردشگر، در بسیاری از موارد همران منزلگراه بومیران منطقره مازنردران اسرت      . ی بوده استگردشگری فرهنگ

مان داخلی آن و چگونگی برخورد صاحب خانه با گردشگر، همگی اینها می توانند گردشگر را با میراث زنده  معماری خانه، چید

هت که معماری بومی مازندران بسیار زیبا و کامال مختص منطقه است این موضوع از آن ج. های یک منطقه آشنا سازند و سنت

 .می تواند بسیار کارساز باشد

 
 ثبت میراث ملموس و ناملموس در استان مازندران

در فهرست آثار ملی ایرران بره    استان اثر تاریخی اعم از بناهای تاریخی،خانه های قدیمی،قلعه های باستانی 313در حال حاضر  

براسراس قرانون    اثر معنوی تا کنون  15اثر طبیعی چون قله دماوند و چشمه سورت و  20و عالوه بر آن نیز  ه است ثبت رسید

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور،مصوب مجلس شورای اسرالمی راجرع بره حفرظ آثرار ملری پرس از طری مراحرل و          

 .تشریفات قانونی الزم در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد
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میرراث فرهنگری ، صرنایع دسرتی و      از این پس این آثار نیز همچون دیگر آثار ثبت شده تحت حفاظرت ایرن سرازمان   این بنابر 

از کتاب پنجم قرانون مجرازات اسرالمی     533تا ،55بوده و هرگونه تخریب و دخل و تصرف در آثار مذکور برابر ماده گردشگری 

 .ل مجازات های قانونی می شودتعزیرات و مجازات بازدارنده جرم محصوب شده و مشمو

در راستای اجرای ماده یک قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگری و گردشرگری   ذیل  ،  معنوی استان مازندران طبق لیستآثار

از قانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی نراملموس   21و ماده  29،1مصوب سال 

وس میرراث فرهنگری   مهیات وزیران جزو آثار نامل 3۳22۳29،3آیین نامه اجرایی مذکور مصوب  9و  1و مواد 29،1مصوب سال 

 .دآی کشور به شمار می

 

 ( مازندران استان یگردشگر و یدست عیصنا ، یفرهنگ راثیم كل اداره: منبع) مازندران استان یمل ثبت یمعنو آثار ستیل -7جدول 

 ردیف
شماره 

 ثبت
 ردیف تاریخ ثبت نام اثر ثبتی

شماره 

 ثبت
 تاریخ ثبت نام اثر ثبتی

 61/2/31 مراسم منبركشی ساری 371 64 51/2/17 الک تراشی 5 1

 371 63 13/16/11 موسیقی مازندران 36 6
( بییاد دشییت )مراسییم آقاسیی م  

 قائمشهر
61/2/31 

 61/2/31 ورون مازندرانمراسم حجله  376 62 3/5/1513 عیارگیران 142 5

 375 67 17/11/13 ابریشم كشی و ابریشم بافی 127 4
مراسم صبح تروره ماهفروز محلیه  

 (صبح صادق)ساری 
61/2/31 

 61/2/31 مراسم شوی شت چهاردانگه 374 61 13/11/13 مراسم آئینی سنتی برف چال 123 3

 61/2/31 ولیکدان امیرك مراسم پیرتکیه  373 63 64/5/31 گلیمچه متکازین 641 2

 372 51 1531/  61/11 آیین های ازدواج در مازندران 616 7
طعییام )مراسییم فرمییازنون سییورک 

 (دهی
61/2/31 

 377 51 1531/  61/11 مهارت پخت نان در مازندران 511 1
گهره بندی روسیتای دییوای بیاال    

 (گهواره بندی)
61/2/31 

 61/2/31 مراسم آئینی شیرگاه 371 56 1531 / 61/11 طب سنتی  در مازندران 557 3

11 533 
مهارت دوخت پوشاک سنتی  در 

 مازندران
61/11  /1531 55 373 

شیام  ( )راجیو  رامسیر  )غریبه شو 
 (غیبان

61/2/31 

 61/2/31 مراسم ت وک دودانگه ساری 311 54 2/11/1531 كشتی سنتی لوچو 413 11

 61/2/31 مراسم قوم بنی اسد مازندران 311 53 2/11/1531 سفالگری در مازندران 461 16

 61/2/31 مراسم توشه شیر دوشمبه مارمار 316 52 2/11/1531 نمد مالی 461 15

 61/2/31 مراسم یزید سربه سنگه 315 57 2/11/1531 نخل گردانی در روستای نوا 466 14

 314 51 61/2/31 حلیم پزان ساری 476 13
مراسییم حسییین حسییین گردانییی   

 خمین
61/2/31 

 4/11/31 مهارت و فن پاالن دوزی 1113 53 61/2/31 حصیر بافی جلگه مازندران 475 12

 1161 41 61/2/31 پوشاک سنتی جلگه مازندران 474 17
مراسییم آیینییی تیرمییا سیییزده شییو 

 استان مازندران( جشن تیرگان)
4/11/31 

 4/11/31 پتوبافی مهارت و فن 1161 41 66/7/1531 دهه امامت و غدیر 473 11

 4/11/31 مهارت و فن لحاف دوزی 1166 46 61/2/31 مراسم كرپ زنی در مازندران 323 13

 4/11/31 مراسم جشن بهار نارنج 1131 45 61/2/31 علم گردشی هزار جریب نکا 322 61

 51/4/34 (بندبازی)الفند بازی  1123 44 61/2/31 تکیه دوستن در مازندران 327 61

66 321 
آئین مشال پلیتیه گرجیی محلیه    

 بهشهر
61/2/31 43 1171 

كشتی مشیت  )كشتی میس میسی 
 روستای فشکور(در مشت 

51/4/34 
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  نتیجه گیری و پیشنهادات

گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمررو ملری   

های دیگر بخش های اقتصادی در حال کاهش باشد ، جایگزین مناسبی  به خصوص در زمانی که سود فعالیتگردشگری . باشد 

بر این مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری غلبه برر پرایین برودن سرطح درآمرد و ارائره       . برای آنها و راهبردی برای توسعه است 

و مری توانرد    ( . 1،، 2اپرمران  پراپلی یرزدی بره نقرل از     )  فرصتهای جدید شغلی و تحوالت اجتماعی در جامعره محلری اسرت   

 .را برای کاهش فقر به خصوص در نواحی ای که به نحوی دچار رکود اقتصادی شده اند فراهم آورد 

گردشگری خالق به جهت کسب تجربه ، با یادگیری مشارکتی در هنر ، میراث فرهنگی ، یا مشخصه ای خراص از یرک مکران ،    

( UNESCO. 2006. )زنده ماندن فرهنرگ نیرر مری شرود     بوده و ارتباط با   کسانی که در این محل اقامت دارند باعث معتبر

پایدار دیگری که از گردشگری فراهم می شود ، احساص اعتبار برای فرهنگ محلی از طریق اعمال فیزیکی در کارگاه هرا   شکل

های آموزشی را در گروه های کوچک خانگی و یرا محرل کرار اسرتادکاران      و ایجاد تجربیات خالق است ، بدین معنی که کارگاه

. آماده کرده ، تا بازدید کنندگان برای کشف خالقیت خود در حالی که بره مرردم محلری نزدیرک مری شروند بازشناسری کننرد        

(P.145) 

د دارد و در ضمن این نروع  سختی در این حوزه وجو ملموس نوعی از گردشگری است که رقبای سر گردشگری میراث فرهنگی نا

هرا یکری دیگرر از مباحرث الزم و ضرروری در       ها و کشور گردشگری فراگیر نیست و وجود یک عقبه فرهنگی و تمدنی برای شهر

ملموس عرر  انردام    ها بتوانند در حوزه میراث فرهنگی نا ها و کشور ملموس این است تا شهر حوزه گردشگری میراث فرهنگی نا

  ه عقبه فرهنگی و تمدنی ضعیفی دارند، قادر به ورود به این حوزه نیستند، کنند و جوامعی ک

رویدادهای سیاسی، اتفاقات فرهنگی، جریان های ادبی و رخدادهای تاریخی در کنرار سربک و سریاق زنردگی مرردم تبرسرتان،       

جرذب گردشرگر اسرت کره      سرشار از ظرفیت هرای فرهنگری بررای   ه که میتوان این گفت این استان فرهنگ هایی را خلق کرد

 .خوشبختانه این ظرفیت ها در هر منطقه از استان به شیوه ای خاص و با پشتوانه های فرهنگی متفاوت و جذاب دیده می شود

اگرچه امروز بسیاری از آن ها نادیده گرفته می شوند و حتی فراموش شده اند، اما هنوز ریشره هرایی از آن هرا را مری تروان در      

پوشش، مناسبت ها، جشن های محلی، بازی ها و سرگرمی ها، موسیقی و معماری مردم این استان و به ویرژه در  گفتار، زندگی، 

مازندران به سبب داشتن یک زبان مستقل، دارای فرهنگی سوا از اسرتان هرای   بعالوه  .مناطق کوهستانی مازندران مشاهده کرد

 . دیگر است

در حال طی مسریر اسرت و حتری در     بویژه گردشگری خالق ت گردشگری فرهنگیبا توجه به این که گردشگری در دنیا به سم

بسیاری از موارد مسافران به تجربه زندگی در شرایط بومی و فرهنگی یک منطقه متفاوت از زندگی خودشان عالقره نشران مری    

رویج فرهنرگ هرا و خررده    دهند، فرصت مناسبی برای استان وجود دارد تا ضمن جذب گردشگران داخلی و خارجی به احیا و ت

تمام حوزه های موجود برای هر منطقه با هزینه ای کمترر  با اهمیت دادن به فرهنگ بومی در و فرهنگ های مازندران پرداخته 

 .بپردازد و توسعه گردشگری خالقاز آنچه که زیرساخت های مدرن گردشگری نیاز دارند به گسترش 

تواند میرراث باشرد کره ایرن وصرف از       میراث فرهنگی ناملموس تنها زمانی میداشت که در انتها باید این نکته اساسی را درنظر 

کننرد، درك و شناسرایی    کنند و منتقل می می آفرینند، نگهداری های اجتماعی یا افرادی که آن میراث را می سوی جوامع، گروه

 .ه یک نمود یا رفتار جزو میراث آنها باشدتواند برای آنها تصمیم گیرد ک کسِ دیگری نمی شودر بدون شناساییِ آنها هیچ

 

 پیشنهادات 

در بحث گردشگری خالق برنامه ریزان باید برای شناسایی آداب و رسوم هر منطقه ترالش کننرد و کارشناسران در ایرن زمینره      

 .در واقع سطح دارایی های میراثی مشخص وفهرست بندی شوند .مردم و گردشگران را مطلع کنند

                                                           
1
 . Opperman 
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پیوند جوامع و هنر های سنتی محلی با نهاد های فرهنگی اصلی و ایجراد محرل هرای بررای نمرایش هنرر هرای محلری و و بره          

کارگیری افراد داوطلب هنرمند و تنظیم و اجرا برنامه تحت عنوان رویداد های فرهنگی،  که غنای فرهنگری منطقره را  معرفری    

 . نماید 

انواع تورها اعم از تورهای آشنایی با صرنایع دسرتی، آشرنایی برا      شاملبسته های گردشگری از توجه به امر بازاریابی با استفاده 

معماری، آشنایی با آداب و رسوم، آشنایی با غذاها و سایر زمینه ها تعریف شود تا از این رهگذر بره خرودی خرود تعرداد جاذبره      

 .های گردشگری شهر هم با توجه به میراث ناملموس آن افزایش یابد

 سریما  و صدا فعال آداب و سنن ملی و مذهبی با مشارکتسیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در زمینه حفظ ، احیاء و ترویج 

بررای توسرعه گردشرگری     مناسرب  بستر سازی فرهنگری  هدف با میراث ناملموس استان گسترده و معرفی رسانی اطالع امر در

 خالق

فعران صرنعت گردشرگری شرامل جامعره محلری ، بنگراه هرای فعرال در حروزه           ایجاد بینش مشترك و نگرش سیستمی در ذین

 گردشگری و مدیریت مقاصد گردشگری
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Intangible heritage, a way towards the development of creative tourism  

(Casee study: The province of Mazandaran) 

 

Abstract 
 

Nowadays due to the rise of globalization, preserving and paying attention to the intangible cultural heritage 

of every race and nation besides the tangible cultural heritage of them has been gained importance in order to 

show the cultural diversity of the world, so it has attracted the mind of statesmen as well as academic scholars to 

itself. The importance of this kind of cultural heritage isn’t based on its cultural components, but it’s because of 

encompassing plentiful knowledge and also explicit and implicit skills transmitted from one generation to future 

generations. Indeed, the intangible cultural heritage is a bridge linking the past to the present and the present to 

the future, therefore, plays a substantial role in creating the sense of identity for the members of any society. The 

preservation, promotion, and development of intangible cultural heritage can be possible in the light of paying 

attention to the tourism industry particularly the creative tourism. Therefore, this study intends to theoretically 

investigate the role of the intangible cultural heritage on the promotion and development of the creative tourism 

using related literatures. 

 

Keywords: Tourism, creative tourism, intangible heritage 
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