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چکیده

امروزه در صنعت گردشگري باید از تبلیغات بیشترین بهره را برد زیرا موفقیت تبلیغ براي 

ارزش هاي فرهنگی و گردشگري کشور مبتنی بر درك صحیح و حرفه اي از تبلیغات وارزش هاي 

رنده اي براي پیشرفت اهداف آن است زیرا تبلیغات فرهنگی حرفه اي می تواند به عنوان ابزار ب

تبلیغات گردشگري بر   ,تاثیرات این  یکی ازکه  فرهنگی در داخل و خارج کشور مد نظر قرار گیرد 

 و فرهنگ بومی ایرانی است، کشور ما ایران داراي غنی ترین فرهنگ از دیر باز تا کنون بوده است

در . ترویج فرهنگ بومی ایرانی می شود می توان نتیجه گرفت که تبلیغات درست گردشگري سبب

استان اردبیل با توجه به تنوع ظرفیت هاي گردشگري مساله ي فرهنگ بومی بسیار اهمیت پیدا 

می کند و با توجه به جذب گردشگر داخلی و خارجی می تواند در شناسایی و پایداري فرهنگ 

اي فرهنگی گردشگري که مانع ید نسبت به شناخت ضعف هی و ایرانی موثر باشد، همچنین بابوم

  .معرفی هویت فرهنگی ایرانی می شود تالش کامل کرد
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  :مقدمه

افزایش  ياستبرا رهیفرهنگی و غ راثیتاریخی، م طی،یزیست مح ينههایدر زم مییبالقوه عظ يتواناییها يکشور ایران که دارا

راهحل در واقع در دستان دولت و برنامهریزان است چرا که آنان اگر نخواهند . گردشگران تنها نمیتوان به اقتصاددانان دل بست

و فرهنگی به تنهایی نمیتواند کار ساز  عییتاریخی، طب يجاذبهها. و تمایلی به گسترش توریسم و جذب گردشگر نداشته باشند

 ریاخ يدر سال ها يو اقتصاد اسییس يتحریمها لیدلاین است که به  کشورمان  جذب گردشگر در یکی ازدالیل عدم  دنباش

جهت جذب گردشگر در نظر گرفته بود  هماهنگ  يفرهنگی و گردشگر راثیبا آنچه که در سند چشم انداز توسعه بخش م

رحیمی .( شده است نیستیم ر مطابق با آنچه در سند چشم انداز ترسیمنرفته است و موفق به جذب گردشگ شیپ

که نه  شود  به عنوان یکی از خالقترین صنایعی شناخته يگردشگرتبلیغات گردشگري سبب شده است که . )1395،وهمکاران

یکی از  )2014،اسلوواگن و  بویاردي(اقتصادي می شود تنها منجر به جذب گردشگران می شود بلکه سبب افزایش توسعه

با  د؛ه نظر میرسب مواردي که در دهه هاي اخیر  در تبلیغات گردشگري موثر بوده است توجه به موضوع گردشگري خالق است

علم اقتصاد است  اتیافراد، جامعه و ح يبرا اتییانسان بودن و یک منبع ح يیک اصل اساسی برا تیتوجه به این امر که خالق

فرهنگی و  يشرفتهایدرخشان در پ ،ياماکن انسانی، پرورش دهنده رشد فرد ياجوامع خالق پر جنب و جوش و دار

 )2008،آمارنامه هاي گردشگري خالق.( زندگی و فرهنگ هست وهیتنوع ش يکننده شغل و ثروت و پذیرا دیتکنولوژیکی، تول

بر فرهنگ بومی ایرانی است، کشور ما ایران داراي غنی ترین فرهنگ از دیر باز تا کنون ،یکی از تاثیرات  تبلیغات گردشگري

استان اردبیل یکی از استان هایی که در معرفی و حفظ فرهنگ بومی ایرانی می تواند موثر باشد استان اردبیل است؛بوده است 

 47دقیقه عرض شمالی و  40درجه  و  38اي الی دقیقه  45درجه و  37در شمال غربی فالت ایران بین مختصات جغرافیایی 

، استان اردبیل کیلومتر مربع مساحت قرار دارد 3/5172درجه طول شرقی و مساحت  40درجه ي و 48دقیقه الی  50درجه و 

هفت هزار ساله  نمونه هاي متعددي از قابلیت هاي پیدا و  و سابقه ي باستانی از تنوع اقلیمیبه پاس تنوع زیستی بر آمده 

بررسی حفظ فرهنگ که به مساله ي اصلی ما در پژوهش حاضر این است بنابراین ؛ پنهان فرهنگی را در خود جاي داده است

  .بپردازیم بومی و ایرانی در تبلیغات گردشگري

  :مفاهیم و مبانی نظري

فرهنگ، پدیده اي اجتماعی با کارکردها و قابلیت هایی براي حفظ و بازتولید نظام اجتماعی است حیات یک فرهنگ در نظام 

اجتماعی به کارکردهاي آن در تامین نیازهاي نظام اجتماعی بر می گردد، فرهنگ براي آنکه به حاشیه رانده نشود و راه توسعه 

به احیا و نکه به تولید و باز تولید ارزش ها و هنجارهاي فرهنگی بپردازد و از این طریق و تکامل بپوید چاره اي ندارد جز ای

توسعه ي الگوهاي فرهنگی کمک می کند و یکی از مواردي که می تواند در حفظ فرهنگ بومی موثر باشد توسعه ي 

توانایی هاي خود را به درستی درك ملتی که ) 1985براون،(خود در برابر دیگران هویت به معناي تعریف . جهانگردي است

بدون تردید بهتر می تواند از امکانات بالقوه و بالفعل خود استفاده  کنند و بداند چه شرایطی را پشت سر گذاشته است
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 رتیخیهویتملیعبارتابی گمان تحوالت تاریخی در شکل دادن به انگاره ها ي جمعی موثر است بعد   )1383کوالیی،(.نماید

را  مختلفیکملتيهاس،حساا ینا نسل.آن  لبستگیبهد سحساو ا یخیرتااز   یکجامعهادفرا گذشتهكگاهیمشتراز آ ستا

  . هددمی بههمپیوند

گفته می شود استان اردبیل ساالنه پذیراي هفت تا هشت میلیون مسافر است، هر چند این ارقام از زبان مسئوالن به صورت 

فرهنگ اردبیل و به تبع آن فرهنگ بومی ایرانی می شود، موسیقی و آداب عرفی متغیر به گوش می رسد ازمواردي که سبب م

، از این روي می توان گردشگري و تبلیغات آن را به و رسوم، عادات غذایی،سنت ها و شعایر دینی و قومی این استان است

  .عنوان پتانسیلی جهت احیا و حفظ فرهنگ بومی دانست

و ایرانی ومعرفی آن در گردشگري اثر دارد ضعف هاي فرهنگی است که به واسطه ي  یکی از مواردي که در فرهنگ بومی

گردشگري وارد فضاي استان اردبیل می شود که نمونه اي از آن عبارت است از؛ افزایش پارتی هاي شبانه، افزایش مزاحمت ها 

  .تضعیف فرهنگ می شود ي خیابانی و پوشش هاي نامتعارف مشاهده شده است که استمرار و عدم حذف آن سبب

  

  :پیشینه ي پژوهش

،ارایه ي تسهیالت و خدمات از طریق سایت هاي اینترنتی در جذب گردشگر با )1380(بر اساس پژوهش سردي ماهکانی 

  .ایرانی داراي اهمیت زیادي است-توجه به فرهنگ بومی 

تواند در معرفی فرهنگ بومی ایرانی در ،تبلیغات گردشگري با استفاده از سایت می )2008(بر اساس پژوهش کریستین 

  .تبلیغات گردشگري موثر باشد

وحفظ فرهنگ بومی  ،گردشگري می تواند در ایجاد همبستگی ملی بین ایرانیان)1388(بر اساس پژوهش مقصودي و ارسیا 

  .موثر باشدایرانی 

  .تمی و ایرانی موثر اسدر شناخت وحفظ فرهنگ بو،تجربه ي گردشگري )1392(براساس پژوهش شیبانی وهاشمی 

ز مواردي است که می ا، به کارگیري فضاي مجازي در تبلیغات گردشگري یکی )1393(بر اساس پژوهش دالور و همکاران 

  .نگ بومی ایرانی موثر باشدهمعرفی فر تواند در

مجازي بیشترین بهره سازمان میراث فرهنگ می تواند جهت تبلیغات گردشگري از فضاي )1397(اساس پژوهش مشکینی بر 

  .را ببرد و بتواند در معرفی فرهنگ بومی و ایرانی و پایداري آن موثر باشد

وري در رشد این عایدي  ساالنه از صنعت گردشگري سبب بهره، دریافت هاي ارزي )1388(براساس پژوهش قلی  پور و تقوي

  .ها می شود

  

  :روش پژوهش 
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که به است فرهنگبومی ایرانی در تبلیغات گردشگري با محوریت استان اردبیلهدف اصلی پژوهش حاضر بررسیچگونگی حفظ 

  .با بهره گیري از منابع اطالعاتی و کتابخانه اي انجام  شده است1397شیوه یتوصیفی و استنتاجی در آذر ماه 

  و تبلیغات گردشگري گردشگري  

ا ـم یـیسرتوان وـت عنـه تحـین مقولو دارد، از اشته دیر باز میل به رفتن و کوچ کردن  از نقطه اي به نقطه ي دیگري دامی آد

ه  است ؛ توریسم واژه ي فرانسوي  و صنعتی است در خدمت  توریست ها به عنوان افرادي که براي شدده برم ناي شگردگر

تقدیسی و .(زمین خود دور شده اند و در جاي دیگر سکونت خواهند داشتانجام اموري معین مدتی از خانه و سر

در قرن بیست ویکم، صنعت گردشگري به ابزاري اصلی براي ارتقاي کیفیت زندگی و به یکی از نیروهاي شکل )1391همکاران،

ي رواج پیدا کند براي اینکه صنعت گردشگري در کشور) 2008هیگنس وهمکاران،.(دهنده ي جهان امروز تبدیل شده است

دهقانی (باید به ویژگی هاي خداداي در آن توجه کرد که سبب ایجاد برتري در جایگاه کشور در صنعت گردشگري می گردد

در دهه هاي اخیر اهمیت گردشگري هم از لحاظ تعداد گردشگران و هم از لحاظ درآمدهاي حاصل ). 1389اناري و همکاران،

ت چرا که فرهنگ گردشگري و توسعه ي این فرهنگ با رشد اقتصادي هر کشوري رابطه از صنعت در حال رشد چشمگیري اس

کشور ما ایران داراي غنی ترین فرهنگ ازدیرباز تا کنون بوده است که یکی از ). 1391تقدیسی و همکاران،(ي مستقیم دارد 

ان بعد از فتح شهر بابل بوده است   مهمترین صداق هاي این سخن نوشتن اولین منشور حقوق بشر توسط کوروش بزرگ در زم

گردشگري به معناي ترك موقت محل دائمی است به قصد دیدار از مکانی دیگر بدون اشتغال یا هر نوع کسب درآمدي به هر .  

گردشگري از مهمترین )1370پیران،.(طریق و وسیله اي  مشروط بر اینکه اقامت در محل جدید حداقل از یک شب بگذرد

ل رشد است و توسعه  ي صنعت گردشگري نیاز به برنامه هاي همه جانبه دارد تا بتوان در جذب گردشگران بین صنایع در حا

المللی موفق بود این صنعت با توجه به اینکه می تواند جایگزین مناسبی براي اقتصاد نفتی باشد در کشور ما بسیار داراي 

تاریخی و فرهنگی می تواند با جذب گردشگر جهت رسیدن به درآمد باال  استان اردبیل با توجه به دارا بودن آثار.اهمیت است

امروزه در صنعت گردشگري باید از تبلیغات بیشترین بهره را برد زیرا ).1388ابراهیمی و همکاران،.(بسیار موفق عمل نماید

بلیغات وارزش هاي آن است موفقیت تبلیغ براي ارزش هاي فرهنگی و گردشگري کشور مبتنی بر درك صحیح و حرفه اي از ت

زیرا تبلیغات فرهنگی حرفه اي می تواند به عنوان ابزار برنده اي براي پیشرفت اهداف فرهنگی در داخل و خارج کشور مد نظر 

در تبلیغات گردشگري عنصر الزم براي ایجاد شناخت در مخاطبان نسبت به فرم ومحتواي ) 1389کتابچی،.(قرار گیرد

براي فعالیت . ت و افزایش گردشگر، سرمایه گذاري ها بستگی به حجم فعالیت هاي انجام شده داردموضوعات گردشگري اس

هاي تبلیغاتی در صنعت گردشگري در دنیاي امروز باید با این اعتقاد نگریسته شود که تبلیغات هزینه بر نبوده بلکه نوعی 

ی است و در صورت اجراي صحیح و اصولی می تواند سرمایه گذاري بنیادي و اصولی براي پیشبرد اهداف سازمانی و مل

امروزه صنعت گردشگري با رسانه ها و فناوري اطالعات ) 2006ویلیامز،.(دستاوردهاي ارزشمندي را به همراه داشته باشد

ست که ده ابوازه اي ندابه  ي شگردصنعت گرت در طالعاوري افناوي پیشروزه مراکه گونه اي   بھ ارتباط مستقیم دارد

گشته آن شد کنونی  و رباعث بقا ت تباطات و ارطالعاوري افنات خدماآوري و نند که نوداصنایع می  از یکی ي را گرـشدرگ

با  	است که در رابطه باگردشگري  	نوعی از)گردشگري فرهنگ	یا( ردشگري فرهنگیگ) .1391معمارزاده و همکاران،.(ستا

طور خاص بر شیوه زندگی مردم در این مناطق جغرافیایی و تاریخچه آن  گی بهتوریسم فرهن. یک کشور یا منطقه استفرهنگ

گردشگري . ها کمک کرده تا شیوه زندگی خود را دنبال کنند تمرکز دارد مردم، هنر، معماري، ادیان و دیگر عناصري که به آن

موزه ها  	هنگی این شهرها مانندبه خصوص شهرهاي تاریخی و بزرگ و امکانات فرر مناطق شهريفرهنگی شامل گردشگري د

هاي بومی جوامع  تواند شامل گردشگري در مناطق روستایی و نمایش سنت همچنین این نوع توریسم می. آنهاست و تئاترهاي 

گردشگري فرهنگی در حال حاضر . ها و شیوه زندگی آنان باشد و ارزش) ها و آداب و رسوم به عنوان مثال جشنواره(فرهنگی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
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اي در مناطق  تواند در توسعه منطقه ، این نوع توریسم میOECDیادي در سراسر جهان دارد و در اخیر گزارشمحبوبیت ز

رفتن «تعریف گردشگري فرهنگی عبارت است از ).تأثیر فرهنگ در گردشگريOECD (2009)( مختلف جهان مؤثر باشد

قصد جمع آوري اطالعات جدید و تجربیات به منظور هاي فرهنگی به دور از محل اقامت عادي خودشان با  افراد به جاذبه

تواند درك هویت  این نیازهاي فرهنگی می)..Borowiecki, K. J. and C. Castiglione (2014)(برآوردن نیازهاي فرهنگی

رند هاي آن در گ اي طوالنی است و ریشه گردشگري فرهنگی داراي سابقه.فرهنگی فرد از طریق مشاهده فرهنگ دیگران باشد

همچنین گردشگري فرهنگی از مسائلی است که سیاستگزاران براي آینده روي آن . رسد تور به اوایل صنعت گردشگري می

درصد از گردشگري جهانی را گردشگري فرهنگی  37، دریافت که WTOسازمان گردشگري جهانی. اند حساب باز کرده

.درصد رشد دارد 15دهد و ساالنه  تشکیل می

  

  فرهنگ 

هاي فرهنگی و  هاي انجام شده، ویژگی طبق بررسی. شود هاي مقاصد شناخته می ترین جاذبه فرهنگ به عنوان یکی از مهم

الزم . ، بیشترین نقش را در جذب گردشگران یک مقصد دارند)هاي طبیعی و آب و هوا زیبایی(اجتماعی پس از گیتانگاري 

توان به اهمیت و تاثیر تمامی ابعاد آن بر  ده بوده و تنها در یک مقاله نمیاست به این نکته توجه شود که فرهنگ بسیار گستر

.تقاضاي بازار توجه کرد

عوامل فرهنگ

اند که در تاثیرگذاري روي جذابیت یک  مولفه براي فرهنگ شناسایی کرده 12ها و مطالعات مختلف  نظران طی بررسی صاحب

:ها عبارتند از این مولفه. ناحیه براي گردشگران اهمیت دارند

صنایع دستی، •

زبان ساکنان محلی، •

آداب و رسوم خاص یک ناحیه، •

غذاها و سبک ویژه تهیه آن، •

دهد، معماري، اعم از خارجی و داخلی که ظاهري منحصر به فرد به هر ناحیه می •

،)شامل نمودهاي بیرونی آن(اي براي نواحی دارد  مذهب که اهمیت ویژه •

دهد، ش که به یک ناحیه شکل میسیستم آموز •

سبک پوشش •

.دهنده سبک زندگی ساکنان محلی است هاي تفریحی که نشان فعالیت •

فرهنگ چیست؟

اي، فرهنگ را به شکل زیر تعریف  یک دیکشنري پایه. هاي متعددي براي تعریف فرهنگ انجام شده است تاکنون تالش

یافته، هنرها، عقاید، آداب و رسوم و تمامی محصوالت دیگر انسانی و کلیت الگوهاي رفتاري اجتماعی انتقال :کند می

)هنري لوکاس ( .هاي یک جامعه یا جمعیتی از افراد ویژگی

:تعریف دیگري به قرار زیر است

ط گذاري با سایرین دارند یا تنها توس هاي آشکار و غیرآشکار زندگی، که تمایل به اشتراك سیستم تاریخی ساخته شده از شیوه

هاي آشکار فرهنگ است  ها و مولفه در اینجا تاکید ما روي جنبه.شوند کار برده می خصوص به اعضاي یک گروه در یک زمان به
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هاي فرهنگ تاثیر یکسانی در  توان انتظار داشت، تمامی مولفه طور که می همان.شوند که به راحتی توسط مسافران دیده می

هاي  به عالوه، الزم است مدیران مقاصد به این نکته توجه داشته باشند که مولفه .جذب گردشگران براي یک ناحیه ندارند

اي اندك با آن  کنند یا فاصله مختلف فرهنگ توسط گردشگران غیربومی یک مقصد نسبت به کسانی که یا در مقصد زندگی می

رساکنان را با جذابیت رویدادهاي فرهنگی و سطح موافقت یا مخالفت ساکنان و غی. شوند اي متفاوت ادراك می دارند، تا اندازه

هایی بین این عوامل در هر  هر چند که شباهت. توانید در جدول زیر مشاهده کنید اهمیت نسبی این عوامل در جذب آنها می

اي که یک مقصد از  توان مشاهده کرد که آداب و رسوم و تاریخ و همچنین جلوه دو بخش بازار قابل تشخیص است؛ اما می

همچنین مدیران مقاصد الزم است که به . گیرد، قدرت بیشتري در جذب گردشگران از خارج از مقاصد دارند عماري آن میم

هاي غذایی با کیفیت و متمایز، عامل  وعده. اهمیت باالي هنر آشپزي براي هر دو گروه ساکنان و غیرساکنان توجه کنند

رسد ساکنان محلی اغلب میزان عالقه  طور کلی، به نظر می به. مقاصد هستند قدرتمندي از ابعاد فرهنگی تاثیرگذار بر جذابیت

به عنوان مثال، در ملبورن استرالیا . گیرند شود، دست کم می گردشگران به مواردي را که براي خود آنها عادي محسوب می

کنند؛ اما  ها شرکت می در این حراج شود که گردشگران بسیار مشاهده می. شوند ها از طریق مزایده فروخته می بخشی از خانه

اند که  نظران دریافته صاحب.کنند اي از فرهنگ محلی نگاه می قصد آنها خرید خانه نیست، بلکه به این رویداد به عنوان مولفه

دهند که البته این  هم گردشگران و هم ساکنان محلی در جوامع غربی اهمیت کمی به عوامل تحصیالت، پوشش و مذهب می

ترین نکته قابل ذکر در مورد تفاوت بین ارزیابی این دو گروه در مورد  مهم. میزان اهمیت در جوامع سنتی اندکی متفاوت است

شود این است که میزان عالقه گردشگران  موضوعی که از این بحث دریافت می. هاي تفریحی است اهمیت نسبی عامل فعالیت

هنگ یکسان نیست؛ از این رو مدیران مقاصد باید به دنبال درك این موضوع باشند بومی و غیربومی نسبت به ابعاد مختلف فر

.هاي بازار استفاده شود عنوان یک جذابیت محوري براي هر کدام از بخش که چگونه از فرهنگ به

  فرهنگ بومی 

هر سرزمینی یک ویژگی هاي منحصر به فرد 

صی از یک جغرافیا،نحوهزندگیوهنرهایآنسرزمینرادربرمیگیرد،وقتییکشخوخاصخودشرادارد،اینوِیژگیهافرهنگ،آدابورسوم،	

سرزمین به سرزمین دیگر می رود قطعا این ویژگی ها برایش جذابیت دارند، چون در سرزمین خودش چنین 

غذامیتواندبههنویااگرداردمتفاوتاست،کسیکهبهیککشورمیآیددوستداردغذایسنتیآنکشوررابخورد،اینعالقهنهتنهابه	وِیژگیهاییراندارد	

قطعا هر چیزي مخصوص ما و متعلق به فرهنگ بومی باشد  .باشد	... س، صنایع دستی و ر،لبا

گردشگرجذابیتداردوموردتوجههرتوریستیمیتواندباشد،همانطورکهوقتیمنبهجاییسفرمیکنمدنبالچیزهاییهستمکهمربوطبهآنس	براي

  .است رزمینوفلکلور

  

قوم چیست؟

اسمیت، (هاي نیایی و اصل و نسبی یکسان یا مشترك هستند  که اعضاي آن داراي ویژگی هاست قوم گروهی از انسان

هاي قومی اغلب داراي مشترکات فرهنگی، زبانی، رفتاري و مذهبی هستند که ممکن است به آبا و  چنین گروه هم.)1986
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تواند یک جامعه فرهنگی نیز  وه قومی میباشد؛ بنابراین یک گر اجدادشان برگردد و یا بر اساس عوامل دیگري به وجود آمده

.باشد

فرهنگ بومی چیست؟

افراد بومی از طریق آن خود را با . اي است ها در جهان یک فرهنگ محلی ـ منطقه فرهنگ بومی همانند بسیاري از فرهنگ

د دارد که را داراي یک اي وجو هاي فرهنگی ـ اجتماعی ـ محیطی کنند و براي این تمایز ویژگی دیگران غیر بومی متمایز می

هر فرهنگی در .گذراي کردیم هاي توپولوژیک و محیطی آن را فرهنگ بومی نام فرهنگ معین کرده و ما به دلیل حضور داللت

تواند  فرهنگ بومی نیز به دلیل نام نهادن فرهنگ براي آن می. باشد قالب فرهنگی خود داراي هویت مربوط به آن فرهنگ می

هویت بومی برگرفته از فرهنگ بومی . نام هویت بومی نام برد توان به خود هویتی به افراد بدهد که از آن میدر ساختار درونی 

فرهنگی،  حالسؤاالصلیایناستکهاصالًچراماگفتیمهویتبومی،نههویت. جواررایافت هاییتمایزبینآنبافرهنگهم تواندربخش کهالاقلمی	

شناسی محیط شناختی  شناسی اکولوژي، یا انسان بوم یا محیط در انسان. براي این مسأله ابتدا الزم است ما بوم را بشناسیم

شناسی اکولوژیک  این مفهوم در انسان. گردد مفهومی فیزیکی است که در آن خاصیت طبیعت، محیط زیست اقلیم درج می

توان به تبع تأثیر بوم  محیط شناختی است که بر فرهنگ تاثیر می گذارد، از این نظر می مستلزم وجود الزامات مادي و شرایط

. بندیکرد توانازآنبهطبقهفرهنگبومیرده می		بر فرهنگ 

سخن به میان  توانازهویتبومی بنابراینمی. هویتبومیدرنظرگرفت		توانبرایفرهنگبومی جاکهرویدیگرسکهفرهنگ،هویتاستمی ازآن

  .هاي هویت بومی را مورد بررسی قرار داد است پتانسیل حال نیاز. آورد

سازي بومی ها و منابع هویت پتانسیل

هرگونه هویت فردي و اجتماعی نیازمند تداوم فردي و اجتماعی . ساز هستند ترین منابع هویت مکان، فضا، زمان، فرهنگ از مهم

ترین  ترین و غنی از طرفی دیگر فرهنگ نیز مهم. داشته باشدگیرد که گذشته معناداري وجود  این تداوم زمانی صورت می. است

ها در فرهنگ وجود  که فرهنگ و مخزن فرهنگی و خمیره هاي فرهنگی و نمادها و نشانه تا زمانی. سازي است منبع هویت

ان علوم شاید به تعداد دانشمند. سخن از فرهنگ به واقع کاري سهل و ممتنع است .گیرد نداشته باشد؛ هویت شکل نمی

پاسخ موجود باشد اما جمع میان تمامی آنها عبارتست از “ فرهنگ چیست “ اجتماعی و انسانی براي سؤال 

-6، صص 1395گرامشی، (آنتونیوگرامشی.  “مجموعهآدابوعاداتورسوموهنجارهایاخالقیودینیوباورهاییکملت“	:

سانها را نیز صرفاً ظروفی پرشده از اطالعات تجربی و توده اي از حقایق خام نامرتبط نمی داند فرهنگرایکدانشدائرهالمعارفیوان)5

: بلکه برپایه خود شناسی و آشنا شدن با خویشتن برتر خود دانسته می گوید 

ك ست که به کمک آن شخص به درفرهنگسازماناست،نظمدرونیفرداست،شکلدادنبهشخصیتخوداست،فرهنگنیلبهآگاهیباالتری“

او نقد را موجب شکل گیري خودآگاهی . “ ارزش تاریخی خود و عملکرد خود در زندگی و حقوق و وظایفش توفیق می یابد 

دقت در هردو تعریف علیرغم رویکرد انقالبی گرامشی ، وجه تشابهی را میان . به فرهنگ میرسد “ نقد “ می داند و در نهایت از 

دن را یکی می دانند و بجاي هم ایندو واژه را استعمال می کنند و دیگرانی از برخی فرهنگ و تم.آن ها نشان می دهد

فرهنگ را به دو بخش مادي و معنوي تقسیم کرده تمدن را فرهنگ  ).2003Nikki R. Keddie ,( “کدي . آر .نیکی“	قبیل

http://www.cofelink.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84/
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گیر می شود ، یعنی تمدننحوهزیستعلمیوفنآورانهیکجامعهاستکهباسرعتمنتشرشدهوفرا	اجماالً می توان پذیرفت.مادي می دانند

امروز همه از دستاوردهاي صنعتی و علمی و ارتباطی تقزیباً بطور یکسان . ان به راحتی از تمدن جهانی سخن گفت می تو

شایان گفتن است که . استفاده می کنند و در گذشته نیز چنین بود ، اما فرهنگ به معناي پیش گفته فقط ملی و بومی است 

وجود بعض جوامع که در مرحله بدویت . هنگ و تمدن را نادیده گرفت نمی توان در طول حیات یک جامعه تأثیر متقابل فر

فرهنگ ابتدائی هم نشین تمدن بدوي است و فرهنگ غنی و پربار قابلیت ایجاد یک . بسر می برند به دلیل همین تأثیر است 

ر ایجاد نمود و چگونه بر روشن است که اختراع ماشین چاپ چه تحول عظیمی در زندگی بش. تمدن پیشرفته و روزآمد را دارد 

نیز می دانیم اختراع ماشین بخار در آغاز عصر انقالب صنعتی و پیدایش پدیده تولید . فرهنگ جوامع تأثیر ي شگرف نهاد 

از طرف دیگر مظاهر تمدن وقتی از جایی به جایی منتقل می شود . انبوه چگونه مناسبات تولید و اخالق کار را دگرگون نمود 

فرهنگ مقصد به جاي می گذارد ، اینکه مثالً می شنویم  تأثیراتی در

.  چنینوچنان،ناظربههمینمعناست“فرهنگمترو“	یا“فرهنگآپارتماننشینی“	:

، امري عادي است و موجب تمسخر و  صحبتمیکنند–بعضاًباصدایبلند–امروزدیگرمشاهدهافراددرحالیکهراهمیروندوباتلفنهمراه

امروز به مدد فن آوري هاي نوین ارتباطی نه فقط شاهد متأثر شدن وجوه مختلف فرهنگ از مؤلفه . یاکراهت کسی نمی شود 

هاي تمدنی هستیم بلکه فرهنگ هاي گوناگون به سرعت از هم تأثیر می پذیرند و قریب به دو دهه است که اصطالح فرهنگ 

ه با نظم یا نظام نوین جهانی کامالً در اذهان جاي گیر و همین خود موجب بروز نگرانی هایی شده است ، در جهانی همرا

.  “اناجعلناکمشعوباًوقبائللتعارفوا“:  همهمثلهمباشند،چنینچیزیراخدانیزنخواستهاست	حالیکه قرار نبوده و نیست

ینماي جهان اظهار نگرانی کرده اند و پیشتر از آن در ز سیطره هالیوود بر صنعت سسهیاچهارسالپیشسینماگرانفرانسها

.  ازتهاجمفرهنگیغربعلیهفرهنگایرانیواسالمیسخنرفتهومیرود–بابسامدبسیار–کشورمان 

ار ملت ها به همین بهانه ها موجب پیدایی ازیکطرفعدمتوجهبهماهیتفرهنگوموجودیتتاریخمندآنوازطرفدیگروجودسابقهاستعم

اما جوامع انسانی جزیره هایی از هم دورافتاده نیستند و الجرم به واسطه ارتباطات در معرض چنین نظرگاهی شده است ، 

) Walther Hinz(“والترهینتس“	.اختالط فرهنگی قرار می گیرند و از آن گریزي نیست 

که پس از مدتی نگ ایرانی در سلسله هاي مهاجم و حاکم بر کشور ایران نام می برد ازجملهمورخانیاستکهبهصراحتازنفوذفره

مردم شناسان می گویند در بخش . جادوي ایران دست به کار شده و حکومت رنگ و بوي کامالً ایرانی بخود می گرفته است 

هایی از اسپانیا که زمانی تحت اداره مسلمانان بود ، امروز هم در میان تعارفات معمول این سخن جاري است که 

هم درمعرضتأثیرپذیریقرارگرفتهاست،آیابایدنگرانبود؟–شرقیانبطوراعم–قابالًامروزفرهنگمامت	! “بفرمائید،منزلمتعلقبهشماست“	:

بله ، بخاطر اینکه جاي تأسف دارد که باورها و رفتارهاي جوانمردانه و پر از عطوفت و مهر و همبستگی تحت . بله و هم نه 

و نه ، بخاطر ) ردگرایی به تعبیر دکتر فرهنگ ارشاد فرد محوري در مقابل ف( تأثیر مناسبات رفتاري فرد محورانه ترك شود 

آنکه چه اشکالی دارد احترام به حقوق همدیگر و پذیرفتن مسئولیت هاي هر فرد در اجتماع را در مجموعه باورها و رفتارهاي 

درن زیست ، شاید خود وارد کنیم؟ نباید فراموش کرد که احترام به فرد و حقوق او روح مدرنیته است و بدون آن نمی توان م

در هرحال .فرقمیانمدرنیتهومدرنیزممثلفرقمیاناحترامبهحقوقفردوفردمحوریاست.  بتوانبهمدرنیزمدرجامعهرسید	حداکثر

–درعرصهداخلی–ومؤلفههایفرهنگبومی–درعرصهجهانی  –گسترش و عمق بخشیدن به ظرفیت هاي فرهنگ ملی 

.  یکجامعهمستحکموماندگارمیگرددوبههمینخاطرقدرتنفوذپیدامیکندبایدمدنظرقرارگیرد،تنهاازاینراهاستکهمبانیفرهنگدر

واقعیت آنست که بدلیل سرعت و . جرم نگاهی به متولیان امر در جامعه داریم وقتیصحبتازگسترشوعمقبخشیدنمیکنیمال
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گ بومی چاره کار سهولت اختالط فرهنگ ها اکتفا کردن به ماندگاري از طریق انتقال سینه به سینه اجزاء و مؤلفه هاي فرهن

نبوده محتاج برنامه ریزي و سیاست گزاري و تخصیص منابع براي ترویج شعر و موسیقی و ادبیات و هنرهاي نمایشی و آئین 

که به معناي کاشتن و بارور کردن و پرورش  ( culture )با اشاره به ریشه واژه فرهنگ“ ژروم کلمان “ . هاي بومی است 

مثابه باغچه دانش ها می داند که محصوالت آن منجر به آرامش و آسودگی و پرورش روح و ذهن زمین است ، فرهنگ را به 

با استعانت از همین تعبیر است که بایستی با صرف مساعی و تمهید امکانات به پرورش و تربیت انسان ها از همین . می شود 

ر مقابل فرهنگ جهانی دغدغه همه ملت هاست اما این چنانکه گفته شد توجه و اتکاء به فرهنگ ملی و بومی د.طریق پرداخت

باید به نوآوري در بستر سنت دست زد ، یعنی زایش از دل اصالت ها و براي اینکه نسل . به معناي راکد ماندن و جمود نیست 

ی چه ؟ صرف زایش از دل اصالت ها یعن.امروز ضمن حفظ اصالت حرف خود را بزند بایستی فضاي مناسب براي او ایجاد نمود

تکرار آنچه سنت نامیده شده است چیزي بجز درجا زدن نیست و حداکثر فقط گذشته را حفظ می کند اما سرمایه اي براي 

باید با . موزه اي را ماند که فقط آثار گذشتگان را در خود دارد بی نمایش آثار معاصرین و امروزیان . امروز و آینده نخواهد بود 

مثل فرش سنتی و تابلو فرش هایی که . توا و یا هردو ضمن حفظ اصالت سنت بقاي آنرا تضمین نمود نوآوري در شکل یا مح

دوم حمایت از آثار . فضاي مناسب براي خالقیت نسل امروز چه ویژگیهایی دارد ؟ اول اعتماد به اوست .امروز خلق می شود

آیا امروز اعتمادي شایسته و .مشی ها و منابع الزم سوم وجود برنامه اي است مدون با اهداف و سیاست ها و خط. اوست 

روایت آثار . بایسته در حق کارگزاران و فعاالن فرهنگ روا داشته می شود ؟ ایجاد مضایق گوناگون سزاوار اهل فرهنگ نیست 

آیا خواننده ایرانی باید . مکتوبی که در انتظار مجوز چاپ مانده یا پس از چاپ اول و دوم نیاز به مجوز دوباره دارند ، نگفتنیست 

حمایت جدي از اهل هنر و ادب .آثار نویسندگان خود را به زبان خارجی بخواند ؟ خالقیت فضایی باز و گشوده می طلبد

هیچ یک . گفته می شود در ورزش آماتور هستیم ، اینجا هم آماتور هستیم . وظیفه متولیان فرهنگ است 

ا استثناء است یا حمایتیاگرباشدی.  خاموشیدرغربتیادرعزلتوتنهاییفرجامناگزیرآنانست.  داینقبیلهازهنرشبقاعدهناننمیخور	از

نگاهی به وضعیت موجود و کم و کاست امکانات تخصیص یافته و نبود سیاست . منجر به ترویج فرهنگ قلب و ناسره می شود 

هداشتن آن هر ازگاهی عبور شهابی لحظه اي هاي حمایتی و تنظیم کننده ، ترسیم گر فضایی است تاریک که بجاي روشن نگ

اهمیت و نقش اقتصادي گردشگري نباید .زنندبماند که اهل قلم و هنر مشکوه در دست چه به جان می . آنرا روشن می کند 

توسعه گردشگري جامعه میزبان را دستخوش پیامدهایی می کند که . باعث غفلت از سایر ابعاد آن به ویژه بعد فرهنگی شود

رخی از آنها مثبت و برخی نیز منفی تلقی می شوند؛ تفاوت مسائل فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان یکی از تأثیرات ب

محکم کار،حالج، . (مخرب و منفی گردشگري است که در نهایت منجر به تهدید امنیت اجتماعی جامعه میزبان می گردد

1392(.  

  عناصر فرهنگی ایران

آریایی  توان در ایران پیش از مهاجرت  اریایی ها، فرهنگ مردمان کوچ روي گرفتن فرهنگ ایران را میکار هاي بنیادین شکل 

   سلطه خلفا بر ایران ،,  ساسانیان    اشکانیان، دوران شاهنشاهی حکومت, هخامنشیان  پادشاهی ماد ، امپراتوري ,)ایرانی(

رهنگ ایران باید به کشورهاي مستقلی که در پیرامون ایران براي شناخت ف. جستجو کردصفوي   و دورانحمالت مغول

ارمنستان و گرجستان و حتیجمهوري آذربایجان, ترکمنستان    ازبکستان ،, تاجیکستان , افغانستان  .هستند نیز نگریست
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حتی سرود ملی . اند ردهاي از فرهنگ ایران را به ارث ب همگی کم یا زیاد گوشهکردهاي عراق و ترکیه و پاکستان و همچنین

  .به زبان پارسی استپاکستان 

  :توان عناصر فرهنگ ایرانی را که فراتر از مرزهاي سیاسی ایران است به اختصار چنین برشمرد در مجموع می

  .هاي پارسی ها لهجه و گویشزبان پارسی  -1 

  .گاه شماري خورشیدي   وشب یلدا    وهاي ملی از جمله نوروز  جشن - 2 

  .تشیع مذهب-3

  .فلسفه-4

  .زرتشتی و مهرپرستی هاي ها و آیین دین - 5 

  ) .و خوراك ایرانیمعماري ایرانی    پارسی،ادبیات و شعر(هنر ایرانی-6

  .هاي محلی اقوام ایرانی فرهنگ -7

  .موسیقی سنتی ایران - 8 

  

فرهنگ آذري

آذربایجان با ایشان آمیخته شدند و در یک اتحاد، پادشاهی ماد را به وجود با آمدن اقوام آریایی به فالت ایران، اقوام بومی 

از آن تاریخ به بعد آذربایجان قسمتی از ایران بود و پس از حمله اعراب به ایران در قرنهاي ابتدایی ورود اسالم به ایران . آوردند

از حدود قرن پنجم هجري به بعد، حوادث متناوب . ودآذربایجان از کانونهاي عمده مقاومت وشورش ایرانیان در برابر اعراب ب

بعد از سلجوقیان، دورِ سلسله جنبانی ترکان آتاباي یا اتابکان . یکی بعد از دیگري آذربایجان را آماج تهاجمات پیاپی قرار داد

آغاز و با نفوذ این اقوام و گسترش زبان ترکی، 

. محدودورفتهرفتهروبهکاهشنهادزبانمادهابود،یزبانآذریکهبازماندهومتحولشدهسیطره

. هادرسرزمینآذربایجانفزونییافتومآالًزبانترکیرونقبیشتریگرفت باادامهتسلطترکاندردوراناتابکانبازهمعدهترك

بعدها از .ك بودند و آذربایجان را تختگاه خود قرار دادند بازهم به نفوذ ترکان افزوده شدهاکهبیشترسربازانآنانتر دردورانمغول

ن که خود به نوعی برخاسته از قوم مغول بودند و ورود اقوام قزلباش و اقوام دیگر به آن دیار آذربایجان از اهمیتی زمان صفویا

است، تأثیري شگرف بر  مضاعف برخوردار گشت و فرهنگ جدید آذربایجان که تأثیر گرفته از تاریخ پر فراز و نشیب خود بوده

  .است تاریخ و فرهنگ ایران گذاشته

  

  ي فرهنگیگردشگر

گردشگري فرهنگی به معناي سفر به نقطه اي خاص به منظور آشنایی کامل با زیروبم آداب و رسوم، جنبه هاي فرهنگی و به 

. گردشگري فرهنگی به مقاصد مختلف و با برنامه ریزي هاي متنوع انجام می شود. طورکلی همه ویژگی هاي مقصد است
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ي فرهنگی کسب می کنیم، به نوع آن و میزان اشتیاق ما براي تن دادن به میزان و عمق معلوماتی که در حین گردشگر

گردشگري فرهنگی می تواند یک گشت وگذار معمولی عصرانه در نزدیکی محل زندگی . ماجراجویی هاي جدید بستگی دارد

ي خاص از مقصد مثل  بعضی از تورهاي فرهنگی بر یک جنبه. باشد و یا تمام مدت یک سفر طوالنی را به خود اختصاص بدهد

گردشگري فرهنگی یکی از انواع گردشگري است که طیف وسیعی از . غذاهاي محلی، تفریحات سنتی یا تاریخ آن تمرکز دارند

گردشگران را در بر می گیرد و به دلیل نقش مهم آن در حفظ فرهنگ و تاریخ اجتماعات مختلف تري مانند گردشگري قرار 

یکی از نظریه پردازان فرهنگی، واژه ي فرهنگ را . شود بسیار گسترده و گوناگون خواهد بودنتایجی که حاصل می . دهیم

، ترجمان )مثل تاریخ و میراث(دربرگیرنده هنر و یادگیري و شیوه کلی زندگی مردم می داند؛ یعنی، فرهنگ با گذشته و سنن 

اما . .2006.)چوي و سیراکایا(مردمان مرتبط است، سبک زندگی و آداب و عادات )مثل کارهاي هنري و اجراها(هاي خالق 

در اینجا این مسئله مطرح می شود که بسیاري از گردشگران، همان اندازه که به فرهنگ مردمان مختلف عالقه مند هستند به 

فرهنگی باید این در و نیز در تعریف گردشگري . اماکن تاریخی ، یادبودها ، موزه ها و نگارخانه ها هم عالقه نشان می دهند

مسئله در نظر گرفته شود که این نوع از گردشگري صرفا مصرف محصوالت فرهنگی گذشته نیست، بلکه مصرف فرهنگ 

مرتبط (بنابراین، گردشگري فرهنگی هم گردشگري میراث . معاصر یا شیوه زندگی یک اجتماع یا منطقه را هم در بر می گیرد

بنابراین به طور خالصه می توان . است) مرتبط با تولیدات فرهنگی معاصر(گردشگري هنري و هم ) با اشیاء بازمانده از گذشته

گفت که مقصود از گردشگري فرهنگی بحث درباره آن بخش از این صنعت است که بر جذابیت هاي فرهنگی توجه خاصی می 

در جوامع، موزه ها، اماکن تاریخی و از این این جنبه هاي جذاب نیز در نوع خود متفاوت بوده و شامل کارهاي انجام شده . کند

  :قبیل موارد در همه زمانها می شود گردشگري فرهنگی شامل زیر شاخه هاي زیر می شود

گردشگري میراث .1

گردشگري هنري .2

گردشگري خالق .3

گردشگري شهري .4

گردشگري روستایی .5

گردشگري قومی یا بومی .6

یا معاصرگردشگري فرهنگی عامه پسند  .7

جابه جایی هاي توریستی را فرایندي دایره اي می داند که نقطه عزیمت یا مبدأ آن فرهنگ توریست و مقصد  )2001.پارنیلو(

اتفاقی که در این فرایند دایره اي داراي اهمیت است، مواجهه، . آن فرهنگ میزبان است که نهایتاً به نقطه آغاز ختم می شود

ه داد و ستد دانش ها، رسوم و ارزش هایی بین این دو فرهنگ صورت می پذیرد و سرانجام به تعامل و تبادلی است که ب

مسلماً این فرایند تغییر می تواند براي هر دو طرف نتایج مثبت یا منفی . سطوحی از تغییرات فرهنگی در هر دو سومی انجامد

و رابطه بین گردشگري و فرهنگ، رابطه اي دو نقش فرهنگ در توسعه گردشگري، نقشی پیچیده است . دربر داشته باشد

را داراست، چنانکه » تداوم فرهنگی«این رابطه اگرچه توان بالقوه باالیی براي دست یافتن به ابعاد مثبتی از . وجهی است

اغلب فرهنگ محققان بسیاري نیز به آن اشاره کرده اند، اما نتایج بسیاري از مطالعات نیز به پیامدهاي منفی اثرگذار آن، که 

یک جامعه می تواند جنبه هایی از فرهنگ جمعی .دچار نموده، اشاره دارند» گسست«محلی یک جامعه را به ناکارامدي و 
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محلی خود را به هر توریستی که حاضر است مبلغی را براي آن بپردازد، بفروشد و از این طریق هر دو سوي مبادله به منافع 

به این ترتیب، فرهنگ به کاالیی براي . ریست و منفعت اقتصادي براي دیگري، دست یابندمطلوب خود، رضایت خاطر براي تو

این گونه مواجهه ي دو فرهنگ، بخشی از همان فرایند دایره اي است که  .)١٣٨٢،قادري(.مبادالت پولی تبدیل می شود

یل، همان گونه که ذکر گردید، نه تنها لزوماً نتایج این فرایند تغییر و تبد. شرایطی را براي تغییرات اجتماعی مهیا می سازد

مثبت نیست بلکه بیشتر در پیوستاري از رابطه اي دووجهی اتفاق می افتد و اگرچه به توریسم به عنوان گزینه اي براي 

به مسلم است که جن. دستیابی به پایداري اقتصادي توجه شده؛ اما توجه اندکی به مقوله مهم تر پایداري فرهنگی شده است

هایی از فرهنگ، میراث معماري، فولکلور، تاریخ و آداب و رسوم را می توان به شکل جاذبه هایی براي جلب گردشگر و کسب 

یکپارچگی ، : منافع اقتصادي آن عرضه نمود؛ اما وجوهی از فرهنگ هر جامعه اي، شامل هویت فرهنگی یا مکانی، از قبیل

ه و آزادي هاي افراد محلی، از رازمندي و قداستی برخوردار است که نه تنها قابل ارزش ها، عقاید، تجربه هاي زندگی روزمر

عرضه و فروش نیستند، بلکه براي ماندگاري و تداوم حیات فرهنگی ، اجتماعی و حتی اقتصادي جامعه، نیازمند محافظت و 

ل و مقاصد آن، که در اصل سازه هایی با بهره برداري از فرهنگ براي مقاصد اقتصادي، بسیاري از اشکا. نگهداري هستند

در واقع، با گسترش توریسم به مناطقی که .ِ اجتماعی براي سامان دادن زندگی در یک جامعه هستند، به نابودي می گرایند

فرهنگ هاي محلی، مقاومت و محافظت بیشتري در مقابل گزندها و تأثیرات بیرونی داشته اند، تردیدهایی پیرامون پیامدهاي 

به این ترتیب، ساکنان جوامع محلی نه . قوه اي که ممکن است بر ابعاد فرهنگی جوامع محلی داشته باشد، به وجود می آیدبال

تنها باید پیوسته به تمایالت گردشگران توجه نموده و براي آنها اهمیت قائل شوند، همچنین باید مراقب کاالیی شدن فرهنگ 

میان صنعت گردشگري و جامعه میزبان و فرهنگ آن ارتباطی دیالکتیک و دوسویه است ارتباط )1995,یوري (.شان نیز باشند

زمانی که یک جامعه محلی اقدام به کاالیی نمودن ابعادي از فرهنگ . و نباید به عنوان دو مفهوم مجزا و مستقل نگریسته شوند

اربرهاي فرهنگیی ساختارهاي اجتماعی، محلی خود براي توسعه گردشگري می نماید و در این مسیر پیش می رود، وجه ک

وقتی فرهنگ خودش جاذبه شود، نگرانی هایی در . تحت تأثیر و بلکه تحت تسلط وجه مبادله اي فرهنگ قرار خواهد گرفت

با کاالیی نمودن و ارائه فرهنگ هاي بومی از طریق . رابطه با اصالت هاي آن در گشودگی به روي گردشگران پدید می آید

ي فرهنگی و سوغاتی به گردشگران، در طول زمان و براي همخوانی بیشتر با ذائقه هاي مخاطبان، ممکن است تغییر نمایش ها

این تغییر و تبدیل ها می تواند با افراط در ایجاد جاذبه هاي فرهنگی براي . و تبدیل هایی در اصالت هاي آن پدید آید

دهاي فرهنگی از قبیل مناسک مذهبی ، عادات و سنن، جشن ها و گردشگري و برخوردهاي بیش از حد سوداگرانه با نمو

جوامع و افراد آنها همه مثل . نمایش ها، صنایع دستی ، موسیقی و دیگر الگوهاي فرهنگی و ارائه نامناسب و آنها صورت بگیرد

فرهنگ میزبان و میهمان را  این امر می تواند مواجهه بین دو. هم نیستند و همه از هم پیوندي با گردشگري حمایت نمی کنند

تغییر و . در مواردي به مقابله کشانده، دامنه اثرگذاري گردشگري بر جامعه میزبان و بویژه فرهنگ آن را گسترده تر نماید

تحول در فعالیت هاي سنتی و هنري محلی به منظور متناسب ساختن آن براي مخاطبان گردشگر، شلوغی و ازدحام بیش از 

سنتی، ایجاد تضاد و تنش بین اعضاي جامعه محلی، افزایش نابرابري و شکاف اجتماعی بین بخش هاي  حد در مکان هاي

مختلف این جوامع، خارج از دسترس قرار گرفتن مکان هاي تفریحی براي خود افراد محلی و موارد دیگري از این قبیل، از 

می توانند فواید و مزایاي حاصل از آن را تحت الشعاع  جمله دیگر پیامدهاي منفی توسعه گردشگري هستند که در صورت بروز

انسجام و همگنی فرهنگ جامعه میزبان و پاي بندي مخاطبان آن فرهنگ به شعائر و اصول آن می تواند از بروز . قرار دهند

. نماید گسست در ساختارهاي فرهنگی جامعه و کمرنگ شدن آن در مواجهه و اثرپذیري از فرهنگ هاي گردشگران جلوگیري
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 -همچنین، از آنجایی که مواجهه بی واسطه و نزدیکی فضایی میان جوامع محلی و گردشگران در بروز و شدت تأثیرات فرهنگی

اجتماعی مؤثر است، جدایی گزینِی دو سوي این رابطه بر اثر رشد و گسترش صنعت گردشگري نیز می تواند به کاهش این 

رامون رابطه دووجهی بین توسعه گردشگري و فرهنگ جوامع محلی بیان شد، منظور از با توجه به آنچه پی.اثرها منجر گردد

تداوم فرهنگی را به اختصار می توان هرگونه تأثیر مثبتی در نتیجه گردشگري دانست که موجب ماندگاري و پررنگ تر شدن 

از اثرگذاري گردشگري بر ساختار و پارامترهاي فرهنگی در جامعه محلی می شود و گسست فرهنگی را نیز معرف مکانیزمی 

به . مؤلفه هاي فرهنگی جوامع محلی میزبان قلمداد نمود که در درازمدت به کمرنگ شدن، فراموشی و تخریب آنها منجر گردد

این ترتیب، درك مسائل اجتماعی ناشی از تأثیرات فرهنگی گردشگري ، بویژه در جوامع سنتی، امر بسیار مهم و 

است که به هیچ روي غفلت از آن در برنامه ریزي ها و سیاست گذاري هاي مرتبط با توسعه گردشگري درخورمالحظه اي 

شناسایی و ارزیابی این گونه تأثیرات، گرچه ممکن است در مقایسه با دیگر تأثیرات گردشگري . موجه و پذیرفتنی نخواهد بود

نتیجه  در..1392)شارپلی و تفلر، (ارتر و بلندمدت تر خواهند بوددشوارتر باشد؛ اما مسلماً پیامدهاي نامحسوس آنها نیز ماندگ

گیري از بحث فوق می توان چنین بیان کرد که؛ اهمیت صنعت گردشگري از نظر اقتصادي و اشتغال زایی به حدي است که 

د و می تواند گردشگري مزیت هاي فراوانی دار. می توان آن را به عنوان نیروي محرکه اقتصادي هر کشوري محسوب نمود

از سوي دیگر، چنانچه این . منبع مهمی براي ایجاد فرصت هاي شغلی و درآمدي و در نتیجه عاملی در راستاي توسعه باشد

فعالیت و گسترش آن براي بسیاري از گردشگران بدون برنامه و مدیریت صحیح و اصولی صورت بگیرد، در بلندمدت آسیب ها 

ردشگري در ابعاد مختلف محیطی و اجتماعی در پی خواهد داشت و به این ترتیب، با هدف و و مخاطراتی را براي مقصد هاي گ

اثرهاي اجتماعی و فرهنگی . فلسفه اولیه خود؛ یعنی کمک به توسعه مقصد گردشگري ، در تقابل و تضاد قرار خواهد گرفت

را در نظام هاي ارزشی ، الگوهاي رفتاري افراد،  گردشگري ، شیوه ها و رویه هایی هستند که از طریق آنها، گردشگري تغییراتی

روابط خانوادگی و اجتماعی جوامع هدف، سبک زندگی جمعی، مراسم و آداب و رسوم سنتی و کارکردهاي نهادها و سازمان 

این  شناسایی و آینده نگري در رابطه با انواع مختلف و جوانب مثبت و منفی. هاي اجتماعی سنتی ، به مرور ایجاد می کند

گونه تغییر و تبدیل ها، در راستاي جلوگیري از بروز و پیامدهاي آثار منفی و نیز تقویت آثار مثبت آن براي جوامع میزبان؛ 

بویژه در مناطق گردشگرپذیر، از اهمیت و ضرورتی غیر قابل انکار برخوردار بوده و هرگونه اهمال و کوتاهی در این زمینه، چه 

به عبارت دیگر، همان گونه که استفاده یا بهره برداري از فرهنگ و داشته هاي فرهنگی جوامع . د بودبسا غیرقابل جبران خواه

مقصد، ممکن است در شرایطی و با رعایت جوانب الزم، براي پایداري اقتصادي این جوامع مفید واقع شود، توجه به پایداري 

این امر نیازمند . ع، از اولویت و تقدم بیشتري برخوردار استفرهنگی و مصون و پایدار ماندن بنیان هاي فرهنگی این جوام

پایشِ نحوه و میزان گسترش گردشگري و برنامه ریزي براي هدایت اصولی و منطقی آنها در آینده براي حمایت از میراث 

)1999.سواربروك.(فرهنگی و دستیابی به شرایط الزم براي حفظ و نگهداشت جمعیت هاي محلی است

  

  نظري جهانگردي و همگرایی فرهنگیمبانی 

  :دو دیدگاه غالب در تعامل فرهنگی و گردشگري بین المللی عبارتاند از

گروهــی معتقدنــد رشــد و توســعۀ گردشــگري و تبــدیل آن بــه یــک صــنعتسازمان یافته، فرهنگ انسانها را از بعد 1.

صنایع و فعالیتهاي خدماتی، نظیر فنون بازاریابی تخصصی، خدمات بـراي نمونـهتوسعۀ . معنوي و مادي توسـعه مـیدهـد
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همچنـینرشد و توسعۀ جهانگردي به . پروازي وحمل ونقل، بهویژه رشد و توسعۀ صنایع کوچک را به دنبـال خواهـد داشـت

تنوع جهان و توسعۀ جهانگردي به درك بیشتر فرهنگهاي م. کاهش تـضادها و افـزایش نـوآوري و شـکوفایی جوامـعمی انجامد

بر اساس این دیدگاه، توسعۀ جهانگردي راهی است به سـوي تبـادل و تعامـلفرهنگی و ارتباط بین اقوام . فرهنگی کمـکمیکند

سازمان جهانی جهانگردي، (و ملل گونـاگون کـه امکـان توسـعۀ فرهنگـی و شـکوفاییاقتصادي و اجتماعی را فراهم میسازد 

).340 :1377.(  

آنان بر این باورند که گردشگر . مقابل، مخالفین این گروه معتقدند که با ورود گردشگران، چالشهاي فرهنگیافزایش مییابد در2.

در زمان مسافرت و گذراندن تعطـیالتخود، انتظـار آسـایش بیـشتري از جامعـۀ میزبـان دارد و در نتیجـه پیامـدهاي 

به جاي میگذارد، از جمله عامل همشـکل سـازیمیشود و مقدسات و ارزشها و مخـرباجتماعی و فرهنگی بر جامعۀ میزبان 

در پژوهشی در این مورد، مهمترین اثر تعامـل 2002راتز تامارا، در سال ،.باورهاي جوامع را به ابتذال میکشد

مدهاي این تقلید رفتاري ازپیا. فرهنگـیجهانگردان و جامعۀ میزبان را تقلیـد سـاکنین محلـی از رفتـار گردشـگران دانـست

میتوان به تغییر در کاربرد زبان، لباس و فرهنگ، و یا کمکبه فزونی ناهنجاریهاي اجتماعی ـ از جمله فحشا و قمار ـ و تغییرات 

  (Tamara, 2002: 1).اشکال مـادي وغیرمادي فرهنگ محلی اشاره کرد

  

  نقش جهانگردي در همگرایی فرهنگی از دیدگاه اقتصاددانان

کـشورهاي خاورمیانه و از جمله کشورهاي اسالمی WTO)، (میالدي سازمان جهـانگردي جهـانی 2005اساس آمار سال بر

خود اختصاص داده اند (Tourism highlights W.T.O, 2005).درصد از گردشگر بـین المللـی را بـه5حدود 

. اقتصاد محلی و ملی کشورها بسیار تأثیرگذار استبرنامه ریزي و مدیریت مناسب گردشگري در تنوع و غنا بخشیدن به 

جهانگردي عامل رشد و گسترش مشاغل کوچـک، درآمدزایی تولید ناخالص ملی، کاهش ناموزونی هاي منطق هاي و در نهایت 

ولیدي یکی از راه هاي توسـعه و تکامـل هرچـه بیـشتر فعالیـتهـا و پرورش شیوه هاي ت. پیدایش تنوع و تحول اقتصادي است

رشد و توسعۀ جهانگردي، رشد و توسعۀ . دنیاي صنعتی، جهانگردي و مـشاهدة آثـار و بهـره گیـري از تجارب دیگران است

 26ـ 18,توالیی( .بـه همـین دلیـل گردشـگري را صـنعت مـیداننـد. همه جانبۀ فعالیتهـایصنعتی و خدماتی را به همراه دارد

تصادي، جهانگردي را بزرگترین و پررونق ترین فعالیت جهان براي حال و آینده معرفی کرده بسیاري از محققان اق).   1386:

انتظار میرود که در قرن بیست ویکم این صـنعت از نظر درآمدزایی و توسعۀ فرهنگی، پیشتاز همۀ فعالیتهاي فرهنگی . اند

  (Richter, 1989).اعی استبه بیانی دیگر،جهانگردي یکی از پایه هاي توسعۀ اقتصادي ـ اجتم. باشد

  

  بوم گردي 

هاي گردشگري، بیش از یک دهه است که در کشورمان شکل گرفته و گردي یا اکوتوریسم به عنوان نوع جدیدي از فعالیت بوم

به دلیل تأکید بر مشارکت جامعه محلی، توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی و مسائل زیست محیطی، پیوند عمیقی با توسعه 

هاي اثربخش این نوع گردشگري است و به اي از جمله نقشهمچنین ایجاد اشتغال و توسعه منطقه. پایدار گردشگري دارد

گذاري گردي و سرمایه گذاران و فعاالن صنعت گردشگري را براي ورود به حوزه بومهاي اخیر سرمایه همین دلیل، طی سال 

-هاي بالقوههاي تایخی، فرهنگی و مذهبی کشورمان فرصتسوي دیگر، ظرفیت  از. هاي این حوزه ترغیب کرده استدر طرح 

روي مسئوالن قرار داده است که الزمه آن نیز شناخت مندي از این ظرفیت در توسعه صنعت گردشگري پیشاي براي بهره
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هاي آن به با آن است تا آسیبهاي متناسب هاي این نوع گردشگري و تدوین و تنظیم مقررات و برنامه دقیق ابعاد و ویژگی

در همین راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبري . حداقل رسیده و مزایاي آن بیش از پیش در تحول صنعت گردشگري نمایان شود

گردي به معرفی این هاي انجام شده در این حوزه و همچنین گفتگو با کارشناسان بومنیز در تالش است، با توجه به پژوهش

گردي، تلخیصی بنابراین، در نخستین گزارش با عنوان بوم. هاي آن بپردازدگردشگري و شناخت مزایا و آسیب حوزه از صنعت

از گزارش کمیسیون گردشگري، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی ایران که به معرفی و شناسایی عوامل مؤثر بر 

گردي یا اکوتوریسم بخش در حال گسترشی از بازار گردشگري در بوم.شودگردي پرداخته است، ارائه می هاي بومفعالیت 

هایی هاي بومگردي، اقامتگاه همچنین، اقامتگاه .گردي است که تعاریف مختلفی براي آن ارائه شده استطبیعت یا طبیعت 

سازگار با معماري محیطی و به شکلی هاي طبیعی و بومی با رعایت باالترین سطح ممکن ضوابط زیستهستند که در محیط 

بومی، بافت تاریخی و سیماي طبیعی منطقه تأسیس شده و ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلی و توجه به تنوع اقلیم، زمینه 

  .نمایندحضور گردشگران را با کیفیتی قابل قبول و تعریف شده فراهم می 

گرديگردي با طبیعت تفاوت بوم

ها و الگوهاي متفاوت با اکوتوریسم از سوي سفر به نقاط طبیعی است که با انگیزه گردي یا گردشگري در طبیعت، طبیعت

هاي تواند در چارچوب انگیزه هاي طبیعی می گردي و مسافرت به محیطگیرد؛ به عبارت دیگر، طبیعت میگردشگران صورت

ظ محیط طبیعی رابطه مستقیم ندارد و حتی انگیزه این امر با ادراك و حف. متفاوت باشد و تنها فضاي طبیعی را دربرگیرد

که در مؤسسه بین گردشگر داراي حساسیتی نسبت به محیط از بعد حفاظت و همسو با طبیعت و مردم بومی نیست؛ در حالی

، اکوتوریسم به صورت یک مسافرت مسئوالنه به مناطق طبیعی که محیط زیست را حفظ و 1991المللی اکوتوریسم در سال 

به عبارتی، اکوتوریسم با اهداف چند جانبه یعنی حفاظت از . نماید، تعریف شده استاحت مردم محلی را تثبیت میزندگی ر

اجتماعی و اقتصادي جامعه میزبان سروکار دارد که این  -هاي فرهنگیمحیط زیست، احترام به جوامع محلی و ارتقاي مؤلفه 

  .اهداف همخوان با مفهوم توسعه پایدار است

گرديول زیربنایی در بوماص

، حفظ )جامعه میزبان(گردي استمرار منافع بلندمدت مطرح است که در این رابطه افزایش مشارکت افراد محلیدر بوم

هاي ریزي یکپارچگی و انسجام اجتماعی و احترام به فرهنگ بومی، سازگاري برنامه هاي گردشگري پایدار با دیگر برنامه

.ی از جمله اهداف این نوع از گردشگري برشمرده شده است اي و ملمحلی، منطقه 

  

  نقش بوم گردي در صنعت گردشگري پایدار

اجتماعی  -هاي فرهنگیگردي با اهداف چند جانبه یعنی حفاظت از محیط زیست، احترام به جوامع محلی و ارتقاي مؤلفه بوم

.با مفهوم توسعه پایدار استو اقتصادي جامعه میزبان سروکار دارد که این اهداف همخوان 
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گردي،بوم	سفري مسئوالنه به مناطق طبیعی است که در آن بر حفظ محیط زیست و رفاه مردم محلی تأکید می-

.شود

نگر، اخالقی و انسانی به مقوله گردشگري استگردي بیش از هر چیز یک نوع نگرش خاص، آینده بوم.

هاي فرهنگیاز محیط زیست، احترام به جوامع محلی و ارتقاي مؤلفه گردي با اهداف چند جانبه یعنی حفاظت بوم - 

.اجتماعی و اقتصادي جامعه میزبان سروکار دارد که این اهداف همخوان با مفهوم توسعه پایدار است

هاي طبیعی از جمله مناطق حفاظت شده استگردي راهبردي براي مدیریت استفاده پایدار از میراث بوم.

تر و کنجکاوتر نسبت تر نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی و حساستر و آگاه گردي، افرادي مطلع ومگردشگران ب

.باشندمحیطی میبه مسائل زیست

 گردي ذیل پنج محور اصلی قوانین و مقررات، عوامل اقتصادي، عوامل هاي گردشگري بومها و آسیب چالش

.وي انسانی قابل بررسی استاجتماعی و فرهنگی، عوامل محیط بومی و نیر

  :یافته ها

  .تبلیغات گردشگري باعث شده است که گردشگري به عنوان یکی از خالق ترین صنایع معرفی شود

  .خالقیت در گردشگري سبب افزایش جذب گردشگر شده است

  تبلیغات گردشگري بر حفظ فرهنگ بومی ایرانی موثر است

گردشگري در استان اردبیل با توجه به تنوع ظرفیت ها ي گردشگري آن می تواند بر فرهنگ بومی اثر بگذارد؛ پس توجه به  

  .شاخص هاي استان اردبیل در زمینه ي گردشگري بر فرهنگ بومی ایرانی موثر است

  .گردشگري پرداخت ایرانی و حفظ آن به مقابله با ضعف هاي فرهنگی در –باید براي معرفی فرهنگ بومی 

شناساندن فرهنگ بومی مناطقی که زبان و گویش متفاوت زبان رسمی رایج کشور دارد می تواند به غنی شدن فرهنگ کشور 

  .کمک کند 

  .شناساندن فرهنگ بومی استان اردبیل در قالب فولکور منطقه می تواند گردشگران کشورهاي مجاور را نیز جذب کند 

  

  :نتیجه گیري

از نظر ماهوي قبل از آنکه به عنوان پدیده اي اقتصادي مطرح باشد، امري فرهنگی است و فرهنگ به عنوان جاذبه گردشگري 

با توجه به آسیب پذیري و شکنندگی خاص میراث فرهنگی، توسعه گردشگري در مواردي . اصلی گردشگري محسوب می شود

گري و سفر بر فرهنگ و نوع رفتار جامعه میزبان و گردشگر گردش. می تواند موجب صدمه دیدن الگوهاي فرهنگی بومی گردد

در حال حاضر گردشگري ابعاد گسترده تري یافته که گردشگري فرهنگی نیز یکی از زیر شاخه . به طور متقابل تاثیر می گذارد

ارهاي گردشگري فرهنگی به جذابیت هاي فرهنگی خاص توجه می کند که شامل ک. هاي مهم این صنعت محسوب می شود
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در کشورهاي توسعه یافته جذابیت هاي . فرهنگی انجام شده، موزه ها، نمایشگاه ها و از این قبیل اتفاقات و رویدادهاست

مسافر به محل خاصی . فرهنگی شامل حوزه هاي هنري، نمایش نامه ها، ارکسترها و سایر کارهاي هنري و موسیقی می شود

. یا در سالنی بنشیند که ارکستر سمفونی وین برنامه اجرا می کند. پاریس دیدن نماید می رود تا از یک موزه مشهور، مثل لوور

جاذبه هاي ملموس مانند موزه ها، سایت هاي تاریخی، معماري و یا : گردشگري فرهنگی طبق اصول جهانی دو نوع می باشد

ر و مدیریت گردشگري نقش و تاثیر که مدیریت شه …آثار میراثی ناملموس مانند آداب و رسوم، فرهنگ، نوع معیشت و

همکاري هاي بین . بسزایی در نگهداري و گسترش آن دارند و این امر مشارکت و حضور مردم محلی و گردشگران را می طلبد

در این راستا . المللی و مشارکت مردم و کشورهاي مختلف جهان به عنوان عوامل مؤثر در این بسیج همگانی مطرح می باشند

از جمله سازمان هاي جهانی است که با هدف جلب همکاري هاي همه جانبه ملل جهت حفاظت » ن میراث جهانیکنوانسیو«

از سویی دیگر رابطه بین فرهنگ و گردشگري رابطه اي چند جانبه  .از میراث گرانبهاي فرهنگی و طبیعی جهان فعالیت دارد

بطه باید به طور سیستماتیک و معقول براي نسل هاي آینده این را. است که می تواند شامل ارزش هاي متفاوت از هم شود

مکان هاي داراي اهمیت میراث ارزشی براي مردم و گردشگران، به عنوان یک پایه مهم در تنوع فرهنگی و . جهت دهی شود

ا، یکپارچگی حفظ و نگهداري دراز مدت فرهنگ هاي زنده، مکان هاي تاریخی، مجموعه ه. توسعه اجتماعی، ارزش واقعی دارند

طرح هاي توسعه گردشگري و زیربنایی باید . طبیعی و بومی و بافت آنها باید جزء اصلی سیاست هاي توسعه گردشگري باشد

فرهنگی، چشم انداز هاي طبیعی و فرهنگی و ویژگی هاي تنوع زیستی و بافت هاي دیداري وسیع تر  –ابعاد هنري، اجتماعی 

باید به استفاده از محصوالت محلی از جمله صنایع دستی و سوغاتی . مورد توجه قرار دهندمکان هاي میراث را باید بیشتر 

هاي بومی، اولویت بیشتري داده شده و سبک هاي معماري محلی یا سنت هاي بومی و محلی بیشتر از آنی که هستند، مورد 

اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی عادالنه اي را  مدیریت، حفظ، نگهداري و فعالیت هاي گردشگري باید منافع. توجه قرار گیرند

براي مردان و زنان جامعه میزبان یا محلی، در تمام سطوح، از طریق آموزشی ، کارآموزي و ایجاد فرصت هاي شغلی تمام وقت 

براي اینکه صنعت گردشگري در کشوري رواج پیدا کند باید به ویژگی هاي خداداي در آن توجه کرد که سبب .فراهم کند

به عنوان  يگردشگرتبلیغات گردشگري سبب شده است که  یجاد برتري در جایگاه کشور  در صنعت گردشگري می گرددا

اقتصادي می  که نه تنها منجر به جذب گردشگران می شود بلکه سبب افزایش توسعه شود  یکی از خالقترین صنایع شناخته

شودامروزه در صنعت گردشگري باید از تبلیغات بیشترین بهره را برد زیرا موفقیت تبلیغ براي ارزش هاي فرهنگی و گردشگري 

کشور مبتنی بر درك صحیح و حرفه اي از تبلیغات وارزش هاي آن است زیرا تبلیغات فرهنگی حرفه اي می تواند به عنوان 

اهداف فرهنگی در داخل و خارج کشور مد نظر قرار گیردهدف اصلی پژوهش حاضر  ابزار برنده اي براي پیشرفت

با تجزیه وتحلیل اطالعات می  بررسیچگونگی حفظ فرهنگبومی ایرانی در تبلیغات گردشگري با محوریت استان اردبیل است

استان اردبیل با توجه به تنوع  نتیجه گرفت که تبلیغات درست گردشگري  سبب ترویج فرهنگ بومی ایرانی می شود و درتوان 

ظرفیت هاي گردشگري مساله ي فرهنگ بومی بسیار اهمیت پیدا می کند و با توجه به جذب گردشگر داخلی و خارجی می 

تواند در شناسایی و پایداري فرهنگ بومی و ایرانی موثر باشد، همچنین با ید نسبت به شناخت ضعف هاي فرهنگی گردشگري 

زبان، خوراك، پوشاك، صنایع دستی، موسیقی، سوغات و .تالش کامل کردیت فرهنگی ایرانی می شود که مانع معرفی هو

تواند سبب رونق گردشگري شود اما امروز ما از این فرهنگ ناملموس  هایی است که می هاي مذهبی ما سرشار از جذابیت آیین

هاي  یزي در معرفی مطلوب میراث نا ملموس اقوام و قومیتر نبود برنامه .ایم غفلت کرده واز این فرصت به خوبی بهره نبرده

ایم که تجربه گردشگري یکسانی  امروز ما به سمتی حرکت کرده .ها شده است مختلف در کشور سبب یکنواختی در این آیین
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نگ هاي غنی و تجربه این فره .کند کنیم و این امر آسیبی جدي بر صنعت گردشگري ما وارد می ها برگزار می در تمام قومیت

شود تا حس تجربه دوباره این موضوعات با گردشگران همراه شده و مسافران درصدد تجربه  ماندگار توسط گردشگران سبب می

هاي همان منطقه داشته  هایی مدون مطابق با آیین ها در هر منطقه برنامه باید اقوام و قومیت .ها برآیند دوباره این فرهنگ

ما در مقابل میراث معنوي و نا ملموس خود مسوول هستیم و  .در مناطق مختلف کشور ایجاد شود باشند و شوراي گردشگري

امروز ما چیزي به نام فرهنگ بومی در  .دراین امر باید از تشکل ها و سازمانهاي مردم نهاد در پیشبرد اهداف خود بهره گیریم

باید با شناسایی، احیا و معرفی آن به گردشگران در جذب و دست داریم که بسیاري از کشورها از داشتن آن محروم هستند و 

  .توسعه صنعت توریسم تالش کنیم

  

  :فهرست منابع و ماخذ

،بررسی تبلیغات گردشگري بر )1388(ابراهیمی، عبدالحمید، قادري، اسماعیل، قائد رحمتی، صفر، اکبري، رضا ،

17و توسعه،شماره  جذب گردشگران؛ نمونه گردشگران بین المللی اصفهان،جغرافیا

،و  اقتصادي، سیاسی ت طالعادي و اقتصااماهنامه دي، جهانگري و یز،مقدمه اي بر  برنامه ر)1370(پیران، پوریا

45،46شماره ي 

،جتماعی ابه  ات ثراجامعه  ش نگرن تحلیلی بر میزبا،)1391(تقدیسی،احمد، تقوایی، مسعود،پیري،سیامک-  

ل دوم،  شماره ي اولساایی،مجله  علمی برنامه تخصصی  فضي شهرستان داالهو،شگردفرهنگیگر

تأثیر فرھنگ در گردشگری. OECD (2009)

 دانشگاه تربیت معلم: ، تهرانمروري برصنعت گردشگري)1386.( توالیی، سیمینـ.

بررسی تاثیر فرهنگ قومی و محلی بر صنعت )1389(دهقانی اناري،فرشید، شهبازي،غالمرضا،کبیري پور، وحید،

1389گردشگري، همایش منطقه اي صنعت توریسم،ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر، اسفند 

،الگوي گردشگري خالق شهري در ایران با استفاده از مدل تحلیلی  سلسله )1395(رحیمی، محمد، پازند، محمد،

ي ششم، شماره ي سوم،مراتبی، فصلنامه ي علمی و پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، دوره 

،تجربه ي گردشگري وهویت ملی مورد مطالعه  ي شهر شیراز،مجله ي جامعه )1388(شیبانی، ملیحه،هاشمی،سمیه،

شناسی ایران،دوره ي  چهارم،شماره ي دوم

 حمید: یوید ریزي توسعه گردشگري در کشورهاي در حال توسعه ترجمه1392.)برنامه.( شارپلی، ریچارد و تلفر، د

انتشارات مھکام: .غام بروجنی و ھمکاران، تھرانضر

،بررسی نقش بازاریابی در گردشگري شهر مقدس مشهد، پایان نامه ي کارشناسی ارشد، )1380(صردي ماهکانی، علیرضا ،

دانشگاه تربیت مدرس

،اصول بازاریابی و خدمات گردشگري، تهران، نشر فرس)1383(کتابچی،محمد مهدي،

،ان، چاپ اول، تهیه و تنظیم، علیخانی،علی اکبر، پژوهشکده ي علوم انسانی و یردر اهویت ملی ،سیر)1383(کوالیی، الهه

اجتماعی، جهاد دانشگاهی
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