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 چکیده

 از متفاوت هاییاهدیدگ و گرفته قرار توجه مورد شدن جهانی یا ارتباطات عصر در که است مسائلی ترینمهم از هنر و فرهنگ 

 فعاالنه نقش ایفای نامکا تا جهان در خاص هایفرهنگ هژمونی و محلی و بومی ملی، هایفرهنگ برای شدن جهانی تهدید

 نه دارد نگه بالنده و پویا شدن جهانی عصر در را بومی و ملی هایفرهنگ تواندمی آنچه اما گیرد.برمی در را گوناگون هایفرهنگ

 هاست. فرهنگفرهنگ دیگر آثار و هاجلوه ورود از ممانعت برای دیوارکشی و ایستادگی نه و دیگر هایفرهنگ برابر در تسلیم

 وانگیزه عامل عموضو وهمین جستجوکنیم درآن ملتها فرهنگ و تاریخ از هایی نشانه انگیزدکه داردومارابرمی العاده فوق تیقدر

 کشورها، یمرزها که هنگامی بدانیم، انسانی وتجارب رفتارها ها، اندیشه میراث، تمامی راشامل فرهنگ اگر. سفراست اصلی

. شود می شگرانگرد برای فرهنگی های جاذبه افزایش باعث عاملی خود، این کنند، می حرامطر و سیاسی فرهنگی زبانی، اختالفات

 گردشگران و است ساخته فراهم را مقاصد گردشگری بیشتر هرچه جذابیت موجبات که است فرهنگی واختالفات تفاوت ها و همین

 از گوناگون های قومیت وجود. داد لقب "ایرانی اماقو و ها فرهنگ گنجینه" توان می را شمالی خراسان. کشانند خودمی سوی به را

 دلیل ن،خودشا خاص فرهنگی های ویژگی همه با ها ترک و لر عرب، حتی بلوچ، های اقلیت و کرد ترکمن، ترک، فارس، جمله

 صنایع ،هنگیفر های ویژگی دارای یک هر عرب و لر بلوچ، کرد، ترکمن، های قوم .است شمالی خراسان برای لقب این برازندگی

 جاذبه و ها فرهنگ زیبای گنجینه به را شمالی خراسان گوناگونی؛ همین و است خود خاص موسیقی و سنتی های لباس دستی،

راهکارهای  وو تحقیق حاضر در پی شناساندن فرهنگ و پتانسیل های استان خراسان شمالی است  .است کرده تبدیل فرهنگی های

 ی و الالییمحل های المثل ضرب، محلی های رسوم، بازی و خراسان شمالی از جمله: آداب را برای حفط اصالت و فرهنگ استان

 محلی ارائه خواهد داد.  های

 محلی، خراسان شمالی.  های محلی، الالیی های المثل ضرب محلی، های بازی رسوم، و آداب کلمات کلیدی:
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  مسأله بیان و مقدمه

 میراث تمام و است انسان حیات تمام وسعت به فرهنگ قلمرو وسعت می شود. خلق جامعه افراد و فرد بشریت، طرف از فرهنگ

 است ملت فرهنگی سرمایه و هویت بیانگر ملت یک فرهنگی میراث. گیرد می بر در امروز تا به آغاز از را او های اندیشه و بشر

 موثری عوامل سرمایه یک عنوان به فرهنگی میراث و فرهنگ. دهد ادامه مطلوب حیات به تواند نمی آن حس و هویت بدون انسان

 ملت آن روح که است ملت یک فرهنگ و تاریخ از هایی نشانه و رود می شمار به دیگران به شناساندن و مردم شناختن جهت در

 هرگز که دهیم امانج خودمان را چیزهایی که انگیزد می بر را ما. دارد العاده فوق قدرتی فرهنگ. کرد جستجو توان می آن در را

فرهنگ در میان جوامع مختلف به  (.15 ص ،13۸0 فیس، بونی) ایم نکرده را آنها به زدن دست توانایی احساس یا و آن انجام فکر

اشکال متفاوت ظاهر می شود تا جایی که جامعه شناسان آن را متاثر از عوامل مختلف دینی، قومی، اقلیمی، نژادی، تاریخی، سیاسی 

هایی هستند که مردم از طریق آن مذاکره می کنند و احساس  می دانند، در قالب فرهنگ قوم گرایی، ملی گرایی راه و اجتماعی

تعلق به آن را نیز دارند.اگر فرهنگ را شامل تمامی میراثها، اندیشه ها، رفتارها و تجربه انسانها بدانیم ضمن تنوع و تفاوت در شرایط 

های ملل مختلف روبرو هستیم . هنگامی که مرزها، اختالفات  ماعی مختلف با گوناگونی فرهنگمتعدد جغرافیایی، سیاسی و اجت

نقش گردشگری در فرهنگ محلی یا  زبانی، فرهنگی و سیاسی را مطرح می کنند این خود جاذبه ها را برای دیگران بیشتر می کند.

کسب اطالعات درباره فرهنگ ها متفاوت یکی از انگیزه فرهنگ منطقه بسیار پیچیده است و به خوبی درک نمی شود. تجربه و 

های مهم سفر به شمار می آید. بدین ترتیب تاثیرات سفر برای مقصدهای فرهنگی در نظر گرفته می شود. با این وجود، این چالش 

انجام می شود. قدرت وجود دارد که تعامل فرهنگی در گردشگری را نوعی تجربه یک طرفه می دانیم که در قالب مهمان/ میزبان 

(. 14۸:1391تغییر فرهنگ از طریق گردشگری، حاصل فعالیت ها، خواسته ها و توقعات گردشگران است )جورج و همکاران،

های خاصی  پیچیدگی جهانی و اجتماعی دةـپدی  کـی عنوان به و است اقتصادی فعالیت یک از فراتر کنونی جهان در گردشگری

 هرچهد. ـآی می ودـوج هـب لحـص زمان در هم با  ها آن تعامل و تباط های مختلف و ار فرهنگ با ها انانس جاییکه از جابه  دارد

 وحدت سوی به میهمان و میزبان های فرهنگ و کند می جلب خود سوی به را بیشتری گردشگران باشد تر غنی بومی های فرهنگ

 است عاملی رسند. فرهنگ می بنظر هم به تقریبا مشابه مکانها همه فرهنگی، حضورتفاوتهای بدون .دارند برمی گام همبستگی و

 شیوه و ها ارزش ها، نگرش در ایجادرفتارها، کننده تعیین و اساسی نقشی دیگر سوی از و سیاحت، و سفر به انگیزش ایجاد برای

 باعث و گردشگران گیزهان و محرک که است فرهنگی عامل تفاوت این که گفت توان می جرات به. دارد انسانها زندگی های

 فرهنگ بر آن تأثیر و گردشگری انواع و فرهنگی تفاوتهای بحث رسد می نظر به چه گردد. اگر می افتاده دور مناطق به( آنها)سفر

 همف و انگیزه ارتباطات عامل، مهمترین میتواند گسترده تفاوتهای همین اما،. بگیرد بر در را گردشگری انواع میزبان بیشتر و میهمان

 در مؤثر موارد جمله از مذهب و جنسیت ،(و میهمان میزبان) مردم نگرشهای ارزشی، عاداتهای قومیتها، نژادی، تنوع. باشد فرهنگها

ها و  تمایل به شناخت پدیده(. 131-132: 1395هستند )حسنی و امینیان،  (میزبانان) بومی افراد و گردشگران بین ارتباط برقراری

در نهاد و فطرت خود پی برده است. نمود  ها از خصایص اصلی است که انسان از دیرباز بـه وجـود آن ختهکسب آگاهی از ناشنا

ر و سفر، تحرک و جابجایی برای دیدن، یست؛ از جمله سا هـای بـشر قابـل مـشاهده اندیشه این خصیصه در بسیاری از رفتارها و

های  ایم. این خصیصه رفتار بشری مانند سایر خصلت به آن عالقمند نبوده شنیدن و احساس کردن آنچه که قبالً تجربه نکرده یـا

ها، اهداف و رفتار گردشگران و میزبانان با توجه به فرهنگی که به آن تعلق  معنی که انگیزه رفتاری او، ماهیتی فرهنگی دارد؛ به این

ی پاسخی به نیاز فطرت جستجو گـر انـسان بـه کـشف به بیان دیگر، گردشگر جامعه دیگر متفاوت است. ای بـه دارند، از جامعه

گردشگری  زندگی گذشتگان، آشنایی با فرهنگ ملل دیگر و گریز از یکنواختی محیط کار و زندگی معمولی است؛ از ایـن رو اسـرار

ارتباط دارد،  -است ها وآرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه گردشگری با ا نسان و انگیزه ها، خواست فعالیتی فرهنگی است.

(. در عصر 391: 1376)ضرغام،  هاست توان گفت محرک اصلی گردشگری، در واقع همین اختالف فرهنگ که می بـه حـدی

گردشگری  حاضر، رابطه ای دو جانبه بین فرهنگ و گردشگری به وجود آمده اسـت . فرهنـگ منبعـی حیـاتی بـرای توسـعه 

گردشگری یک پدیده فراگیر اجتماعی (. 9: 2002)ریچاردز،  م مهمی در توسعه فرهنگی داردشود و گردشگری نیز سه محسوب می
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در سطوح مختلف زندگی اجتماعی در جهـان مـی  است که با معرفی نظام جدیدی از روابط در تمام فعالیت ها، باعث تغییرات

ای که تغییرات فرهنگ محلی نشان  می کند، به گونهفرهنگی ایجاد  هایی بـرای تغیـر همچنـین فرصـت(. 34: 19۸0)لنفت،  شـود

های گردشگری  ششمین اجالس مجمع سازمان(. 102: 1999)چانگ و یو،  است دهنده قدرت گردشـگری در جوامـع معاصـر

ود های موج حقوق گردشگران و تکالیف گردشگر، بلوغ نگرش در بلغارستان تشکیل شـده، بـا انتـشار اعالمیـه 19۸5که در سال 

های مختلف گردشگری اعم از داخلی و بـین  ساخت. در این سند عرصهنمایـان  را اجتمـاعی –درمورد کنترل آثار فرهنگـی 

ها، میزبانان و بازدیدکنندگان بر دوش دارند مـورد توجـه قـرار گرفـت . بـدین  دولت المللـی از منظـر حقـوق و وظـایفی کـه

ردشگری تأکید شد و گردشگری به عنوان یکی از شیوه های تبادل فرهنگی که دارای آثـاری در گ ترتیـب بـر امـور فرهنگـی در

های پایانی قرن بیستم نیز، سازمان فرهنگی و آموزش ملل متحد )یونـسکو(،  است مورد پردازش قرار گرفت. در سال ابعـاد قـضایی

اعالم کرد که مسئله اساسی قرن  1996سمینار پاریس به سال نجام شده در زمینه گردشگری، در ا هـای متعـدد براسـاس تحقیق

 نتـایج ایـن سـمینار. است و گردشگران بدون فرهنگ وجود نخواهنـد داشـت« فرهنگ»برای پدیده گردشگری  بیست و یکـم

أثیراتی در جامعه ت های اصلی گردشگران است و هر مـشکلی از گردشـگری نشان دهنده این واقعیت بود که فرهنگ یکی از انگیزه

 شاو و ولیامز رابطه بین فرهنگ و گردشگری را به شکل زیر تبیین کرده اند:(. 3: 2002)جعفری و ضرغام،  مهمان و میزبان دارد

 
 (15: 1994، چرخه گردشگری و فرهنگ )شاوویلیمز. 1شکل 

فرهنگ آن محل مواجه می شوند و از همان طور که در شکل امالحظه می کنید، گردشگران هنگام عزیمت به یک مقصد، با 

ابتدای سفر، تعامالت فرهنگی بین مهمانان و میزبانان آغاز میشود. ظواهر، رفتارها و تقاضاهای گردشگران تأثیراتی بر جامعه 

فک میزبانان می گذارد ضمن اینکه گردشگران نیز، خواه ناخواه تحت تأثیر فرهنگ میزبان قرار می گیرند. امروزه رابطه الین

گردشگری و فرهنگ به خوبی شناسایی شده، فرهنگ عاملی است برای شوق به سفر و هم عاملی در تعیین، رفتار و روش 

زندگی مردم. گردشگری پیش از آنکه یک صنعت و فعالیت اقتصادی باشد، پدیده ای است فرهنگی و در ایجاد تغییرات فرهنگی 

فرهنگی بین المللی بررسی رابطه بین فرهنگ و گردشگری را با تأکید  -ای علمی بسیار مؤثر است. یونسکو و بسیاری از سازمانه

بر نقش فرهنگ به عنوان کلید پاسخ به سؤاالت پژوهشی که نهایتا منجر به درک کامل پدیده گردشگری خواهد شد توصیه کرده 

کرد گردشگری را توضیح دهد. با وجود اند. فرهنگ با نفوذ قوی خود می تواند به بهترین وجه ماهیت، هدف، ساختار و کار

تأکیدات فراوانی که در گذشته و حتی امروز بر بعد اقتصادی و مزایا و منافع گردشگری می شود، فرهنگ همچنان نفوذ و تأثیر 

بدیل خود را دارد. تأکید بر بعد اقتصادی و مطالعه توانمندیهای بالقوه اقتصادی این صنعت بدون شک آنرا به صنعتی پیشگام ت

 (. استان خراسان5: 2000)جعفری و ضرغام،  خواهد کرد اما هرگز بعد فرهنگی نباید تحت تأثیر قرار گیرد و یا فراموش شود

 متقابل اثر و متنوع و فراوان های ظرفیت با گوناگون اقوام وجود .داد لقب "ایرانی اقوام و ها فرهنگ گنجینه" توان می را شمالی
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 به توان می جمله آن از که. است شده استان این در دستی صنایع و سنتی هنرهای از ای مجموعه یجادا سبب یکدیگر بر ها آن

 های رقص با همراه که موسیقی .کرد اشاره هاست لوطی و ها بخشی ها، عاشق:  گروه 3 شامل که خراسان شمال نوازندگان

 و شود می اجرا کمانچه و دایره قشمه، و دهل و سورنا ساز با و است انارکی و قرسه شیش قرسه، دو قرسه، یک نام به محلی

از جمله آداب و رسوم مردم خراسان شمالی می توان  .است بازی چوب و بازی نیزه شمشیربازی، رزمی، حاالت دهنده نشان

 که کنند می برگزار محلی و ملی مذهبی، گوناگون های جشن سال طول در شمالی خراسان استان موارد زیر را اشاره نمود: مردم

 قویون، آق جشن نوروز، ویژه های جشن و( ع)معصومین ائمه و( ص)اسالم گرامی پیامبر میالد جشن به توان می جمله آن از

 هر فرهنگ از بخشی محلی پوشاک .کرد اشاره نامانلو روستای در محصول برداشت شکرگزاری جشن چوخه، با کشتی جشن

 زیباترین جزو این بر عالوه شمالی خراسان استان در ترک و ترکمن کرمانج، زنان و مردان رنگارنگ های لباس و است منطقه

 استان دستی صنایع از. کند می جلب خود سوی به را گردشگری هر نظر که است ایران پهناور سرزمین از خطه این های جلوه

 و چادرشب ترکمنی، های پشتی همچنین .کرد اشاره پالس و قالیچه و قالی جاجیم، گلیم، انواع مثل هایی بافته به توان  می

 مینیاتور، تذهیب، نمدمالی، به توان می سنتی هنرهای دیگر از این بر عالوه. شود می محسوب استان این های بافته دیگر از چارق

 تاثیرات لیلبا توجه به آنچه گفته شد این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که تح .کرد اشاره. … و کاری منبت زنی، قلم

 شمالی چگونه است؟ خراسان استان در بومی فرهنگ

  تحقیق ضرورت و اهمیت

 ارتباط قدر هر. دارند بر یکدیگراثر متقابالً فرهنگ، یک از بخش دو که است انفعاالتی و فعل و تأثیرات :شامل فرهنگی بین تعامل

 به و ها سمبل و نمادها پذیرش و رفتاری واکنش و یزان کنشم همان به باشد، بیشتر رودررو مالقات و مسافرت از فرهنگ دو بین

 با جامعه یک بین گردشگری مراودات در مداومت و استمرار. بود خواهد تر با دوام و تر عمیق فرهنگی میان تعامل دیگر، عبارت

فرهنگی  میان تعامل آن به که شود می فرهنگی تحوالت و تغییر بروز موجب جامعه، یک درون یا( و میزبانان مهمان)دیگر ی جامعه

 چند یا یک نتها نه با خود و است فرهنگ یک از ای نماینده گردشگر هر اساساً و. گویند می میزبان ی جامعه افراد و گردشگر

 خود با گردشگران. گذارد می نمایش به جامعه ی دیگر یک از ای زنده تصویری بلکه کند، می جا جابه را سنت یا اعتقاد و رفتار

 در مداومت و استمرار. دارند همراه به را میزبان ی جامعه با فرهنگ مأنوس چندان نه های خواسته گاه و ها ارزش از نیایید

 به که شود می فرهنگی تحوالت و تغییر بروز موجب جامعه، یک درون یا دیگر ی با جامعه جامعه یک بین گردشگری مراودات

 اجتماعی الگوهای و فرهنگ دارای میزبانان، و گویند. گردشگران می میزبان ی جامعه افراد و گردشگر میان فرهنگی تعامل آن

 ویژه اهمیت دارای یکدیگر بر آنها اجتماعی و فرهنگی تأثیرات. شود می ایجاد ارتباطات فرهنگی سفر، حین در و هستند متفاوتی

 رابطه فرهنگ و گردشگری ترتیب بدین. است فرهنگی جدید اشکال تولید اصلی زمینه گردشگری کانل قول مک به. است ای

 تعیین را گردشگری مقاصدوتعامالت جهت و فرهنگ، میتوانندماهیت حامل و خالق عنوان به انسانها و. بایکدیگردارند الینفکی

 فرهنگ حوزه در که فراوانی حساسیتهای با رسد می نظر به و. است محور انسان و به انسان وابسته دیگرگردشگری عبارتی به کنند،

 شده عرصه تبدیل این سازان تصمیم اصلی دغدغه به سازی جهانی رویکرد با شدن جهانی فرآیند و دارد وجود و ملتها دولتها برای

 ومحوراصلی میکنند، ایفاء ها دارند فرهنگ دادن شکل و کنترل در باالیی پتانسیل را که پویا ای پدیده نقش وگردشگری است،

 کند، می تلقی فرهنگی بین ارتباطات موضوعات محور گردشگری را پیش از بیش آنچه. گیرد می قرار رهنگیف وتغییرات تبادالت

 دانش، به نیاز که جوامع فرهنگی تفاوتهای پذیرش و فهم دیگر عبارت به. فرهنگ دارد حوزه در گردشگری که است کارکردی

فرهنگی  میان ارتباطات و کند می رشد یابد می غنا فرهنگی اوتهایتف از اساسا که گردشگری پدیده در بستر دارد آموزش و آگاهی

 میزبانان سفر فرهنگ دارنددرحین تالش گردشگران گیرد. بنابراین می خود به تری جامع و تر ملموس شکل گردشگری، بواسطه

 محیط با تعامل و ارتباطات از نوع نای قطعا. برقرارنمایند بیشتری وتعامالت آنها ارتباط با و بشناسند بهتر را ومسیرسفر درمقاصد

دارد )حسنی و امینیان،  همراه به میزبان در بسترجامعه هم و خودگردشگر در هم نیز را تغییراتی و انفعاالت فرهنگی و فعل میزبانان،

 آن طی و کرد شناسایی گردشگری منشور عنوان به را اصل ، شش1999در سال  گردشگری جهانی سازمان(. 133-132: 1395
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 های ارزش شناساندن در فراوانی تأثیر و بوده ای ویژه اهمیت دارای که است فرهنگی تبادالت بستر مهمترین توریسم که شد اعالم

 رسانه توسط که اند شده مواجه حقایقی با اند کرده سفر آسیا و اسالمی کشورهای به که غربی ملل از بسیاری. دارد ملل فرهنگی

 در بلکه نیست آشناست آن با خود که تکراری موضوعات دنبال به گردشگر. شود می تبلیغ آن الفخ درست جمعی ارتباط های

توریسم »میالدی به سال  2010(. نامگذاری سال 27، ص13۸۸و متمایز است ) کاظمی و زاهدی،  متفاوت اندازهای چشم جستجوی

ی به عامل موثر در تعامل فرهنگ ها، گفتگوی تمدن توسط سازمان کنفرانس اسالمی و نیز تبدیل شدن صنعت گردشگر« اسالمی

 در ها و برقراری انس و الفت بین ملت ها، شناخت و توجه به جایگاه این صنعت را در مبادالت میان فرهنگی ضروری می سازد.

 نقش راهبرد یک عنوان به ها تفاوت این ،است دهـش درک یـمحل جامعة و گردشگران بین فرهنگی میان های تفاوت که مقاصدی

 در اللـاخ ایجاد سبب فرهنگی مسائل بروز معاصر گردشگری در متأسفانه اما. است داشته توسعه گردشگری آن مقاصددر مؤثری

در این میان  .(13۸0ها و در نهایت برجا گذاشتن تاثیرات مخرب فرهنگی شده است )همایون، انسان  میان ارتباطی مهم فراگرد این

های جدید و رسانه ها در توزیع و گسترش صنعت جهانگردی و همچنین شکاف های فرهنگی که خود  توجه به نقش تکنولوژی

این ابزار به واسطه در سلطه بودن دولتها ایجاد می کنند سردرگمی فراوانی را در این بخش ایجاد کرده است. اما با توجه به این 

های مختلف می باشند، از تفاوت ها و تنوع های موجود در فرهنگ نکته که گردشگران به دنبال حقایق و شناخت دنیا با فرهنگ 

های مختلف لذت می برند، تالش دولتهای مسلط بر رسانه ها را جهت ایجاد شکاف های فرهنگی خنثی می کنند. بنابراین 

ارتباطات میان فرهنگی گردشگران با سفر به نقاط مختلف در صدد آشنایی با فرهنگ های مختلف بر می آیند که این امر از طریق 

 میان گردشگر، جامعه میزبان محقق می شود. 

عناصر اجتماعی فرهنگی که توان فراهم کردن زمینه ارتباط افرادی از فرهنگها و سابقه های تاریخی متفاوت را دارد، شامل: 

ت میان فرهنگی، به یکدیگر ادراکات، فرادگردهای کالمی و فراگردهای غیر کالمی است. همه اجزای این عناصر در ارتباطا

نیازمند و وابسته اند. هر یک از این عناصر، از اجزائی خاص تشکیل شده است. ادراکات شامل: عقاید، ارزشها، سیستمهای 

نگرش، جهان بینی و سازمان اجتماعی است. فرادگردهای کالمی، از زبان گفتاری والگوهای تفکر تشکیل شده است. فراگردهای 

.  در گردشگری نیز (Samovar, 1994, pp. 66-73 شتمل بر رفتار جسمی، مفهوم زمان وکاربرد فضا می باشد)غیر کالمی، م

سه عنصر ادراکات، فراگردهای کالمی و فراگردهای غیر کالمی میان میهمان و جامعه میزبان در تبادل اطالعات و فرهنگ همیشه 

 بیشتر درک به یشگردگردارد:  دجوو در گردشگری و تعامالت فرهنگی البغ هیدگاد دوهدر روابط میان آنها مد نظر بوده است. 

 تعامل و دلتبا یسو به هیرا یشگردگر توسعه ه،یدگاد ینا سساا بر. کند می کمک فرهنگی توسعه و نجها عمتنو یها فرهنگ

را فراهم می سازد )سازمان  تماعیجا و دیقتصاا شکوفایی و فرهنگی توسعه کانما که نگوناگو ملل و امقوا بین طتباار و فرهنگی

. یابد می یشافزا فرهنگی یها چالش ان،شگردگر ورود با که معتقدند وهگر ینا مخالفین ،مقابل در (.1377جهانی گردشگری، 

 نتیجه در و دارد نمیزبا جامعه از بیشتر سایشآ رنتظاا د،خو تتعطیال ارانگذ و تمسافر نماز در شگردگر که ندوربا ینا بر نناآ

 و تمقدسا و میباشد زیسا شکل هم عامل جمله از ارد،گذ می یجا به نمیزبا جامعه بر فرهنگی و جتماعیا بمخر یپیامدها

 فرهنگ از و گیرند می ارقر تأثیر تحت زود خیلی ضعیف یها فرهنگ غالباً .کشد می البتذا به را معاجو یهاوربا و ها ارزش

 نمیا یشگردگر تنفعاالا و فعل ماا. شوند می لضمحالا رچاد و کنند می حل دخو در باشد بد و بخو نچهآ هر انشگردگر

 مخالف مختلف ادفرا هیدگاد ،یگرد نبیا به. دارد لنباد به را یکمتر یسیبهاآ ،نددار هم با دییاز فرهنگی تشترکاا که معیاجو

 و جتماعیا منفی اتتأثیر ایرز ،نیست قبولی قابل هیدگاد ر،بسیا فرهنگی تکااشترا با یهارکشو ردمو در ی،شگردگر توسعه

 و صحیح مدیریت و ییزر برنامه با یشگردگر گرا .ستا یشگردگر مدیریت و ییزر برنامه ضعف از ناشی ی،شگردگر فرهنگی

  شجودخو و قخال عناصر ،فرهنگی تکااشترا ،یگرد فطر از. دشو می ناچیز و کندا ربسیا آن بمخر رثاآ د،شو اداره مناسب

 سایر یها یژگیو از نداتو می د،خو چگیریکپا و هویت حفظ ضمن د،شو دهپیا و حمطر خوبی به گرا که دارد یمندونیر نبنیا

گردشگری  هد.د شگستر و توسعه را فرهنگی بین مناسب مدیریت و ییزر برنامه ،مسائل دنکر روز به با و دهبر هبهر ها فرهنگ

 کنشی ،محلی گـفرهن از گریـگردش ایـه هـتجرب یرـتفس طةـواس به که است فرهنگی کنش های شیوهدر این میان یکی از 
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 وجود. باشد داشته قرار سطحی چه در محلی جامعة گـفرهن هـک دارد تگیـبس هـنکت نـای به امر این. سازد می نمایان را متقابل

 بینرا  یـعمیق یـفرهنگ اتـاختالف ،جوامع های تهاجمی از سوی دیگر در بعضی ازفرهنگ  و وـس کـی از تدافعی های فرهنگ

آورد. اصوالً فرهنگی پویا است که توانایی کنش های فرهنگی را دارا باشد. در جدول زیر  می وجود به محلی جامعة و گردشگر

 (.13۸5، سقایی و یزدی پاپلی) است شده بیان ها فرهنگاین  ویژگی های

 (13۸5ویژگی های فرهنگی )پاپلی یزدی و سقایی، 

 فرهنگ تهاجمی فرهنگ تدافعی فرهنگ پویا

به دنبال دیدگاه های تازه، جوابگو در 

برابر محیط، مشتاق، دنبال بخت و 

اقبال، انعطاف پذیر، سازگار، به وجود 

 آورنده حالت و وضعیت

محافظه کار، امنیتی و بسته، گوش به 

زنگ، پرهیز کننده از تغییر، غیر قابل 

 انعطاف، غیر سازگار، واکنشی

هنگی، تحریب محیط زیست، تهاجم فر

آینده نگر با دید اقتصادی، حسابگر، 

انعطاف ناپذیر در اندیشه های خود، 

حترام به امهاجم، عدم  -غیر سازگار

 دیگران

ی تا انتظارات/ ( معتقد است که عرصه هایی که در آن روابط رخ می دهد از مرحله، مقیاس و نوع توسعه گردشگر1994پیرس )

و ماهیت روابط بین  ر قبال ساختار و ویژگی های جامعه مقصد بسیار متغییر است. در این راستا شارپلی شکلرفتار گردشگران د

غیر منتظره و تا حتی  مردم محلی و گردشگران را از ساختار یافته، برخوردهای مبتنی بر مبادله تجاری و اختیاری، مالقات های

(. 2014رپلی، ست، ظاهراً به طور قابل توجهی متفاوت دانسته است )شاروابطی که به هیچ وجه شامل تماس یا ارتباطی نی

ر نحوه بهمچنین زنجیره برخوردهای گردشگر و جامعه محلی حاکی از آن است که نحوه برخورد گردشگر و جامعه محلی 

 تماس، سودمندی طرفین از تعامل، تجربه درک شده گردشگران و جامعه محلی تاثیر می گذارد.

 

 

 (2014زنجیره برخورد گردشگر و جامعه محلی )شارپلی، 

در تماس با یکدیگر در تحقیقات انجام شده مشخص شد که فرهنگ گردشگران و فرهنگ جامعه میزبان در ارتباطات میان آنها 

قرار می گیرند و بر حسب قوی و یا ضعیف بودن، تهاجمی، تدافعی و پویا بودن هریک از فرهنگ ها دچار تغییراتی می شوند. 

امکان دارد هر کدام از طرفین در این فراگرد در جایی منتفع و در جای دیگر متضرر شوند. در نتیجه؛ فرهنگی در ارتباطات میان 

 ر در معرض آسیب قرار می گیرد که قوی تر و پویا تر باشد. گردشگران کمت

  تحقیق نظری مباني

  گردشگری

اند؛ در اقطار عالم سفر کردن و شناخت؛ مسافرت بـرای تفریح و  در فرهنگ لغات فارسی، گردشگری را چنین تعریف کرده

: 1373)الوانی و دهدشتی،  گـردد ود بـاز مـیسرگرمی؛ و سفری که در آن مسافر به مقصدی می رود و سپس به محل سـکونت خـ

 داشته ها راجع به گردشگری در دایره المعارف گردشگری و مسافرت، بر ابعـاد تـاریخی ایـن پدیـده تمرکـز ولین نوشته(. ا1۸

 تماس:

وجود ندارد، عدم تاثیر در 

تجربه گردشگر، تاثیر 

احتمالی در ادراک جامعه 

 محلی

 تماس:

کم وقوع، برنامه ریزی 

نشده،سود نا معلوم، قدری 

تاثیر در تجربه گردشگر و 

 ادراک جامعه محلی

 تماس:

گهگاه، برنامه ریزی شده، 

سودمندی متقابل، قدری 

تاثیر در تجربه گردشگر و 

 معه محلیادراک جا

 تماس:

مکرر، ساختاریافته، برنامه 

ریزی شده، سودمندی، درجه 

باالیی از تاثیر در تجربه 

گردشگر و ادراک جامعه 

 محلی

برخورد فیزیکی/ کالمی ارنباطات وجود 

 ندارد

 برخورد ارادی بر اساس مبادله برخورد غیر ارادی/ بی اختیار برخورد ارادی برای مبادله شحصی

 تجاری
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گردشگری بعنوان  های گردشگری تغییر یافته است. درحالی که تعاریف اولیه عمـدتاً بـر اند. با گذشت زمان، معانی رایج و حرف

های  دهند. دیدگاه پوشش می معانی اخیر مفهـومی کـامالً وسـیع تـر را(. 25: 1995)بریجز،  یک مولد اقتصادی توجه داشتند

ای چند  ثابت شده که گردشگری پدیده جدید احتماالً ناشی از افزایش دانش بشر درباره ابعاد گردشگری است؛ چون امـروزه

در تعریفی دیگر، گردشگری به جابه جایی موقت مردم به مکانی خارج از محل (. 9-۸: 2002)گان،  استوجهی و بسیار پیچیده 

دهند و برای  شده است به طوری که مسافران در مدت اقامت در مقصد، فعالیت هایی انجام می زندگی وکار معمولی شان اطـالق

 بهترین گردشگری هارکشو از ریبسیا در وزهمر(. ا6: 19۸2و وال،  )ماتیسون شود ای فراهم می تسهیالت ویژه رفع نیازهای آنهـا

. باشد شتهدا نمیزبا معاجو روی را تیاتغییر جتماعیا و فرهنگی ظلحا به نداتو  می و رود می رشما به فرهنگ یعتالا ایبر سیلهو

 آن نمواپیر در که ایی گونه به ،تسا فرهنگی مرا یک باشد حمطر دیقتصاا هپدید یک انعنو به نکهآ از قبل یشگردگر قعوا در

 ینا. سازدمی شناآ یگرد یها فرهنگ و ها ننساا ،فیاییاجغر یفضاها با را ننساا یشگردگر. دگیرمی شکل ریبسیا فرهنگی رثاآ

 یشگردگر صلیا بهذجا انعنو به دخو فرهنگ که ستا حالی در ینا ست.ا خویش از ننساا بیشتر شناخت ایبر ایی مقدمه شناییآ

 هدانخو عینیت یشگردگر و دبو هداخو هم شبیه جا همه کندمی دیجاا را ها تفاوت که فرهنگ ونبد وتتفا. دشو می بسومح

  (.۸۸ ص ،13۸6سقایی، و یزدی پاپلی) شتدا

  گردشگری و فرهنگ رابطه

( مدرنیسم)اى توده حالت گردشگرى از که است مدرنسیمی پست جهان از متأثر و عظیم فرهنگى اى پدیده به گردشگرى امروزه

 که فراستس فرهنگ طریق است. از یافته تغییر فردگرایی است و جویی لذت تنوع، تجربه شامل که آن از منعطف هاى شکل به

 نمایند می کتراحساسنزدی بشری وتکامل سیرتحول به وخودرا پرداخته فرهنگها بین تبادالت و و انتقال فرهنگها یادگیری انسانهابه

 ها رسانه و گردشگری بینابین رابطه درک برای مهم عاملی گردشگران یابند. تصورات می دست گی وبالنده ائیبه خودشکوف و

ایجاد  باعث خود بلکه است، گردشگران تصورات از بسیاری آورنده بوجود خودعامل تنها نه رسانه بدین ترتیب،. شود می تلقی

 (. 137: 1395ان، گیرد)حسنی و امینی می شکل ها رسانه کمک به گردشگران، تجارب و ها ایده و شود؛ می افراد تجارب و توقعات،

  ها الالیي

 بخشی گر مایانن ها سروده این. است الالیی ویژه به و کودکان های ترانه سرزمین، هر شفاهی ادب های جنبه ترین کهن از یکی

 و یافته دوام ما نزما تا و یافته ادامه نسل به نسل ده،دوانی ریشه دور های گذشته از که است ملی عواطف و جمعی های آرمان از

 سنت این به ه،مادران مهر و عاطفه چاشنی همراه به رقص، و موسیقی و شعر هنر سه از استفاده. است کرده حفظ را خود جایگاه

 (.  ۸1: 1395است )طباطبایی و سادات طباطبایی،  بخشیده شگفت هایی جنبه بومی

پهلوی به معنای  wagاین واژه برگرفته از (. 1342: 309کاربرد داشته است )تبریزی،  "بنگره"شته به صورت معادل الالیی در گذ

( به bend) است که در فرهنگ بهدینان آمده؛ یعنی بند "بن"پیشوند این واژه همان (. 152: 1373بانگ و صدا است )مکنزی، 

الب ج(. 29: 13۸0 ند، ناله بند یا ناله خاموش کن )رک. محمدی و قایینی،یعنی بانگ ب "بنگره"معنای حبس و بند. به این ترتیب 

تق شده است. )رک. به معنی آرام کردن مش lullمعادل الالیی فارسی است که از فعل  lullabyتر اینکه در زبان انگلیسی نیز واژة 

 (.2۸۸: 13۸6پوالدی، 

مادر انس می گیرد و آغازین ترنم دلنشینی که گوش کودک را نوازش بشر از روزی که چشم به جهان می گشاید، با دامان پرمهر 

میکند، زمزمه خیال انگیز الالیی مادران است. دیرینگی این سروده های مادرانه به اندازه تاریخ بشر است؛ چه این سرودهها اثر 

ه با بیم و امید، احساس خود را به زنجیره شاعران رسمی و حرفه ای نیست؛ بلکه نهاد جوشان و ناآرام مادر در لحظات تنهایی آمیخت

ها کشیده و الماس خوش تراش شعرگونه ای را به نخستین مخاطب الالیی هدیه داده است. از همین رو است که رعایت  -واژه 

 قواعد شعری در الالیی چندان جایگاهی ندارد و آنچه در ادب رسمی ایراد و ضعف شمرده می شود، در آن فروان به چشم می

الالیی ها را به اعتبار اینکه از دل فرهنگ عوام جوشیده، می توان در شمار ادبیات عامیانه دانست. نیز می توان آنها را در زمره  آید.

از دیگر سو می توان آنها را در شمار . (62: 13۸2ادبیات کودکان آورد؛ از آن رو که برای کودکان آفریده شده اند. )رک. حسن لی، 
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نه ادبیات زنانه دانست؛ از آن رو که درون مایه و محتوای آنها از دنیای ذهنی مادران )زنان( برخاسته است. )رک. ناب ترین گو

حق این است که الالیی را واسطة العقد و حلقه پیوند میان ادبیات کودک و ادبیات زنان بنامیم؛ زیرا . (31: 13۸0محمدی و قایینی، 

صیترین احساسات لطیف زنانه است و از دیگر سو تنها و نزدیک ترین مخاطب آن کودک از یک سو تجلی گاه ناب ترین و شخ

به شمار می آید. هرچه باشد، این سروده سرشار از سادگی و شیوایی، با فرهنگ مردم پیوندی ناگسستنی داشته و دارد؛ فرهنگی که 

طوره ها، افسانه ها، مثلها، متلها، الالیی ها و دیگر شاخه های حوزه های گسترده ای از قبیل عقاید، آیینها، باورها، آداب و رسوم، اس

شوربختانه در عصر ما الالیی نیز مانند بسیاری از جاذبه های دیگر  .(1: 1346ادبیات شفاهی را در بر می گیرد )رک. شکورزاده، 

ناز نامه ها نگشایند و "نیای راز آلود این دنیای قدیم، قربانی تجدد و نوگرایی شد و بیم آن می رود که نسل های آینده راهی به د

 کودکان فردا از درک این همه زیبایی بی بهره بمانند.

  ایراني ها الالیي بر درنگي

 در گویی. مردم توده هب توجهیادبیات کالسیک ایران هیچ گاه نتوانسته خود را از زیر بار سنگین دو اتهام برهاند: زن ستیزی و بی 

 زعم به. است بوده گروه دو این آرزوی و رنج بیان از داشتن ننگ قلمرو، این به ورود برای الزم شرط ،ایران ادبی کهن سنت

و رنجی برای یافتن این  گان، به جز دوره معاصر، هیچ کدام از ادوار ادبی راهی به بهره برداری از ادبیات عامه مردم نیافتهنگارند

اوضاع ادبیات  ."حیض الرجال"دربارند یا سربار خلق و در هر دو حال، مبتالی به  گنج شایگان نبرده است. بیشتر شاعران یا اهل

م کم نوشته ککودک از این نیز غم انگیزتر است. شعر مکتوب کودک از دوره بیداری بیدار شد و از آغاز سده چهاردهم هجری 

دعا شود که تا چنین وضعیتی شگفت نیست اگر ادر (. 22: 1379 پور،هایی پیرامون ادبیات کودک و نوجوان پدیدار گردید )علی 

 موشی ابدی می رود.روزگار ما هنوز بخش بزرگی از ادبیات شفاهی اقوام ایرانی در انبار حافظه سالخوردگان رو به فراموشی و خا

ده اند )پناهی سمنانی، ربرخی ترانه های کودکانه را به سه دسته اصلی: الالییها، ترانه های نوازش کودک و ترانه های بازی تقسیم ک

ی، نی نا، نانا، بوبو، دودو الالیی، الی الی الالی، لولو، اللب ترانه های خوابانیدن کودک که از آنها با نام هایی چون:(. 20۸: 13۸3

» نی ندارد و ، آغازین میثاق موسیقایی میان دو نسل امروز و فردا محسوب می شود که هیچ جایگزی(20۸)همان: « یاد می شود

ی، درون مایه برخی پژوهشگران در یک تقسیم بندی کل. (12۸: 13۸3)قزل ایاغ، « ابتدایی ترین شکل ادبیات به شمار می رود.

ارکردهایی کعدهای (. 93: 1391جای داده اند )کیانی و حسن شاهی، « و انسان محور« طبیعت محور»الالیی ها را در دو بخش 

ان )رک. احمدی، رزند، انتقال ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه، زبان آموزی به کودکمانند آرامش روانی متقابل مادر و ف

سلی به نسل نو انتقال فرهنگ از ( 101: 1391، فرصتی برای بیان دل مشغولی های مادر )رک. کیانی و حسن شاهی، (96: 13۸9

ین بار در گهواره خی زبان شناسان معتقدند کودک نخستبر اند. را برای آن بر شمرده( 2: 1393دیگر )رک. ذبیح نیا و همکاران، 

که گاهی تردید می کنیم  ادبیات را می آموزد. بنا بر نظر رقیه حسن، این آموختن، ناآگاهانه و غیرهوشیارانه صورت می گیرد تا آنجا

قص است. ترنم رر، موسیقی و الالیی محصول برهم کنش شع (.90: 13۸۸نام یادگیری بر آن بنهیم )به نقل: حق شناس و دیگران، 

نی پدید آورده صدای مادر، لحن غمناک و آهنگین ترانه ها و حرکت مالیم گهواره، سازوارگی بی مانندی از سه هنر بزرگ انسا

هگی یاد است. طبق جدولی که جین اچسون برای مراحل رشد زبانی کودک ارائه می کند، کودک الگوهای آهنگ را در هشت ما

راه گوش فرا می  الالیی ها را می توان نمونه روشن هنر گفتاری دانست و چون خوانندگان، آنها را از(. 91مان: )ه« می گیرد.

است. عده ای آن را  دسته بندی ادبی الالیی ها نیز جالب .(129: 13۸3قزل ایاغ، «)گیرند، از این رو آن را شعر سمعی می خوانند

نکته آخر اینکه الالیی (. 106: 13۸4ن شعر و نثر می دانند )سیپک، حد واسط میا -رند که از نظر ظاهری معموال شکل مثنوی دا -

 (. 362: 1344در موسیقی هم نفوذ کرده و موسیقیدان ها قطعات درخور توجهی از آن ساخته اند )رک. هدایت، 

  محلي های المثل ضرب

 و رسوم و آداب و افکار دارای یک هر که مختلف اقوام ودوج سبب به خراسان پهناور استان در ،(فولکلور) عامه فرهنگ ذخایر

 از که است قدری گران ذخیره خراسان اقوام ی عامه فرهنگ کلی طور به. باشد می غنی بسیار هستند خاصی های المثل ضرب

 حاکم مناطق نای مردمان زندگی بر فرهنگ این نیز امروزه حتی بطوریکه است گرفته سرچشمه گذشتگان اعتقاد و اخالق و فکر
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 که کنند می بیان را مطالبی یقین به کنایه صورت به ها المثل ضرب. شود می محسوب آنان از یک هر رسوم و آداب جزو و است

 که است بیشتر یا معنی دو دارای المثل ضرب هر است، گفتن سخن پوشیده همان حقیقت در کنایه. پرمعنی و ناب است ای گزیده

 ممکن خود که باشد می مردم روحی حاالت و تاریخی وقایع از حاکی ها المثل ضرب اکثر. گیرد می رب در را گوناگونی جهات

 گویش با ملتی و قوم هر که است آهنگین و مسجع نثری ها، المثل ضرب نثر. باشد داشته تمثیلی و اقتصادی ادبی، های جنبه است

 .(134: 13۸6اند)ناصری،  برده کار به را آن خود محلی شیرین

هنگ، صور آضرب المثل ها نقطه اتصال ادب رسمی به ادب شفاهی است زیرا در مثلها تمام ویژگی های ادبی از قبیل وزن و 

ه کار رفته در واقع به خیال، استعاره و تشبیه، ایجاز و اختصار دیده می شود. معانی و مفاهیم مجازی و استعاره ای که در امثال ب

و عقاید خود  ند که گویی مردم با آداب و رسوم و خلقیات خویش غم و شادی، پندارها و خرافاتمنزله صحنه های نمایش می ما

لیل متن است و مطالعه نماد و نشانه ها یکی از شیوه های تفسیری جهت تح را در آن بر روی صحنه می آورند از طرفی بررسی و

هایی دارد که در این حوزه پژوهشی سعی در تجزیه و تحلیل کداز طریق مطالعه و تئوریزه کردن نشانه در پی مطالعه معنی است. 

ه نظرها و متن یا ژانر نهفته است و هدف این نوع تجزیه و تحلیل کشف رمز و روشن و مشخص کردن ارزش ها، هنجارها، نقط

از موضوع انسانی  ان جدااعتقاداتی است که بعضا حمایت و یا بنابر شرایط سرکوب می شوند. الزم به ذکر است که معنی را نمی تو

پس  طالعه قرار داد.که آنرا تعریف می کند و مورد استفاده قرار می دهد و از سیستم فرهنگی که به وجود آورنده آن است، مورد م

مکان آنها بوده،  ژرف نگری در هنر، امور، مسائل و عقاید و سنن فرهنگی و اجتماعی پیشینیان که خاص خود آنان و ویژه زمان و

فرهنگی  -ه ی اجتماعی ی تواند در عصر پر تغییر دانش و تکنولوژی پیشرفته معاصر، تأثیری انکارناپذیر در افکار و اذهان و توسعم

از راه های شکوفایی  ها، یکی جامعه داشته باشد. از این رو، بررسی و تحلیل مردم شناختی ضرب المثل ها با تکیه بر نماد و نشانه

)آقاجانی دقیق آفرینش های ادبی و هنری یک ملت و کشف مفاهیم مشترک و تشابهات بین فرهنگی است حیات فرهنگی و شناخت

 (. 70 -69: 1390و جعفرزاده، 

  محلي های بازی

 ها بازی این از بسیاری. است یافته تازه جلوهای و رنگ مدرن و صنعتی دنیای در ها ورزش و ها سرگرمی ها، بازی بیشتر امروزه

 است فراگیر و میعمو نیازی سرگرمی و بازی. دارد ریشه نیاکانمان باورهای و تاریخ فرهنگ، در دار پیشینه و اصیل های ورزش و

 سرگرمی و ابازیه ملتی هر. شکند می درهم را روستا و شهر و جغرافیایی، و اقتصادی اجتماعی، موقعیت جنس، سن، مرزهای و

 بپردازند آور ادیش و کننده سرگرم های فعالیت به معیشتی، فعالیتهای کنار در رنددا دوست انسانها همه و دارد را خود خاص های

 (. 111: 1392آنهاست )نقوی و همکاران،  درونی تمایالت از برخاسته که

 

  فولکور با آن رابطه و فرهنگ

ن بوده است؛ از این رو، می کمتر مفهومی به اندازه ی فرهنگ در حوزه ی علوم اجتماعی در معرض تفسیرها و تعبیرهای گوناگو

توان گفت که مفهوم فرهنگ نه تنها دشواری های زیاد به بار آورده است ، بلکه به سبب تنوع و وسعت معنا ، ایجاد وحدت نظر 

به سر گستره ی موضوعی آن میسر نشده است. کاربردهایی چون فرهنگ سیاسی، فرهنگ کار، فرهنگ شهری یا چیزهایی از این 

ا به جایی رسانده است که دیگر کسی نمی داند فرهنگ به چه معناست. مطالعه در باب فرهنگ نه به اندازه ی قدمت دست، کار ر

که در انگلیسی به ترتیب  Loreو  Folkفولکلور از  (.93: 1377آن ولی بیش از آنچه که تصور می شود ریشه داراست )ساز گار، 

گرفته شده است و آن دسته از اموری که هر کس به آسانی آن را احساس می کند؛ و  را می رساند،« دانستن»و « دانش»، «مردم»به 

« فرهنگ مردم»، «فرهنگ عامه »، «فرهنگ توده »در لغت به معنی دانش عوام به کار می رود. این اصطالح در زبان فارسی به 

زش ها، باورها، رفتارها، آرزوها و امیدهای یک (؛ و مشتمل بر ار۸1: 13۸2ترجمه شده است )روح االمینی، « ادبیات عامیانه »و

ملت و مجموعه ای عظیم از تجارب و تفکرات پیشینیان است که طی قرون متمادی صیقل یافته و به عنوان پشتوانه ای گرانقدر و 

ه را تشکیل سرمایه ای فرهنگی خود را نشان می دهد. فرهنگ عامه در عین حال که قسمت اعظم رفتارها و محتویات ذهنی جامع
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می دهد، بیانگر نیازها و تمایالت عمیق جامعه و تسکینی است با ر آالم و نامالیماتی که خواه ناخواه در اعماق هر جامعه نهفته 

است . بدون بهره گیری از فرهنگ عامه بسیاری از جوامع قادر به ادامه نیستند. اگر فولکلور را میراث فرض کنیم، گفت سودمندی 

تعریف دیگری از فرهنگ که مفهومی انسان  (.240: 1373کردن میراث فرهنگی از طریق خالقان آن می باشد )کاز نو، فرهنگ، غنی 

 ( : Moon,1996,p.71 شناسانه را بیان می کند، به وسیله ادوارد هال مطرح شده است. وی در این باره معتقد است)

گذاری، ذخیره ه همراه روشهای به اشتراک گذارده شده در باره رمزفرهنگ عبارت است از: اطالعات به اشتراک گذارده شده ب»

 « .سازی و بازیابی آن اطالعات

  کودکي دوران در عامه فرهنگ و آموزش

ف می شود و در فولکلور به صورت مجموعه ای از انواع لفظی، موزیکال، رقص، بازی، نمایش و فعالیت های هنری دیگر تعری

 فرهنگ مردمی تعبیر می شود. «زبان خاص»عنوان پژوهش های علمی از آن به 

یابد، احتمال ندوران کودکی یکی از مهمترین دوران زندگی است؛ به گونه ای که اگر کودکی در این مقطع به طرز صحیح پرورش 

این است  فتهموفقیت آمیز بودن آموزش در سنین باالتر بسیار ضعیف خواهد بود. اکنون دغدغه ی دولت در کشورهای توسعه یا

ویت هکه بخشی از  -که چگونه می توان به سال های اولیه ی کودکی و آموزش های پیش دبستانی و انتقال مفاهیم فرهنگ عامه 

ید به این نکته ملت هاست معنا بخشید؛ از این رو به مدارس پیش دبستانی و رشد کودکان در این مقطع توجه زیادی می شود. با

ارد. برنامه ودکان تحصیالت رسمی خود را شروع کنند، نابرابری های زیادی در رشد آن ها وجود دتوجه داشت قبل از آنکه ک

انایی های کودکان هایی که در سال های اولیهی تولد و به منظور رشد کودکان در نظر گرفته می شود، به افزایش هر چه بیشتر تو

 ت.منجر خواهد شد و منافع بلندمدت زیادی را در بر خواهد داش

ا مسلط هامروزه تمامی صاحبان فرهنگ، هزینه های گزافی صرف می کنند تا فرهنگ خود را از طرق مختلف بر دیگر فرهنگ 

هنگی پیشینیان نمایند و این خطری است که فرهنگ ها را تهدید می کند. پس وظیفهی نسل های آینده آن است که دستاوردهای فر

سوخ رجلوگیری از  ی خود برسانند، اولین گامی که باید به جد در این راه برداشته شود،خود را حفظ کنند و به نسل های آینده 

سازنده و مفید  این امر را باید از طریق آموزش و به کارگیری روش های .فرهنگ بیگانه در فرهنگ بومی و محلی هر منطقه است

 پی جویی نمود.

ی، فرهنگ مردمی روند فرهنگ و تاریخ، جنبه ی انسانی، فرهنگی و زیست در جریان تحوالت اخیر، در زمینه ی درک نقش انسان در

فزاینده ای برخوردار  بیشتر قابل توجه قرار می گیرد. تصویر منحصر به فرد دنیا که در فرهنگ هر قوم و ملتی وجود دارد، از ارزش

یراث مردمی م، باعث تعیین جایگاه دقیق می شود. برداشت از فرهنگ سنتی به عنوان سیستم جامع پدیده ها و روندهای مختلف

ی گوناگون تعبیر در اوضاع معاصر اجتماعی و فرهنگی می شود. بدیهی است که یک محتوای واحد می تواند با استفاده از شیوه ها

رهای ملی ریق هنطشود که همین اندیشه در پژوهش های فرهنگ مردمی مورد تأکید فزاینده ای قرار می گیرد. این اندیشه ها، از 

 اساس آشنا ساختن کودکان با فرهنگ سنتی مردمی است.

بیت پیش از )یوری لوتمان( این موضوع به خصوص در تر« تدریس فرهنگ»با عنایت به امکانات بی نظیر فولکلور در زمینه ی 

بستان، هر مالقات با د. قبل از دبستان اهمیت دارد؛ زیرا جهان بینی فولکلوری و جهان بینی کودکانه با هم ارتباط ناگسستنی دارند

می که مدل است. خود فرهنگ مرد« جستجوی شادی واال »برای یک کودک؛ به معنی عملی کردن نیاز درونی  آثار فرهنگ مردمی

ه عنوان مجموعه منسجم جهان و سیستم کامل برداشت های معنوی و اخالقی، معیشتی و کاربردی است، در برابر کودکان نه تنها ب

به عنوان تجربهی « تسن»آثار منفرد، بلکه یک نوع جامع جهان بینی و برخورد با زندگی جلوه می کند. در این زمینه مفهوم  ای از

یله ی وحدت جمعی نسل ها و اساسی تربیت در گذشته و حال، از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. ماهیت سنت مردمی، به وس

 سه جنبه ی ذیل تعیین می شود :

 ایی: مجموعه متون )به تعبیر وسیع کلمه( و شرایط مکانی و زمانی فرهنگ ملی؛ محتو -

 فظ و انتقال تجربه ی فرهنگ مردمی؛ ابزاری: مکانیزم فعالیت فرهنگ، ح -
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 دت ارزشی که ارتباط بین نسل ها و باز تولید فرهنگ ملی را تأمین می کند.سیستم بلندم فرایندی: -

م جامع اجتماعی هدف فعالیت عناصر فرهنگ مردمی را تعیین می کند. فرهنگ سنتی مردمی، یک سیست بنابراین سنت محتوا، شیوه و

 و تربیتی است.

ه های مردمی در فولکلور شعر، موسیقی، رقص و نمایش از هم جدا نمی شوند. این نوع هنر حالت سنتی دارد؛ یعنی تمرکز شیو

اس کیفی تعیین بودن، می تواند اشکال گوناگونی داشته باشد که البته اس انعکاس هنری واقعیت است . فولکلور با وجود سنتی

 (.۸9: 1371کننده، آن را تغییر نمی دهد . این نوع هنر از زندگی انسان جدایی ناپذیر است)نیک گهر، 

کان جلسات کودهمین ویژگی های فرهنگ مردمی، اساس برنامه ی جامع آشنایی کودکان را با این فرهنگ تشکیل می دهد. برای 

سنت  د باخاص آموزش شعر و موسیقی برگزار می شود. جشن های مردمی سنتی برگزار می شود که چگونگی برگزاری آن ها بای

ز جمله آنها می توان به های ملی کامال سازگار باشد. همچنین از انواع اوقات فراغتی که با خانواده گذرانده، استفاده می شود که ا

 بازی، نوشیدن چای، گفتگوهای همسایگی و غیره اشاره کرد.مالقات ها برای 

 وروش آشنایی کودکان با فرهنگ سنتی ملی در برگیرنده ی نکات ذیل است: 

 رعایت ترتیب آموزش جنبه های مختلف فولکلور؛ -

 انعطاف پذیر ترانه ها؛ یعنی حفظ قسمت های پی در پی ترانه و اجرای آن همراه با معلم؛  یادگیری -

 موزش، از جمله استفاده از عناصر بازی؛ ایجاد تغییرات مستمر در روند آ -

 استفاده از نوارهای ویدئو؛ -

 ازی کودکان به منظور یادگیری عناصر هنر سنتی از یکدیگر.ب - 

ای برای جلسات درس فرهنگ مردمی دکور خاص اطاق درس انتخاب می شود که در آن عناصر معیشت سنتی، اسباب بازی ه

 یشتر می سازد.باصیل قدیمی و تزینات دیگر به کار گرفته می شوند. شرکت والدین در این درس ها، کارآیی فعالیت آموزشی را 

راث معنوی و برگیرنده ی سنت های مردمی تقویمی، سنت های مردمی خانوادگی، می از نظر محتوایی، این برنامه ی آموزشی در

احساس می  ر منطقه است. کودکان ضمن یادگیری فرهنگ مردمی، نوع خاص این فرهنگ راتاریخی، ترانه های کودکان و فولکلو

نر را درک کند و کند . استفاده از آثار مختلف فرهنگ مردمی به عنوان الگو، به کودک اجازه می دهد مشخصات کلیدی این نوع ه

 از آن به عنوان معیار سنجش آثار هنری استفاده نماید.

ز خوانی با رقص های آموزشی، اصل تدریس تدریجی رعایت می شود؛ به گونه ای که ابتدا ساده ترین عناصر آوادر همه ی برنامه 

هستند، مهارت  تدریس می شوند سپس نوبت به عناصر پیچیده تر می رسد؛ به عنوان مثال، آالت موسیقی که انواع نی های مردمی

ازهای سربیت حس ریتم موزیکال را به کودک می دهند. بعد از آن خاص انگشتان کودک را ایجاب نمی کنند، ولی امکان ت

 دشوارتری به کار گرفته می شوند که به آموزش بیشتری احتیاج دارن.

رهنگ مردمی باید به در نتیجه، به طور کلی فرهنگ مردمی باید به عنوان وسیله ی مهم آشنایی کودکان با فرهنگ تلقی شود. آثار ف

وند. همه ی شمجموعه ای از ترانه، رقص، اجرای آهنگ به وسیله ی آالت موسیقی و نمایش تئاتر تدریس صورت جامع به عنوان 

. به عالوه، باید آثار فولکلور که در روند آموزش به کار گرفته می شوند، باید اصیل و دارای مشخصات قومی و منطقه ای باشند

رهنگی و فری مشترک کودکان و بزرگساالن را ایجاد کرد )موسسه ویژگی های سنی کودکان را در نظر داشت و جو خالقیت هن

 این اما است؛ معهجا افراد توسط محلی و بومی فرهنگ کامل شناختن راه این در گام ترین مهم البته (.13۸7اطالع رسانی تبیان ،

 .آمد خواهد ادامه در راهکارها این از برخی که دارد راهکارهایی فرآیندها و به نیاز سازی آشنا

 دستي صنایع ترویج

رهنگ ها بوده فهنرهای صناعی حوزه ی مهم تلفیق هنر، صنعت و فرهنگ است که در بستر تاریخ به عنوان بهترین پاسدار وحافظ 

 است؛ لذا صنایع دستی همواره دلیلی روشن و متقن از میراث فرهنگی سابقه دار، در هر مرز و بوم است.

  بومی فرهنگ تقویت و یجترو در استان سیمای و صدا نقش
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ی در خصوص نقش صداو سیمای استانی در ترویج و تقویت فرهنگ بومی ، بحث های تخصصی در حوزه های مختلف مطرح م

ختلف از تاریخ شود. رسالت صدا و سیما در این راه بسیار مهم و امری اجتناب ناپذیر است . صدا و سیما با پخش فیلم های م

فرهنگ بومی  م هایی که در آن آداب و رسوم و لباس های محلی استفاده می شود، می تواند در تقویتفرهنگ بومی محلی و فیل

گیرد؛ پخش بسیار مؤثر عمل کند. خصوصا در زمینه ی پوشش محلی و گویش محلی این رسالت را به خوبی می تواند بر عهده ب

رنامه ها نمونه بان از گویش محلی و لباس های سنتی در این مسابقات محلی در برنامه های صدا و سیما، استفاده ی بیشتر مجری

 ای از این امر می باشد. 

  محلی های لباس رواج

د بیاوریم، و با با عرضه لباس های محلی در بازارهای شهرستان ، می توانیم حق انتخاب چنین لباس هایی را برای مردم به وجو

یشه رمی توان به  اده از آن و بهره گیری از چنین لباس هایی در موارد مختلف،تبلیغ سازنده در این خصوص و بیان مزایای استف

عیاد و ازدواج دار شدن فرهنگ بومی در میان نسل جدید امیدوار بود . خصوصا بهره گیری از چنین لباس هایی در مراسم جشن ا

 تواند تأثیر گذار تر باشد. -می 

  بومي فرهنگ تقویت و محلي مطبوعات

هنگ بومی و محلی عالوه بر اطالع رسانی و شفاف سازی که یکی از رسالت های اساسی آنهاست، باید برای تقویت فرمطبوعات 

 ایجاد وحدت میان قومیت های مختلف نیز بکوشند.

در حقیقت،  انعکاس اتفاقات محلی در این نوع از مطبوعات، به هویت محلی و انسجام و وحدت در جوامع ملی منجر می شود .

مطبوعات محلی  زیابی و احیای هویت محلی و توسعه ی نهادهای مدنی در جوامع محلی ، باید به عنوان یک کار کرد مهم توسطبا

 قابل توجه قرار گیرد.

 

  سنتي سبک به امروزی مراسم و ها جشن برگزاری

رهنگ و آداب ف، را می توان با جشن های مختلفی که در شهرستان ما به طرق مختلف و به مناسبت های گوناگون برگزار می شود

زاری چنین جشن هایی سنتی قدیم بر پا نمود ؛ مثال امروزه جشن ها را در تاالرها و هتل ها برگزار می کنند، در حالی که با برگ

ه مردم و بخصوصا جشن ازدواج در خانه های قدیمی و سبک و سیاق سنتی، می توانیم تاریخ فرهنگ گذشته را در قالب جشنی 

 ل جدید و نو آموز خود معرفی کنیم، همچنین از خطر فراموششدن آن جشن ها و مراسم جلو گیری کنیم.نس

  سنتی غذاهای و محلی دستی وهنرهای بومی فرهنگ با آموزان دانش کردن آشنا

وسط آنان به تی برگزاری بازدیدهای مکرر از هنرهای دستی بومی هر منطقه و تشویق دانش آموزان در یادگیری و خلقچنان آثار

زاری دوره های همچنین با برگ .عنوان کلر عملی در مدارس، می تواند یکی دیگر از راهکارهای تقویت فرهنگ بومی استان باشد

ار گام های بسی ،آموزشی غذاهای محلی در مدارس یا در مراکز فرهنگخانه ها و دعوت از عموم بانوان عالقمند به غذاهای سنتی 

رین غذای در تقویت فرهنگ بومی می توان برداشت. همچنین با برگزاری مسابقات فرهنگی تحت عنوان بهت مؤثر و ارزشمندی

ی مختلف از محلی سال استان، می توان انگیزه و رویکرد مردم را به سمت غذاهای محلی تقویت نمود ، و آموزش غذاهای محل

 طریق صدا و سیما هم می تواند مؤثر واقع گردد.

  بومي فرهنگ خصوص در حریرهات و ها کتاب

وجود کتاب ها و تحریرهای مختلف در خصوص فرهنگ بومی ، در کنار سایر کتب درسی تأثیر گذاری عمیق تری خواهد داشت؛ 

این تاثیر گذاری به سبب خاصیت مکتوب بودن آن کتاب ها است. هم چنین فیلم های مستند و تاریخی یا فیلم هایی که بر اساس 

با گویشی محلی تهیه می شوند چون با قوی ترین حس انسان، یعنی بینایی در تماس اند به راحتی می توانند بیش  آداب و رسوم

از راه های دیگر تأثیر گذار باشند. در کنار آن ها استفاده از بازی های محلی به جای بازی های جدیدی که در منازل و مدارس 

ومی و محلی راهگشای خوبی باشد. اما در این راه نمی توان از نقش والدین و مرسوم شده است، می تواند در تقویت فرهنگ ب
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مربیان غافل ماند. باید این زاویه را برای خانواده هایی که با پیشرفت تکنولوژی، فراموشی فرهنگ بومی را پذیرفته اند، روشن نمود 

و فراموشی آنان؛ یعنی فراموشی خودمان و بی هویتی ی وجود ماست  که فرهنگ بومی و قدیمی جزئی از زندگی و جزئی از پیکره

در جامعه و دنیای کنونی که عواقب خطرناکی را به همراه خواهد داشت و آن همانا مرگ هویت انسانی است؛ زیرا تکنولوژی های 

ز خودشناسی دور می نوین هرگز نتوانسته اند و نمی توانند به ما هویت انسانی ببخشند و هر آن چه آنان جلو می روند ما را ا

 سازند.

  ها موزه اندازی راه و فرهنگي میراث

سوم، عقاید، رمیراث فرهنگی از هویت و نگاه مردم جامعه ای به یک پدیده حکایت می کند؛ طرز و کیفیت زندگی، آداب و 

ه نشان هویت کمیراث ارزش ها، هنجارها و باالخره فرهنگ هر جامعه ای در میراث فرهنگی آن جامعه نهفته است. حال این 

راث فرهنگی و جامعه است در فرآیند گذار، دستخوش تحوالت می شود و در این راستا مهم ترین مساله حفظ و حراست از می

ار ضروری است. اشاعه آن به نسل بعد است . در این راه سترگ بی شک وجود موزه به عنوان یک نهاد فرهنگی در جامعه بسی

یرد. پس فرهنگ، گم کلی است و تمامی ارزش ها و یافته های معنوی مردمان آن جامعه را در بر می فرهنگ هر جامعه یک مفهو

 است. میراث هر قومی است که از پیشینیان گرفته شده و در آن تغییراتی داده و به نسل های بعد انتقال یافته

  تحقیق پیشینه

 نشان نتایج دادند. انجامگردشگری  در معنویت و فرهنگی بین اتارتباط عنوان تحت را ژوهشیپ 1394 سال دررضایی و همکاران 

. است تفسیر قابل خاص صورتی به معنویت های مولفه روزانه، زندگی و متحرک ثابت، فرهنگی تعامالت از گونه سه هر در که داد

 چند هر. است ارتباطات ی وستهپ از مفاهیم این دریافت و تدبر تعمق، درک، برای گردشگری فرد آمادگی وجود مهم این شرط اما

 از حاصله معنویت درک برای مفاهیم ژرفای به دستیابی و آنها در تعمق و شدن متوجه اولیه، اطالعات دریافت ی گانه سه سطوح

 معنویت الزاماً و ساخت خواهد فراهم را معنوی مفاهیم انتقال قابلیت میزانی به سطح هر اما است مفروض فرهنگی بین ارتباطات

 شنانه و مضامین این در بیشتر هرچه تعمق مستلزم معنا، باالی سطح به دستیابی چند هر. باشد نمی عمیق بسیار مباحث ی نتیجه

 و معنویت بین شده ذکر های مولفه از استفاده با و پرداخته تحقیق روش نظری، مبانی بررسی به حاضر مقاله بنابراین. است ها

 نقش و فرهنگی میان آثار عنوان تحت را ژوهشیپ 13۸2 سال درشالچیان .پردازد می گیری نتیجه به فرهنگی بین ارتباطات

 نتایج و آثار تبیین ضمن مقاله این در موضوع، اهمیت به توجه با مسیحیت انجام داد. و اسالم ادیان بین وفاق ایجاد در گردشگری

 گردشگری صحنه در دینی، هویت معرفی و آشنایی راههای و ،فرهنگی تعامل مثبت اثرات توسعه، فرایند بر گردشگری صنعت جانبی

 این میان همدلی ایجاد و تفاهم راههای به نیل چگونگی هدف با و بررسی مسیحیت و اسالم یعنی الهی ادیان پرطرفدارترین بین

 پیشنهادات و راهکارها موجود، پژوهشی و علمی آمارهای آخرین بر تکیه با همچنین. است داده قرار مطالعه مورد را آن الهی، ادیان

 فرهنگی غیر ارتباطات اساس بر صنعت این سوء آثار از پیشگیری های شیوه نیز و فرهنگی تعامل و مشترکات تبیین در مناسب،

 با مشترکات سازی شفاف لحاظ به الهی ادیان این میان دوستی و صلح مبانی تحکیم و تقویت جهت در تا است گردیده تشریح

 اسالمی الگوی عنوان تحت را ژوهشیپ 1393 سال درهمایون  .شود برداشته موثر گامی گردشگری صنعت ویژه نکات بر تعمیق

 برای مناسب الگویی طراحی برای تحقیق نشان می دهد که تالش نتایج انجام داد. میان فرهنگی ارتباط یک عنوان به گردشگری

 ساختن ضمن فراهم می تواند اسالم، مکتب غنی معارف دل از برآمده و نگیمیان فره ارتباطی نگاه یک اساس بر توسعه گردشگری

 پدیده این آینده در را ما کشور اسالمی، جایگاه جمهوری در و معاصر جهان در گردشگری موجود جریان نقد برای منطقی بستری

 فرهنگی سلطه برابر در اسالمی کومتح جهانی الگوی در ترسیم باشد بسزایی کمک رهگذار این از و کند تبیین بینالمللی مهم

 میان اقوام در فرهنگی بین ارتباطات توسعه در ملی رسانه نقش تحت بررسی را ژوهشیپ 1390 سال درمعین  غفاری.غرب تمدن

ر سنجی دست آمده از پژوهش، در نظ به ارقام و آمار به توجه تحقیق نشان داد که با نتایج انجام داد.نظران  صاحب دیدگاه از ایرانی

 ارائه و ساخت راستای طراحی، در ایران اسالمی جمهوری ملی سیمای رسید، انجام به رسانه و ارتباطات حوزه اساتید از ای که

 های گزارش و موسیقی و ترانه نوجوانان، و های کودکان برنامه ،(مذهبی)دینی های سریال اجتماعی، و فرهنگی های میزگرد
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 و است؛ ساخته فراهم فرهنگی بین ارتبلطات توسعه برای را زمینه ملی، و انسجام وحدت ایجاد تنداش نظر در با همواره ورزشی،

 تحت را ژوهشیپ 1394 سال دروثوقی و خوش نمک .است نکرده عمل موفق راستا این در خانوادگی های ساخت سریال البته

 انجام (ارسباران) داغ قره ناحیة: مطالعه حلی موردم جامعة درک بر مبتنی گردشگری در فرهنگی میان های تفاوت عنوان تبیین

 انواع گردشگری، در فرهنگ نقش محلی، و جامعة گردشگران بین تماس بر تأثیرگذار داد که عوامل تحقیق نشان نتایج دادند.

 با جامعة نگردشگرا فرهنگی های تفاوت مشکالت محلی، جامعة و گردشگران بین های فرهنگی تفاوت فرهنگی، میان برخوردهای

 آ با گردشگران فرهنگی های تفاوت با در مواجهه محلی جامعة برخورد نحوة و محلی جامعة بر فرهنگی های تفاوت تأثیر محلی،

 موضوعات اصلی این بر فرعی موضوع 26 و هستند گردشگری در فرهنگی میان های با تفاوت مرتبط اصلی موضوع هفت ها، ن

 بین المللی های و بگاه عمومی فرهنگی، روابط های تفاوت چگونه»عنوان تحت ای مقاله ( در200۸)کانگ و ماستین  .گذارند تأثیر

 هافستد به فرهنگی ابعاد ،از«هافستد فرهنگی ابعاد از استفاده با های مقایس وتحلیل تجزیه :می دهد قرار تأثیر تحت را گردشگری

 که داد نشان مطالعه این نتایج کنند. می کشورها استفاده گردشگری یها وبگاه در اختالف دالیل شناسایی برای چارچوبی عنوان

 با مخاطبان روابط حفظ و ایجاد به که باشد عمومی روابط های راهبرد توسعة برای ابزاری ارزشمند تواند می هافستد فرهنگی ابعاد

 توسط گوام از شدة تصویر ادراک نگیفره میان مقایسة»عنوان با خود مقالة ( در2009شود.لی و کی لی  ) منجر چندفرهنگی

 خط فرهنگی، های شباهت و ها تفاوت درک که کنند می ،عنوان«عملکرد -اهمیت تحلیل: ای کره و ژاپنی تفریحی گردشگران

 آن اساس باید بر بازاریابی های تالش و ریزی برنامه هرگونه که میزبان کشور یک در مقصد برای بازاریابان را ی ای راهبرد مشی

 مهم بازار دو بین فرهنگی میان مقایسة به فرهنگی، گیری ارزشی جهت نظریة به توجه با مقاله این. کند می فراهم شود، نهاده بنا

 -اهمیت وتحلیل از تجزیه استفاده با محققان. دارد تمرکز ای، کره و ژاپنی تفریحی مسافران از اند که عبارت گوام کشور گردشگری

 تفاوت تا اند کرده مقایسه ژاپنی مسافران توسط شده درک با تصویر ای کره مسافران توسط گوام از شده یارزیاب تصویر عملکرد،

 نشان رفتاری و الگوهای مقصد ارزیابی نظر از گروه دو این بین را تمایز یک وضوح به نتایج. کنند کشف ملیتی را گروه دو این بین

 ،«استرالیا در اندونزی گردشگران در گردشگری؛ فرهنگی میان های تفاوت »عنوان  با تحقیقی ( در1997ترنر ) و دهد.ریسینگر می

است. در  شده مواجه فرهنگی مختلف های زمینه با ورودی مسافران تعداد افزایش استرالیا با گردشگری صنعت که کنند می بیان

 کلی طور به مقاله این در .هستند های فرهنگی تتفاو پذیرش و درک بیشتر، فرهنگی میان آگاهی نیازمند گردشگری فعاالن نتیجه،

درک  که کند می توصیه و است شده پرداخته گردشگری زمینة در استرالیا و جمعیت اندونزی بین فرهنگی های تفاوت بررسی به

در  2011فرانسیس لینچ و دیگران در سال باشد. گردشگری صنعت از مناسب های بخش در کارکنان آموزش اساس باید فرهنگی

به بررسی عالیق گردشگران فرهنگی « بررسی تقاضای گردشگری فرهنگی میکماو: دیدگاه های گردشگری» با عنوان  تحقیقی

میکماو می پردازد. نتایج نشان می دهد که بهره باالیی در فعالیت های گردشگری فرهنگی منطقه وجود دارد.همچنین سن، آموزش 

 ثرا مهمترین هشیوپژ در 2002را، در سال تاما تزراالیت های گردشگری میکماو تأثیر دارد.و پرورش و مکان مبدا گردشگران بر فع

 می ریفتار تقلید ینا یپیامدها از .نستدا انشگردگر رفتار از محلی ساکنین تقلید را نمیزبا و جامعه  انشگردگر فرهنگی تعامل

 اتتغیر و -رقما و فحشا جمله از -جتماعیا یها ریناهنجا نیوفز به کمک یا و فرهنگ و سلبا ن،باز دبررکا در تغییر به انتو

 د.کر رهشاا محلی فرهنگ دیما غیر و دیمال شکاا

  تحقیق اصلي هدف

 شمالی است.  خراسان استان در بومی فرهنگ حفظ تاثیرات تحلیل

  تحقیق روش

شمالی  خراسان استان در بومی فرهنگ حفظ تاثیرات حلیلی است که به تحلیلت -روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی

 رفته است. گ منجاا دموجواطالعات  و هارماآ ،منابع از دهستفاا با ای وکتابخانه   روش به هشوپژ ینپرداخته است. ا
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  گیری نتیجه

 برخی استدالل می کنند که بدون فرهنگ، گردشگری وجود نخواهد داشت. گردشگری فرصت هایی را برای تعامل فرهنگ های

مختلف ایجاد می کند. جایی که فرهنگ میزبان به فرهنگ گردشگر متصل شده و هر دو متقابال در هم اثر خواهند کرد 

ی م ریبر گردشگری تأث یکه به نوع ردیگمی صورت  یو متشکل از عوامل ییایگردشگری در بستری جغراف (.۸:1996)جعفری،

 نیبر جای بگذارد. ا ریگردشگرپذاثرهای متفاوت و درخور توجهی در منطقه  می تواند گردشگریی پذیرند. م ریز آن تأثگذارند و 

گردشگری، های  تیفعال یو گستردگ یدگیچیبا توجه به پمحیطی باشند.  – ستیو ز یاسیاقتصادی، س ،یتوانند اجتماع یمها اثر

اثرات  زانیشود. نوع و م ت گردشگری به آنها توجهدر مطالعه اثرا دیدارند که با ارییبس وستهیابعاد به هم پ زیاز آن ن یاثر های ناش

 تیو ماه همانیو م زبانیجامعه م هایی ژگیآنها و نیترم که از جمله مه ی شود مقصد از عوامل متعددی متأثر م کیگردشگری در 

است  گریسوی دو از  احتیو س ریبه س ازین ای لیم جادیبرای ا یسو عامل کیاز . فرهنگ گردشگری در مقصد است های تیفعال

 از صاحبنظران معتقدند گردشگری ارییلذا بسنگرش ها و روش های زندگی مردم ایفا می کند؛   رفتارها، نییدر تع یاساس نقش،

)امینی و ثر است وم اریبس یفرهنگ راتییتغ جادیو در ا یاست فرهنگ ای دهیاقتصادی باشد، پد تیصنعت و فعال کیاز آنکه  شیپ

مقوله سفر و گردش گذشته ای کهن در میان نسل بشر داشته و دارد اگرچه سفر همیشه همراه با شادی و .  (14-13: 1394زیدی، 

تفریحی و تجارت بوده، اما ناخواسته ماموریتی سنگین را به انجام می رساند و همانند نسیمی مالیم بردنیای پرهیاهوی صنعتی 

آرامشی دوست داشتنی را به جوامع هدیه بدهد. هرچند در گذشته های  امروز می وزد تا در جنب و جوش و هیجان های امروزی،

دور سفر امری مخاطره انگیز و پردردسر بوده اما بازهم عالقمندی به کسب تجربه و آشنایی با ملل مختلف در کنار تجارت باعث 

کاروان ها به سمت شرق و غرب حرکت کاروان های بزرگی از یک سرزمین به سرزمین دیگر می شد که مسیر عبور و مرور این 

کره خاکی جاده ابریشم را به وجود آورد. اصلی ترین وظیفه این جاده نقل و انتقال کاال بود ، حال آنکه ناخواسته فرهنگ ممالک 

 د. و کشورها را نیز به یکدیگر منتقل می کرد و همین امر باعث شده امروزه هنوز هم بسیاری از تمدن های سر راه آن زنده باشن

بنابراین امروزه که به لطف وجود فنآوری و تکنولوژی های مدرن از قبیل حمل و نقل هوایی، دریایی یا زمینی مسافرت یا 

به سادگی روشن کردن کامپیوتر شخصی در منزل ماست می توانیم به اهمیت و جایگاه صنعت گردشگری در گسترش   گردشگری

ن سادگی و سهولت در سفر باعث برخورد بیش از پیش فرهنگ و آداب و رسوم قومهای ای  و پایداری فرهنگ ها بیشتر پی ببریم.

و می توان گفت این صنعت گردشگری و سفر همانند پلی بین فرهنگ اقوام مختلف در این کره خاکی   مختلف جهان شده است ،

ت گردشگری در سطح جهان، این صنعت بنابراین به جرأت در قرن حاضر و با توجه به رشد و گسترش صنع ایفای نقش می کند.

ارتباط دهنده بین فرهنگ هاست. شاید در گذشته مردم دو کشور به دلیل سختی های سفر و عدم برخورد دو ملت از آداب و سنن 

یکدیگر زیاد اطالع نداشتند اما امروزه در این دهکده جهانی، گردشگران به سادگی می توانند به واسطه رشد صنعت گردشگری 

با گسترش صنعت حمل و نقل و رشد چشمگیر  از آداب و رسوم کشورهای دورتر از کشورشان با خبر باشند.  سطح جهان در

گردشگری و یا حتی ظهور دنیای مجازی اهمیت آگاهی از فرهنگ های مختلف بیش از پیش نمود کرده و پرده از راز بزرگی 

میالدی  2011یش آن در دنیای کنونی، برای روز جهانی گردشگری سال برداشته شده که به واسطه این راز و اهمیت بیش از پ

اگرچه در میان ما ایرانیان ضرب المثلی کهن و بسیار پرمعنی  «گردشگری؛ ارتباط دهنده فرهنگ ها» شعاری اینگونه تعیین شده: 

ر ایران زمین نشانده اهمیت سفر و می گوید: بهترین زمان شناختن افراد همسفر شدن با آنهاست. این ضرب المثل بسیار کهن د

فرهنگ های مختلف بوده و براین امر تاکید دارد که برای رشد و ترقی فرهنگ جوامع متمدن امر ارتباط میان   آشنایی با ملل و

دیگران حال اگر واقعا به پدیده دهکده جهانی پایبند باشیم باید هرچه بیشتر از فرهنگ  فرهنگ هایشان بسیار الزم و ضروری است.

آگاه شویم تا این دهکده جهانی بدون آشوب و دردسر به رشد خود ادامه دهد و به عقیده بسیاری از جامعه شناسان و اندیشمندان 

این مهم به صنعت گردشگری در دهکده جهانی واگذار شده . بنابراین هرچه این صنعت بسیار پردرامد توان فعالیت مناسب تری 

همگی براین امر واقفیم که  شد، باید یقین داشته باشیم که دهکده ای آرامتر و شاداب تر خواهیم داشت.در جهان امروزی داشته با

حتی در یک مجتمع مسکونی فرهنگ ها و عقاید ساکنان آن با هم همسو نیست و شاید مسایل و مشکالتی به دلیل همین تفاوت 
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یگان این مشکالت به حداقل کاهش خواهد یافت، حاال اگر قصد داشتن ها بوجود آید. اما با برگزاری جلسات و ارتباط بیشتر همسا

دهکده ای جهانی اما ارام را داریم باید با برنامه ریزی و مدیریت دقیق امکان ارتباط هرچه بیشتر بین فرهنگ ها و ملل مختلف این 

این ملل را تسهیل و ساده تر کنیم تا خود به  دهکده را فراهم کنیم و برای رسیدن به این مهم باید هرچه بیشتر امکانات سفر بین

بنابراین تنها به دلیل آگاهی از آداب و رسوم دیگر همسایگان خود محیطی آرام خواهیم  خود فرهنگ ها با یکدیگر آشنا بشوند.

را شاهد داشت. اینجاست که نقش کلیدی سفر و گردشگری برایمان دوباره مشخص می شود و نتیجه ای بسیار مهم و پراهمیت 

خواهیم بود که صرفا سفر به معنی خوشگذرانی و تفریح نیست بلکه آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم دیگران نتیجه ای بسیار 

بسیاری از دست اندرکاران و فعاالن عرصه گردشگری معتقدند عالوه بر رشد و گسترش اقتصاد کشورها  ارزشمند آن خواهد بود.

این کارشناسان عنوان می کنند با کمی  فرهنگ آن کشور نیز دچار تغییراتی مثبتی خواهد شد. در کنار ارتقای صنعت گردشگری

دقت در کشورهای توریست پذیر در می یابیم که بسیاری از مشکالت یا کاستی های فرهنگی آن کشور به مرور زمان و پس از 

به معنی تهاجم فرهنگی نیست و یا اینکه کشور  گشودن مرزهای خود به روی گردشگران خارجی برطرف شده اگرچه این موضوع

میزبان باید پذیرای هرگونه تغییری از گردشگران ورودی باشد و اصالت فرهنگ خود را از دست بدهد. بلکه اینگونه کشورها 

ر جامعه معموال با توجه به فرهنگ خود و جذب نکات مثبت فرهنگ های ورودی آن را پاالیش کرده و فرهنگی نوین و کامل را د

به گفته طالب ریفاعی، دبیر کل سازمان جهانی گردشگری ، گردشری فرصتی را برای برجسته کردن نقش این  می کند.  بازتولید

صنعت در تجمیع فرهنگ های مختلف جهان در کنار یکدیگر و ارتقای فهم جهانی ملل و فرهنگ ها را ایجاد خواهد کرد. این 

تقد است جابجایی میلیون ها گردشگر در کل جهان یا همان دهکده جهانی در یک دهه گذشته مقام ارشد، در صنعت گردشگری مع

 بین کشورها و تمدن های مختلف فرصتی مناسب برای گسترش احترام و تحمل فهم دوسویه بین فرهنگ ها را ایجاد کرده است.

هان سفر کرده اند. بنابراین می توان دریافت که میالدی حدود یک میلیارد گردشگر در سراسر ج 2010طبق آمار منتشره در سال 

این تعداد بار فرهنگ ها و تمدن های مختلف در این کره خاکی با یکدیگر برخورد داشته اند و این آشنایی باعث درک و فهم 

بین اقوام و ملل هرچه بیشتر وبهتر و سالمتر از یکدیگر شده است. به گفته جامعه شناسان و کارشناسان هرچه اینگونه برخوردها 

مختلف بیشتر باشد، ترویج اخالق و فرهنگ بین افراد بسیار ساده تر خواهد بود و زیر بنایی برای احترام متقابل بین فرهنگ و ادیان 

مختلف ایجاد می شود که به حق باعث احترام به ارزشها و اعتقادات مختلف در جهان و به طور غیر مستقیم این امر حافظ تمدن 

بنابراین فرهنگ که باالترین دارای هر ملت و قومی هست  گ های باستانی تا ابد و انتقال آنها به نسل های آینده می شود.و فرهن

به واسطه گسترش صنعت گردشگری حفظ شده و در سطح عالی و کامل به دیگران شناسانده خواهد شد. به قول معروف این 

ی را در بین کشورها مشخص خواهد کرد. بسیاری از نظریه پردازان و خرده فرهنگ ها در کشورهای مختلف، سطح گردشگر

جامعه شناسان جهان یکصدا معتقدند که این فرهنگ های متفاوت جهان هستند که عالقه بسیاری را برای سفر به کشورها برمی 

ها در جهان امروز باعث شده  انگیزند به عنوان مثال مردمی خندان، لباس های رنگارنگ و شاداب و سرزندگی بسیاری از فرهنگ

بطور کلی با رشد صنعت گردشگری در کشورها  که صنعت گردشگری در منطقه ای بخصوص باعث رونقی چشمگیر داشته باشد.

تقابل بین فرهنگ های مختلف کمتر و کمتر خواهد شد و اصطکاک بین دو ملت به حداقل خواهد رسید. این در واقع مهمترین 

ری در جهان امروز بوده و برای هر کشور و تمدنی بسیار مفید است چون گردشگران ورودی به کشورهای دستاورد صنعت گردشگ

مختلف هنگام بازدید و گشت و گذار از مکان های تاریخی و طبیعی در کشور میزبان خود ناخواسته فرصت دسترسی به نابترین 

ز عقاید، فرهنگی و سیاست آن ملت بهترین و سالمترین ارتباط اطالعات فرهنگی آن را خواهند داشت. بنابراین با درک درست ا

به همین دلیل این فرضیه که بیان می کند جوامع فقط با ارتقای فرهنگ خود سعی  را با ساکنان آن مرز و بوم برقرار خواهند کرد.

عت گردشگی باعث رشد در گسترش صنعت گردشگری در جهان را دارند کامال صحیح نیست بلکه رویارویی هنگام گسترش صن

بنابراین با رشد صنعت  خود به خودی فرهنگ هر کشور خواهد شد البته اگر توان کنترل ، پاالیش و جذب بهترین ها را داشته باشد.

گردشگری در اثر تعامل فرهنگی بین میزبان و مهمان و ترکیب فرهنگ هر دو سوی این معادله فرهنگ جدیدی به وجود می آید 

اگرچه بسیاری این موضوع را به تهاجم فرهنگی تشبیه کرده اند، اما این تهاجم  ا می توان فرهنگ گردشگری نامید.که نام آن ر
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نیست بلکه آشنایی با فرهنگ های متفاوت هنگام سفر خواهدبود و در عین حال لزوما همه فرهنگ ها به خودی خود کامل نیستند 

خود به تکامل خواهند رسید. بنابراین اگرچه می توان صنعت گردشگری و بخصوص بلکه در کنار یکدیگر و با پوشش دادن معایب 

گردشگری را در برگیرنده تمامی فعالیت ها و زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دانست و آن را براساس تعاریفی که ارایه 

نمی توان بدون فرهنگ متصور شد. به عقیده  شده دانش چند منظوره تعریف کرد. ولی اصلی ترین رکن و راس این هرم را هرگز

بسیاری فرهنگ گذشته از آنکه هدف از توسعه گردشگری را تعیین می کند بلکه اقتصاد حاکم برآن را نیز مشخص خواهد کرد. 

ریف در نتیجه نمی توان صنعت گردشگری یا زیرمجموعه های آن را بدون درنظر گرفتن نقش تاثیر گذار فرهنگ و تاثیرات آن تع

 بدون گردشگری که چرا دارند؛ هم بر دوسویه تاثیر و ارتباط در نوعی به فرهنگ و (. گردشگری1390ی،خراسان یعماد عزتکرد )

 نام به ایی رسانه به احتیاج فرهنگ گسترش برای دیگر طرف از و بود خواهد هم به شبیه جا همه و ندارد معنایی فرهنگی تفاوت

 فرهنگی میان های تفاوت که مقاصدی در. کند معرفی جوامع دیگر به آن مظاهر تمام با را فرهنگ بتواند که دارد وجود گردشگر

 مقاصد آن گردشگری توسعهدر مؤثری نقش راهبرد یک عنوان به تواند می ها تفاوت این ود،ش درک میزبان جامعة و گردشگران بین

 برقراری و دارند خود فرهنگ از متفاوت و متمایز فرهنگی که ییها مکان به گردشگران ورود  توسعه طور همین و  باشند، داشته

 تکامل و رشد جهت مناسبی بستر جامعه هر فرهنگ. کرد خواهد کمک فرهنگ شناساندن و توسعه به بیگانه فرهنگ با ارتباط

کلور به دلیل الهام امروزه فول .شود تعریف جامعه در رایج فرهنگ مبنای بر تواند می شده ایجاد گردشگری و است گردشگری

گرفتن از زندگی مردم عادی و پرداختن به مشکالت، دغدغه ها و گرفتاری های این قشر از جامعه، تا حد زیادی تحت تأثیر و 

نفوذ فرهنگ عامیانه قرار گرفته است . فرهنگ مردمی به طور کلی باید به عنوان وسیله ی مهم آشنایی کودکان با فرهنگ تلقی شود. 

نگ مردمی باید به صورت جامع، به عنوان مجموعه ای از ترانه، رقص، اجرای آهنگ به وسیله ی آالت موسیقی و نمایش آثار فره

ی آثار فولکلور که در روند آموزش به کار گرفته می شوند، باید اصیل و دارای مشخصات قومی و منطقه  تئاتر تدریس شود. همه

 ایجاد را بزرگساالن و کودکان کودکان را در نظر داشت و جو خالقیت هنری مشترکای باشند. به عالوه، باید ویژگی های سنی 

 .است یافته انتقال بعد های نسل به و شده داده تغییراتی آن در و شده گرفته پیشینیان از که است قومی هر میراث فرهنگ، پس. کرد

 پیشنهادات 

 محلی؛ و بومی بازیهای از منطقه و کشور متولی نهادهای و مسئوالن حمایت

 بازی؛ و فعالیت طریق از نیاکان رسوم آداب و سنن به بیشتر پایبندی ارتقای

 محلی؛ و بومی بازهای به دادن اهمیت و ورزشی فعالیتهای به پرداختن انگیزة بررسی و توصیف

 ن ذی الربط؛سط مسؤالبرگزاری مراسم سنتی، جشنها ، فستیوال ها و سرگرمی ها برای شناسان تفاهم فرهنگی و اجتماعی تو

 ؛اجرای کنسرت های محلی و دعوت از خوانندگان و نوازندگان محلی

 راه اندازی پایگاه های اطالعاتی، فرهنگی و هنری به گونه ای که پویا و جذاب باشد؛

 . توجه بیشتر به برنامه های تئاتر و ایجاد تسهیالت مناسب به منظور ارتقاءکیفیت فرهنگ و هنر

 :نشر و چاپ و ها انهرس زمینه در

 قوام و گروه های قومی.اراه اندازی و یا حمایت از گسترش پایگاه های اینترنتی در زمینه فرهنگ ، هنر، ادبیات و آداب و رسوم 

آن از طریق رسانه های صوتی و  محلی و عرضه -حمایت و مشارکت در ساخت و تولید ترانه های فولکلور و آوازهای قومی

 ن در قالب لوح های فشرده صوتی و تصویری.تصویری و همچنی

ای نمایش و احیاء و تقویت روایت گری و قصه گویی های محلی و بومی از طریق ساخت و تولید و عرضه فیلم تئاتر، اجر

 مصورسازی.

ین ها ، آداب نی از آیحمایت و مشارکت در ساخت و تولید هنرهای نمایشی اقوام و تهیه فیلم های داستان، مستند و مستند داستا

 رسانه ها و لوح های فشرده صوتی و تصویری.حلی و عرضه آن از طریق م -و رسوم و شیوه زندگی گروه ها قومی
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ا و قصه ها و اشعار و هحمایت از آفرینش های تالیفی و تقویت ناشران و آثار ادبی در حوزه ادبیات قومی و فولکلور،   داستان 

ح های فشرده ) ها و گویش های محلی همراه با متن فارسی در قالب متون کاغذی، کتاب و لوافسانه های اساطیری به زبان 

 حمایت از ورود و گسترش زبان های قومی در رسانه های نوشتاری و الکترونیکی(.

 حلی.م -ایجاد و گسترش باشگاه های کتاب و کتاب خوانی با زبان قومی

 هروندان.محلی برای ش -یجاد و گسترش برنامه های آموزش زبان های قومیباالبردن سواد در زبان های قومی از طریق ا

 ایجاد و گسترش بخش کتاب های قومی و نوارها و سی دی های محلی در کتابخانه های شهر.

 حلی.م -تشویق و حمایت از نوازندگان داستان سرای دوره گرد قومی

 : غذا زمینه در

 امه برای هر یک از غذاها به همراه دستور پخت.نقومی و تهیه شناس -شناسایی غذاهای محلی

 سته بندی آن ها.بتشویق به وارد کردن غذاهای قومی در منوی رستوران های غذای سریع با ایجاد تغییرات الزم در ترکیب و 

 .غیره وترغیب و حمایت از ایجاد رستوران های محلی مثالً آذری، کردی، بلوچ یا ترکیبی بلوچ/لری، کردی/ آذری 

لی در منوهای غذایی قومی با استفاده از نام های مح –حمایت از ایجاد رستوران های زنجیره ای غذاهای سریع با مضمون محلی 

 مانند ساندویچ کردی، ساندویچ آذری و غیره.

 حمایت و یا مشارکت در برگزاری جشنواره ها و مسابقات غذای محلی در سطوح استانی و ملی.

 ی ساخت غذاهای صادراتی براساس شناسنامه محلی غذاها.حمایت از امکان سنج

 حمایت از انتشار مجالت غذایی با محوریت غذاهای قومی در سطوح استانی و ملی.

 همکاری در معرفی غذاهای محلی در کاتولوگ های گردشگری.

 

 : محلي و بومي های بازی و باستاني های ورزش زمینه در

 تجهیز مراکز زورخانه ای موجود در شهر.احیاء ، بازسازی و یا نوسازی و 

 استقرار مراکز زورخانه ای جدید در مجاورت بوستان های شهری و مراکز فرهنگی، تفریحی و یا تاریخی.

 الی جهت حمایت از مدیران و مرشدان زورخانه ها.م -ایجاد یک نظام تشویقی 

 ی.حمایت و پشتیبانی از گسترش کانون ها و مجامع ورزش های باستان

جوانمردی،  معرفی و شناساندن ورزش های باستانی و باستانی کاران به عنوان نگاهبان ارزش های اخالقی جامعه مانند

 درستکاری، وفاداری، شجاعت، تواضع ، دیگرخواهی و گذشت به نسل های جوان و آینده.

 ری.شناسایی بازی های بومی و محلی و معرفی آن ها از طریق رسانه ها و تبلیغات شه

 ای بومی و محلی.امکان سنجی و حمایت و همکاری در تولید و عرضه بازی های رایانه ای با بهره برداری از مضامین بازی ه

 منابع 
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 ۸0-61، صص 1ه ، پژوهشنامه ادب غنایی، شمار«نگاهی به خاستگاه و مضامین الالیی های ایرانی»، (13۸2حسنلی، کاووس، )
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دکانه و پیدایش زیبایی شعر کو»، (13۸۸علوی، فاطمه، )حق شناس، علی محمد؛ آقاگلزاده، فردوس؛ کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه؛ 

 . 10۸0-۸9، صص 23، شماره 6فصلنامه پژوهشهای ادبی، سال «. شناسی کالمی در کودکان

«. ی شهرستان رودانبررسی و تحلیل مضامین الالیی ها»، (1393ذبیح نیا عمران، آسیه؛ قاسم زاده، سیدعلی؛ شایقی، فاطمه، )

 یش نگاهی نو به ادبیات عامه. دانشگاه ولیعصر رفسنجان.مجموعه مقاالت هما

نسانی و مطالعات ، فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجمه مهشید میرفخرایی، تهران، پژوهشگاه علوم ا(1373مکنزی، دیوید نیل، )

 .فرهنگی

 .96-91، صص 277، مجله چیستا، شماره «الالیی ها»، (13۸9احمدی، فریده، )

 نوجوانان.، بنیادهای ادبیات کودک، تهران، کانون پرورش فکری کودکان و (13۸4پوالدی، کمال، )

 ن.، عقاید و رسوم عامه مردم خراسان، تهران، بنیاد فرهنگ ایرا(1346شکورزاده، ابراهیم، )

 لعاتمجله مطا ،«بررسی تطبیقی ساختار و درون مایه الالییهای فارسی و عربی»، (1391کیانی، حسین؛ حسن شاهی، سعیده )

 . 114-91، صص 2، شماره 3ادبیات کودک، سال 

 .، مجموعه نوشته های پراکنده، تهران، امیرکبیر(1344هدایت، صادق، )

 .، تاریخ ادبیات کودکان ایران، چاپ اول، تهران، چیستا(13۸0قائینی، زهره، ) ،محمدی، محمدهادی

 ، فصلنامة(کویرسر منطقه الالیی) «حدا» محتوایی و ختاریسا تحلیل (،1395) طباطبایی، سید حسین، طباطبایی، سمیه سادات

 . 96 -۸1 ، صص:14 پیاپی شماره ، 4 شماره ،6 ایران زمین، دوره محلی های زبان و ادبیات

 در محلی و بومی ایبازی ه جایگاه (، ارزیابی1392)عبادیان، مهشاد  نقوی، محمدرضا، مریدالسادات، پگاه، فتاحی، احدااهلل،

 4 شماره ،17 ضا، دورهفبهشهر(، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش  شهرستان میانکاله دهستان موردی روستایی )نمونة اطق من توسعة

 .12۸ -111 صص: ،

 . 104 -۸7، صص: 12ش حرکـت، فصـلنامة ،«ایرانـی زنـان فراغـت دراوقات ورزش جایگاه»،(13۸1)فریدون تندنویس،

 رستم خورش بخش موردی نمونه روستایی مناطق در محلی و بومی های بازی فضایی وزیعت بر تحلیلی مهدی، زاویه، درخشان

 .1390 تهران، تربیت مدرس، دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان خلخال، شهرستان

 .1379گاه تهران، انسانی دانش ، مجله دانشکده ادبیات و علوم«جایگاه بازی ها در تدریس زبانهای خارجی»قیطانچی، جاوید، 

: موردی لعهمحلی )مطا جامعه دید از روستایی مناطق در گردشگری فرهنگی (، تأثیرات1394) امینی، عباس، زیدی، زهرا 

 . 32 -13، صص: 2، شماره  30 سال جغرافیایی، تحقیقات ابیانه(، فصلنامه روستای

 انقالب جانبازان و مستـضعفان بنیاد تشاراتان: تهران جهانگردی، مبانی و اصول(، 1373) دهدشتی زهره و مهدی سید الوانی،

 اسالمی.

ین همایش مجموعه مقاالت نخست« راهکارهایی برای توسعه جهانگردی در جمهوری اسالمی ایران»، (1376ضرغام، حمید )

 .404-299ص  1جهانگردی و جمهوری اسالمی ایران، ج 

فرهنگی(، ترجمه  گردشگری روستایی )محلی گرایی و تغییرات(، توسعه 1391، ای. واندا؛ مایر، هدر و رید، دانلد جی )جورج

 محمد رضا رضوانی، مهدی رمضان زاده لسبوئی و محمد امین خراسانی، مهکامه، چاپ اول.

 .13۸5، گردشگری )ماهیت و مفاهیم(. تهران: انتشارات سمت، مهدی ،سقایی و محمدحسن ،یزدی پاپلی

 .13۸6، سمتانتشارات : انتهر مفاهیم(.و )ماهیت  ی، گردشگرسقایی ؛ ومحمدحسین دی،یز یلپاپ

 اولین قاالتم مجموعه. "  گردشگری در معنویت و فرهنگی بین ارتباطات" رضایی، محمد، صباغ پور، مهدیه، شفیعا، سعید،

 .1394معنویت، دانشگاه علم و فرهنگ تهران،  و گردشگری المللی بین کنفرانس

فرهنگی، تهران،  ، ترجمه محمود عبداله زاده، دفتر پژوهش های"ریزی ملی و منطقه ایی برنامه  " ی،شگردگر جهانی نمازسا

1377. 
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پژوهشی  -امه علمی. فصلن" مسیحیت و اسالم ادیان بین وفاق ایجاد در گردشگری نقش و فرهنگی میان آثار" ،شالچیان، طاهره 

 13۸2، 37 -17،صص 3، شماره 1مطالعات مدیریت گردشگری،دوره

. "  نظران صاحب دگاهدی از ایرانی اقوام میان در فرهنگی بین ارتباطات توسعه در ملی رسانه نقش بررسی " معین، زهرا، غفاری

 .1390، 249 -233 صص ،13 شمارة ،6 سال مطالعات رسانه ای، فصلنامه

 .13۸۸اول،  چاپ اصفهان، چهارباغ، انتشارات -ملل روحیات شناخت محمد، زاهدی، و زهرا کاظمی،

: مطالعه ردمو محلی جامعة درک بر مبتنی گردشگری در فرهنگی میان های تفاوت تبیین " وثوقی، لیال، خوش نمک، صادق،

 .1394، 129 -95 صص ،2 شمارة ،۸ دورة ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه. " ( ارسباران) داغ قره ناحیة

 .77-64، 5 ،13۸0شنامه حقوق اسالمی،، پیامدهای فرهنگی توسعه جهانگردی. پژوهمحمدهادی ،همایون

 بین همایش نمقاالت اولی مجموعه. "  میان فرهنگی ارتباط یک عنوان به گردشگری اسالمی الگوی " همایون، محمد هادی،

 هادج گردشگری چشم اندازها،پژوهشکده و ها چالش ایران، اسالمی جمهوری گردشگری توسعه راهبردی علمی المللی

 .1393دانشگاهی، مشهد، 

 در جدید پژوهش های فرهنگی، فصلنامه بین ارتباطات عامل گردشگری صنعت (، توسعه1395حسنی، علی، امینیان، ناصر )

 . 144 -129پانزدهم، صص  حسابداری، شماره و مدیریت

 رهنگیف یها پژوهش دفتر, تهران,  زاده عبداهلل محمود ترجمه فرهنگی گردشگری مدیریت ،(13۸0) پریسیال فیس، بونی

 .عطار انتشارات تهران  شناسی، فرهنگ زمینه(. 13۸2)محمود االمینی، روح

 امیرکبیر.  انتشارات تهران  فرهنگ، بر تاکید با شناسی جامعه به نگاهی(. 1377) پروین گارا، ساز

 اطالعات.  اراتنتشا تهران محسنی، منوچهر ۔ساروخانی باقر ترجمه جمعی، ارتباط وسایل شناسی جامعه(. 1373) ژان کازنو،

 فرهنگی عات، فصلنامه مطال(خوسفی لهجه مبنای بر) جنوبی خراسان های المثل ضرب از ای ، گزیده(13۸6)ناصری، اکرم 

 . 166 -134، صص: 4 خراسان، شماره اجتماعی

 .3، شماره 13۸7موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان، آشنایی کودکان با فرهنگ سنتی مردمی، نشریه فرهنگ سنتی، سال 
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