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 چکيده 
كلي  طور هاي اصلي گردشگري در ايران و بهگردشگري فرهنگي همواره از جمله گونه

با اين وجود، ديدگاه فراگيري در ميان كارشناسان . شودكشورهاي در حال توسعه محسوب مي
تر، در منابع مختلف اختالف نظرهايي طور دقيقبه. هاي مختلف آن وجود نداردگونهنسبت به

هاي مختلف گونهعنوان شناختي، مذهبي و روستايي بهدر رابطه با قلمداد كردن گردشگري بوم
دشگري فرهنگي وجود دارد كه مقاله تحليلي حاضر، با استفاده از راهبرد تحقيق تلفيقي گر

ادبيات موجود، سعي در ارائه يك مفهوم جامع براي اين موضوع با تأكيد بر استان خراسان 
بنابراين، سؤال اصلي مد نظر نويسندگان اين مقاله آن است كه آيا گردشگري . جنوبي دارد

هاي مختلف زيرمجموعه گردشگري گونه عنوانبه توانبي و روستايي را ميشناختي، مذهبوم
لحاظ ماهيت فعاليت گردشگران  نتايج حاصله بيانگر آن است كه به ؟فرهنگي محسوب كرد

شناختي در صورتي طور كامل و گردشگري بومدر مقصد، گردشگري مذهبي و روستايي به
از طريق (و يا غير مستقيم ) يارويي با مردم محليرو(كه گردشگران از طريق ارتباط مستقيم 

والنه خود به شناخت و يا تحقيق در مورد ؤدر كنار سفر مس) شواهد زندگي مردم محلي
  . اي از گردشگري فرهنگي قلمداد شوندتوانند گونهفرهنگ مردم محلي بپردازند، مي

شناختي، گردشگري گردشگري فرهنگي، گردشگري روستايي، گردشگري بوم :واژگان كليدي
 .مذهبي
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 مقدمه
اهميت صنعت گردشگري هنگامي وضوح بيشتري خواهد داشت كه آمارهاي مرتبط با 

سازمان جهاني  يهطبق آمارهاي منتشر. گيردرشد و توسعه آن در جهان مورد بررسي قرار 
ر درصد د 6ميالدي با رشدي معادل  2011گردشگري، تعداد گردشگران بين المللي در سال 

 970ميليون نفر رسيد و درآمدي در حدود  980، به رقمي بالغ بر 2010مقايسه با سال 
  دليل بحراناين در حالي است كه به .ميليارد دالر آمريكا را براي كشورهاي ميزبان توليد كرد

ميليون نفر و درآمدهاي  882، 2009المللي در سال شديد اقتصادي، تعداد گردشگران بين
همچنين،  ).UNWTO, 2012: 13(ميليارد دالر آمريكا گزارش شده بود  850 حاصل از آن

درصد كل درآمدهاي  8، گردشگري 1بر طبق آمارهاي شوراي جهاني سفر و گردشگري
شغل از  1عبارتي به(درصد كل شاغلين دنيا  7/6حاصل از صادرات كاالها و خدمات دنيا و 

پر  ،با توجه به اين آمارها). WTTC, 2011: 6(دهد را تشكيل مي) شغل دنيا 1/13ميان 
و فرار از روزمرگي مطرح نيست بلكه با  عنوان تفريحواضح است كه صنعت گردشگري تنها به

توان اقتصاد مي ،ريزي راهبردي و رعايت اصول توسعه پايدار در گردشگرياستفاده از برنامه
سياري از كشورهاي در حال چه ب نكته جالب آن است كه اگر. كشورها را توسعه بخشيد

نيافته نياز شديدي به مزاياي اقتصادي اين صنعت دارند و همچنين از  توسعه و توسعه
يافته توجه بيشتري را به اين صنعت   هاي الزم برخوردارند اما كشورهاي توسعه پتانسيل

   . اند معطوف ساخته
دارند كه كشورهاي اظهار مي) Timothy and Nyaupane, 2009: 3- 6(تيموتي و نياپان 

طور مثال، در به. بيشتري براي رشد گردشگري فرهنگي برخوردارند قابليتدر حال توسعه از 
شده در يونسكو در كشورهاي  ثبت) فرهنگي و طبيعي(درصد كل ميراث جهاني  60حدود 

هاي گردشگري در كشورهاي در حال در حال توسعه واقع است و از طرفي، رشد ورودي
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عالوه بر اين، براساس تخمين سازمان جهاني . يافته است بيشتر از كشورهاي توسعه ،توسعه
درصد با انگيزه بازديد از يكي از  37المللي دنيا، در حدود گردشگري، از كل سفرهاي بين

كه اين سهم نيز از رشد ) 55: 1390تهراني، دهقان و شريفي(گيرد عناصر فرهنگي انجام مي
هاي ديگر گردشگري در دنيا برخوردار است در مقايسه با ميانگين رشد كلي گونهتري سريع

.(Loukaitou-Sideris and Soureli, 2012: 50)  اين آمارها بر مزاياي گردشگري فرهنگي
از بعد اقتصادي نيز، ميراث فرهنگي . خصوص براي كشورهاي در حال توسعه تأكيد داردبه
هنگي، گردشگران را عالوه بر مراكز شهري به نقاط دور افتاده گردشگري فر  عنوان جاذبهبه

جمله افزايش سطح درآمد و اشتغال را در تواند توسعه اقتصاد محلي منكند كه ميجذب مي
از كاركردهاي اصلي ديگر ). Bowitz and Ibenholt, 2009: 1(اين مناطق ايجاد كند 

 ,Cave(بر منابع فرهنگي خود است گردشگري فرهنگي، تقويت حس مالكيت جوامع محلي 

Ryan and Panakera, 2007: 435 (ها و نقاط منحصر به فرد اين منابع، كه زيبايي چرا
  . ها خواهد كردهاي پديدآورندگان آنگردشگران را مجذوب توانايي

باستاني،  -خيــهاي تاريهــا و محوطــاهــها، بنموزه والًــمعمري ــات گردشگــادبي در
ده به ــهاي تاريخي ارزندهــور كلي پديــطا و بهــهوارهــري، جشنــهاي هنشگاهــنماي

شوند گي محسوب ميـري فرهنــهاي اصلي گردشگهــگان، جاذبــده از گذشتــادگار مانــي
)Weaver, 2011: 249; Stylianou-Lambert, 2011: 405 .( ،با اين وجود، در منابع مختلف

- گونهسبب ايجاد چالش در  اث فرهنگي وجود دارد كهميرت و گاهاً متعارضي از تعاريف متفاو

اساسي كه مقاله حاضر سعي در تحليل  مسأله بنابراين،. است ري فرهنگي شدهشناسي گردشگ
هاي مختلف ديدگاه فراگيري در ميان كارشناسان نسبت به گونهكه ست از آنعبارت آن را دارد

تر، در منابع مختلف اختالف نظرهايي در رابطه با طور دقيقبه. نداردگردشگري فرهنگي وجود 
هاي مختلف عنوان گونه، مذهبي و روستايي به1شناختيقلمداد كردن انواع گردشگري بوم

با استفاده از  ،در راستاي هدف اصلي مد نظرحاضر،   گردشگري فرهنگي وجود دارد كه مقاله
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داردرا يك مفهوم جامع براي اين موضوع   سعي در ارائه ،جودمو راهبرد تحقيق تلفيقي ادبيات .
شناختي، مقاله آن است كه آيا گردشگري بومبنابراين، سؤال اصلي مد نظر نويسندگان اين 

هاي مختلف گردشگري فرهنگي محسوب كرد؟ عنوان گونهتوان بهمذهبي و روستايي را مي
هاي قبلي عبارتست از بررسي متون و نتايج پژوهششايان ذكر است كه راهبرد تحقيقِ تلفيقي 

 صورت يك فرضيه يا مفهوم جديدها به مرتبط با يك مفهوم واحد و تلفيق نتايج آن
.(Armstrong, 2009: 121) تر يك مفهوم جامع ،اين روشفوق با استفاده از سؤال  پاسخ به

اختالف نظرهاي موجود در تعريف رود تا كند كه انتظار مياز گردشگري فرهنگي ارائه مي
شده در  در اين راستا، مفاهيم تشريح .تر نمايدرنگ شناسي گردشگري فرهنگي را كمگونه

هاي استان خراسان جنوبي مورد مقايسه هاي گردشگري فوق با ويژگيمقاله در رابطه با گونه
هاي حاضر، قابليت يهلداليل اصلي انتخاب اين استان براي مورد مطالعه مقا. گيردقرار مي
طور كلي يك مقصد فرهنگي شناختي، مذهبي و روستايي و بهعنوان يك مقصد بومآن به

شناسي گردشگري فرهنگي را در اي، رويكرد گونهاست كه البته تاكنون تحقيق چاپ شده
  همچنين، مرور وسيع ادبيات تحقيقات منتشره. رابطه با اين استان مد نظر قرار نداده است

شناسي رغم اختالف نظرهاي ضمني و عيني در تعريف گونهداخلي بيانگر آن است كه علي
بدون در نظر گرفتن (نگر و عام گردشگري فرهنگي، تحقيقي در اين زمينه با رويكرد كل

انجام نگرفته است و بنابراين، پاسخ به سؤال اصليِ تحقيق حاضر با استفاده از ) مورد مطالعه
  تواند توسعهكند كه ميك مفهوم جامع را از گردشگري فرهنگي ارائه ميرويكرد فوق، ي

  .ادبيات گردشگري را در پي داشته باشد
  
 ظری     نچارچوب مبانی و  

شناسي گردشگري آن است كه متغيرهاي مختلفي فرايند گونهنكته چالش برانگيز در 
طور همزمان استفاده ممكن است به ،اثرات يا محيط جغرافيايي و همچون ماهيت فعاليت

شناختي و هاي گردشگري بومگونهطور مثال، به). 21: 1391احمدي، ضيايي و تراب(شود 
هاي گردشگري فرهنگي و روستايي بر اساس متغير مكان جغرافيايي و از سوي ديگر، گونه
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اند كه اين دست آوردهمذهبي براساس متغير ماهيت فعاليت در مقصد اين عناوين را به
توان يك زماني ميدر واقع، . شودشناسي غيردقيق را متذكر مياجراي يك گونه مسأله
عنوان پايه و هاي مختلف گردشگري ارائه داد كه تنها يك متغير بهبندي دقيق از گونهتقسيم

و  مسألهمنظور تصحيح اين  مقاله حاضر به بنابراين، در. بندي انتخاب شوداساس تقسيم
-به "هاي گردشگران در مقصدماهيت فعاليت"نين تحليل سؤال اصلي ارائه شده، متغير همچ

  .            است هعنوان متغير راهنما انتخاب شد
هاي فرهنگي يا بازديد از طوركلي چهار سطح متفاوت فعاليت، بهبا در نظر گرفتن متغير فوق

عنوان يك توان بهها را مي هر يك از آنهاي فرهنگي وجود دارد كه گردشگر برخوردار از جاذبه
شود سطح اول كه كمترين تعداد گردشگران فرهنگي را شامل مي. گردشگر فرهنگي معرفي كرد

هاي فرهنگي از ها افرادي هستند كه تنها با هدف شركت در فعاليت آن. بيشترين انگيزه را دارند
سطح دوم كه بيشترين تعداد . كنندبه سفر ميهاي فرهنگي اقدام ها و جشنوارهقبيل بازديد از موزه

- ها بازديد از جاذبه دهد، افرادي هستند كه هدف اصلي سفر آنگردشگران فرهنگي را تشكيل مي

سطح سوم . هاي تفريحي نيز شركت خواهند داشتهاي فرهنگي است اما در كنار آن در فعاليت
ها  هاي اصلي آنها و فعاليت رعي سفر آنهاي فرهنگي، انگيزه فمشتمل بر افرادي است كه فعاليت

در اين رابطه در اظهار نظري ). Dexter, 1999: 9(هاي فرهنگي است   اموري خارج از بازديد جاذبه
هاي فرهنگي را يك انگيزه بازديد از جاذبه) Stylianou-Lambert, 2011: 405(مخالف، استيليانو 

گروه آخر، گردشگران . كندمقصد معرفي ميفرعي براي سفر اكثر گردشگران فرهنگي به يك 
هاي ريزي سفر خود زماني را براي بازديد از جاذبهها در برنامه آن. شوند ناميده مي 1فرهنگي اتفاقي

ها  صورت اتفاقي براي آناين فرصت به ،اند اما در زمان حضور در مقصدفرهنگي اختصاص نداده
هاي گردشگري فرهنگي، متغير از متغير فعاليت براساس تحليل فوق ،بنابراين. شودمهيا مي

گردشگر  ،راهنماي چارچوب نظري اين مقاله، يك پيوستار قابل تصور است كه در يك طرف آن
هاي   هاي فرهنگي، از جاذبه  هاي فرهنگي و در طرف ديگر، در كنار بازديد از جاذبه  تنها از جاذبه
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متذكر ) Niemczyk, 2013: 24(طور كه نيمسزيك  همان ،در واقع. كندديگري نيز بازديد مي
  . هاي گردشگري همراه استگردشگري فرهنگي اغلب با ديگر گونه شود،مي

دنبال پاسخگويي به اين سؤال اساسي است كه با در نظر حاضر در واقع به  حال مقاله
هاي مختلف هبودن گون همراه"گرفتن متغير ماهيت فعاليت و بدون در نظرگرفتن ويژگي 

توان شناختي، روستايي و مذهبي را ميهاي گردشگري بوم، آيا گونه"گردشگري با يكديگر
- چه يك گردشگر مي تر، اگربيان سادههاي گردشگري فرهنگي قلمداد كرد؟ بهزيرمجموعه

د اما آيا اين سه زيست، روستايي و مذهبي را بازديد كنهاي محيطتواند در مقصد جاذبه
شود؟ هاي گردشگري فرهنگي قلمداد ميلحاظ ماهيت فعاليت، زيرمجموعه صرفاً بهگونه، 

-ذكر اين نكته ضروري است كه موضوع ارتباط بين فرهنگ و گردشگري و از طرفي گونه

در واقع، صرف . شوددو موضوع مجزا از يكديگر محسوب مي ،شناسي گردشگري فرهنگي
توان صحبت از گردشگري فرهنگي به نمي ،ميزبان  ايجاد ارتباط گردشگر با فرهنگ جامعه

فرهنگ و گردشگري دو مقوله جدا نشدني از يكديگرند و به گفته ريچارد  اساساً. ميان آورد
)Richards, 2005: 17 (در تأكيد بر اين موضوع كروبي . براي هميشه با يكديگر خواهند ماند
دارد شود و اظهار ميي متصور ميعنصر فرهنگ را در رأس هرم صنعت گردشگر) 43: 1382(

اين . توان وارد اين صنعت شدنمي ،كه بدون در نظر گرفتن فرهنگ، بر خالف ساير صنايع
عنصري  ،هاي گردشگري، فرهنگ جامعه ميزبانگونه   گر آن است كه در همه موضوع بيان

تفاوت دليل ماهيت ممجزا از سيستم گردشگري قابل تصور نيست اما با اين وجود، به
اين    توان همههاي گردشگران در مقصد، معيار انتخابي نويسندگان اين مقاله، نميفعاليت
به بررسي مباني  ،بحث  در ادامه. گردشگري فرهنگي محسوب كرد  ها را زيرمجموعهگونه

شناختي، مذهبي و روستايي و تحليل نظري ارتباط گردشگري فرهنگي با گردشگري بوم
  .شودها پرداخته ميخراسان جنوبي در هر يك از اين زمينه هاي استانويژگي
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طور كه در بخش مقدمه بيان شد، اختالف نظرهايي در منابع مختلف در رابطه با  همان
حاضر   براساس ديدگاه غالب، كه مقاله ،با اين وجود. گردشگري فرهنگي وجود دارد هايجاذبه

 باستاني - هاي تاريخيكند، گردشگري فرهنگي بر جاذبهسطحي تصور ميرا يك ديدگاه  آن
صورت تأكيد دارد كه در اين بخش از مقاله، در راستاي بيان تاريخچه گردشگري فرهنگي، به

  بر اين اساس، گردشگري فرهنگي يك پديده. گيردموقت اين ديدگاه مورد پذيرش قرار مي
اي متمايز از گردشگري تفريحي مورد عنوان گونهبهشود اما در گذشته جديد محسوب نمي

سال  2500 ه ينويس برجستاز هرودت، تاريخ ،طور مثالبه). Dexter, 1999: 2(توجه نبود 
د از ـمنظور بازدي كه به راـود چـشرده ميـگي نام بـر فرهنـعنوان يك گردشگپيش، به
سازندگان اين بناها اقدام به سفر باستاني همچون اهرام مصر و شناخت فرهنگ  هايمحوطه

مهمترين  ،هاي مقدس در دوران باستان، بازديد از مكان، كلي طور به (Jafari, 2000: 125) كرد
نيز  ).م1450 -  400(در دوره قرون وسطي ). 46: 1386 افخمي،(شد انگيزه سفر محسوب مي

ها، كليساها، ون صومعهـدس همچـرهاي مقـها و شه د از مكانـرها بازديـزه اغلب سفـانگي
در اين دوران، تأكيد بر انجام فرايض مذهبي در روزهاي تعطيل  .المقدس و مكه بودبيت

روزهاي "از تركيب دو كلمه  "1روزهاي تعطيل"باعث شد كه در زبان انگليسي كلمه 
  البته در دوران قرون وسطي، افرادي هم با انگيزه). 8: 1385كاظمي، (گرفته شود  "2مقدس

كريستف . پرداختندبه سفرهاي زميني و دريايي مي ،فرهنگ جوامع ديگركسب دانش از 
از جمله گردشگران فرهنگي شناخته شده اين  كلمب، ماژالن، واسكودوگاما و ماركوپولو،

  ). 46: 1386 ،افخمي( شونددوران قملداد مي
نوزايي است هدف غالب در   كه مشهور به دوره) .م1600-1450(رنسانس   در دوره

نيمه قرن (اليزابت   هاي مسافرتي دوره كاروان. اندوزي بود كسب دانش و تجربه ،هامسافرت
منظور پرورش و تربيت نمايندگان خارجي،  كه به 3در انگليس با نام گراندتور) هفدهم

                                                 
1 - Holiday  
2 - Holy days  
3 . Grand tour 
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شود ها قلمداد مياي از اين مسافرتكردند، نمونهرا به ديگر نقاط دنيا اعزام ميدانشجويان 
رنسانس    چه كمك شاياني به رشد گردشگري فرهنگي در دوره آن). 10: 1386كاظمي، (

جاي مانده از مردم به يادگارهاي به  شناسي بود كه سبب افزايش عالقهكرد، پيدايش علم باستان
اي را براي سفر به اين خود انگيزه). 47: 1386افخمي، (يز قرون وسطي شد دوران باستان و ن

اي كه به روي عموم  اولين موزه(دنيا   گشايش اولين موزه. نقاط دوردست مانند مصر فراهم آورد
در  1به نام موزه آشمولين 1683در سال ) مردم باز شد و مختص به قشر خاصي از جامعه نبود

، 1793و لوور در سال  1759هاي بريتيش در سال ليس، گشايش موزهدانشگاه آكسفورد انگ
و همچنين استقبال  1802تأسيس اولين موزه ملي دنيا در شهر بوداپست مجارستان در سال 

 ,ICOM(عنوان محصولي ارزنده از گردشگري فرهنگي معرفي كرد ها را بهها، موزه مردم از آن

تر ها را براي عموم محسوس گي جوامع و بازديد از آنها اهميت ميراث فرهنموزه). 3 :2007
اين مؤسسات قادر به افزايش آگاهي گردشگران و جوامع ميزبان از هويت، تاريخ و . ساختند

هاي آينده حفظ و بنابراين، به توسعه پايدار گردشگري ها را براي نسل محيط خود است و آن
 ها،با افزايش آگاهي ).Sharifi-Tehrani, Verbic and Chung, 2012: 1(كنند مي سانير خدمت

 هاياي مهيج و جالب در مورد شكلمعناي مشخصه به 2جاذبه  واژه 1862بار در سال براي اولين
شود، در ادبيات علمي مورد استفاده مختلف فرهنگ يك ملت كه باعث جذب مردم به خود مي

مانند (ادي ـم  هـگي به دو دستـاي فرهنـههـجاذب). Richards, 2005: 12(ت ـرار گرفـق
 شودتقسيم مي) مانند موسيقي و هنرهاي نمايشي(و معنوي ) هاهاي تاريخي و موزهمحوطه

   ).225: 1379ويل، داس(
ميالدي، دوران شكوفايي و سازندگي آغاز  1945پس از پايان جنگ جهاني دوم در سال 

هاي  كشتيگسترش استفاده از اتومبيل، قطار، ها و عواملي همچون اختراع و شد و پيشرفت
هاي فرهنگي، انقالب گرايي، افزايش عالقه مردم به بازديد از جاذبهبخار و هواپيما، ميل به مصرف
صنعت   شرايط توسعه ،طبقه متوسط جوامع و افزايش اوقات فراغت  صنعتي، رشد اقتصادي، توسعه

                                                 
1 . Ashmolean museum 
2 . Attraction  
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از  1گردشگري به سبك امروزي توسط توماس كوكهاي سفراولين . گردشگري را فراهم آورد
هاي با تأكيد بر جاذبه )قرن بيستم(دهه هشتاد آمريكا به مقصد كشورهاي ايتاليا و يونان در 

  توان اظهار داشت كه از اوايل دههاز اين رو، مي). Richards, 2005: 12(فرهنگي انجام گرفت 
شد محسوب  2يز از گردشگري تفريحيگردشگري فرهنگي بخشي متما) قرن بيستم( هشتاد

.(Dexter, 1999: 2) و طور وسيع در اصول نظريهمچنين از اين زمان واژه گردشگري فرهنگي به 
  ).Dolgorsuren, 2004: 11(تحقيقات گردشگري مورد استفاده قرار گرفت 

   
 های گردشگران فرهنگیويژگی

هاي گردشگري تحليل ويژگي ،رو  پيش  طور كه قبالً نيز بيان شد، هدف اصلي مقاله همان
ها به عنوان گونه هاي زيرمجموعه شناختي، روستايي و مذهبي در راستاي معرفي آنبوم

هاي گردشگران فرهنگي ز اهميت است تا ويژگيئدر اين ميان، حا .گردشگري فرهنگي است
به گردشگري انگيزه پرداختن . اي بر اين مبحث مورد بررسي قرار گيردمنظور مقدمه به

طور كلي براساس ادبيات اين حوزه، برخي از فرهنگي در همه افراد يكسان نيست و به
الزم به ذكر است . شودهاي فرهنگي ميها به شركت در فعاليت هاي افراد سبب ترغيب آنويژگي

 هايهاي فرهنگي مختلف نيز از ويژگيكه در يك نگاه دقيق، حتي بازديدكنندگان جاذبه
براساس ادبيات تحقيقات موجود، سطح درآمد، سن و  ،طور مثالبه. ي برخوردارندمتفاوت

) هاي نقاشي و هنرهاي تجسميمانند موزه(هاي هنري سطح تحصيالت بازديدكنندگان موزه
) شناسيشناسي و مردمهاي باستانمانند موزه(ها متفاوت از بازديدكنندگان ديگر انواع موزه

هاي با اين وجود، گردشگران فرهنگي از ويژگي). Stylianou-Lambert, 2011: 418( است
- هاي گردشگران برخوردارند كه آموزش، موقعيت اجتماعيمتمايزي نسبت به ديگر گونه

مطالعات . شودها قلمداد مياقتصادي، شغل، سن و نقش اقتصادي زنان از مهمترين اين ويژگي
ي بيانگر آن است كه سطح آموزش يكي از هاي فرهنگدر مورد ميزان مشاركت در فعاليت

                                                 
1 . Thomas Cook  
2 . Recreational tourism 
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يكي از معيارهاي  ،و تحصيالت دانشگاهي) Richards, 2005: 42( متغيرهاي اوليه در اين رابطه
بر اساس تحقيقي ) 2003(شوستر  ).,Dexter 5 :1999(سنجش آموزش مردم يك كشور است 

هاي فرهنگي ميزان مشاركتهاي اروپا انجام داد نتيجه گرفت كه تفاوت در كه در مورد موزه
كه افزايش دانش و آموزش  طوريوسيعي به سطح آموزش بستگي دارد تا ميزان درآمد، به طوربه

ها هاي فرهنگي مانند گردشگري فرهنگي و بازديد از موزهها به شركت در فعاليت تمايل آن ،افراد
اقتصادي  - وقعيت اجتماعيهاي فرهنگي به مدر فعاليت همچنين، مشاركت. دهدرا افزايش مي

اقتصادي، تمايل بيشتري  - طوركلي، افراد متعلق به طبقات باالي اجتماعيبه. افراد بستگي دارد
   ).Richards, 2005: 42-43(دهند  به گردشگري فرهنگي از خود نشان مي

هاي فرهنگي عالوه بر اين، شواهد مبين اين نكته است كه ميزان مشاركت در فعاليت
از استقبال بيشتري در ميان افرادي كه  ،طور خاصطوركلي و گردشگري فرهنگي بهبه

طي تحقيقي در 1بِوِرز ،طور مثالبه. ها در ارتباط با فرهنگ است برخوردار خواهد بود شغل آن
درصد بازديدكنندگان اين موزه در يكي  50در آمستردام هلند نشان داد كه 2موزه استدليك

تر در آمريكا بيانگر آن بود كه هاي يك تحقيق جامعيافته. فعاليت دارندهاي هنري از زمينه
اي به حرفه  هاي هنرهاي مدرن، افرادي هستند كه عالقهنمايشگاهدرصد بازديدكنندگان  70

در رابطه با سن نيز، عموماً افراد مسن و . ها مرتبط با هنر است هنر دارند و در واقع شغل آن
بيشتري به گذشته، تاريخ و فرهنگ از خود نشان   عالقه ،با افراد جوانسال در مقايسه  ميان
هاي فرهنگي از دوران ميانافزايش حضور در فعاليت). Richrds, 2005: 44-45(دهند مي

رسد و پس از اين دوران سالگي به اوج خود مي 65تا  45سالگي شروع و در حدود بازه سني 
در اين ميان، عالوه بر عالقه، افزايش توان مالي و افزايش . مجدداً با كاهش روبرو خواهد شد

هاي فرهنگي در اين از داليل افزايش فعاليت) شودكه خود باعث ايجاد عالقه مي(آگاهي 
  ). Dexter, 1999: 5( شود دوره از چرخه حيات قلمداد مي

                                                 
1 - Bevers 
2 - Stedelijk  
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ها حاكي از آمار. آخرين ويژگي گردشگران فرهنگي نيز به نقش اقتصادي زنان اشاره دارد
از طرفي، امروزه زنان . هاي فرهنگي شركت دارندآن است كه زنان بيش از مردان در فعاليت

هاي اوقات فراغت گيري براي فعاليتكنترل بيشتري بر درآمد خود دارند و در جايگاه تصميم
ش اند كه اين دو عامل در كنار يكديگر باعث افزايكودكان و تعطيالت خانواده قرار گرفته

هاي فرهنگي همانند گردشگري فرهنگي خواهد تمايل اعضاي خانواده به شركت در فعاليت
هاي توان اظهار داشت كه تمايل به شركت در فعاليتتر ميعبارت سادهبه). همانجا(شد 

  .تر است، بيشتر خواهد بودها پر رنگ فرهنگي در خانوارهايي كه نقش اقتصادي زنان آن
  

فرهنگی با گردشگری مذهبی و  قرابت گردشگری 
 شناختیبوم

شناسي گردشگري فرهنگي، هدف اصلي تحقيق حاضر، تحليل و يك گام اصلي در گونه
گردشگري   مرور وسيع ادبيات تحقيقات حوزه. تعاريف ارائه شده از اين مفهوم است  مقايسه

هاي تعارض يگاه دليل ابهامات وفرهنگي توسط نويسندگان اين مقاله مبين آن است كه به
توان به صورت واضح انواع مختلف شده از گردشگري فرهنگي، نميموجود در تعاريف ارائه 

طور مثال، در اكثر تحقيقات و تعاريف بر ماهيت تاريخي به. گردشگري فرهنگي را شناسايي كرد
) Niemczyk, 2013: 24(كه نيمسزيك در حالي. هاي گردشگري فرهنگي تأكيد شده استجاذبه

مشتمل بر محصوالت  كند كه گردشگري فرهنگي نه تنهابر اساس يك ديدگاه مخالف تأكيد مي
تاريخي همچون فرهنگ مردمان گذشته است بلكه فرهنگ معاصر زندگي مردم را نيز در بر 

گي را ـري فرهنـ، گردشگ1راغتـات فـري و اوقـايي آموزش گردشگـن اروپـانجم. ردـگيمي
منظور بازديد و كسب اطالعات   محلي خارج از محل اقامت معمول خود بهسفر افراد به "

در اين رابطه، ). Maria and Maria, 2008: 2(كند تعريف مي "هاي فرهنگيجديد از جاذبه
هاي فرهنگي شامل چه مواردي است؟ پاسخ سؤال چالش برانگيز آن است كه نيازها و جاذبه

                                                 
1 - European Association for leisure and Tourism Education 
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تي از گردشگري فرهنگي را شامل شود كه البته با عقيده تواند انواع متفاوبه اين سؤال مي
  . جميع كارشناسان اين حوزه سازگار نباشد

گردشگري فرهنگي "كند كه تر بيان ميدر يك تعريف جامع 1كميته گردشگري كانادا
مهم   ميراث و آموزشي يك انگيزه - هاي فرهنگيدهد كه شركت در فعاليت هنگامي روي مي

ها، هنرهاي نمايشگاهها و ها مشتمل بر بازديد از موزهاين فعاليت. شودبراي سفر محسوب 
هاي هاي تاريخي، غذاها و سنت ناهاي ميراث و مكها، جاذبهنمايشي، رخدادها، جشنواره

در تعريف ديگري نقل شده است كه گردشگري فرهنگي  ).CTC, 2003: 4( "محلي است
فرهنگي گردشگر همچون بازديد از هنرهاي هاي تواند شامل طيف وسيعي از تجربهمي

هاي مذهبي و شركت در ها، ميراث طبيعي، آيينها، بناهاي تاريخي، موزه نمايشي، جشنواره
اين تعريف در مفهومي نه چندان واضح بيانگر اين ). Raj, 2003: 3( هاي آموزشي باشدسفر

پوشاني با اي همدار ،شناسي جاذبهلحاظ گونه نكته است كه گردشگري فرهنگي به
المعارف  هدر داير) Jafari, 2000: 126(استاد جعفري . شناختي استگردشگري مذهبي و بوم

گردشگري "كند كه گردشگري نيز مذهب را عنصري از گردشگري فرهنگي معرفي و بيان مي
فرهنگي ظهور عالئق انسان براي ارضاء حس كنجكاوي در مورد چگونگي زندگي و محيط 

ها است كه در شغل، موسيقي، ادبيات،  مردم و همچنين ديدار از ابعاد فيزيكي زندگي آنپيرامون 
همچنين در اين . "شودگر ميجلوه 2هاي مذهبيرقص، غذا، نمايش، صنايع دستي، زبان و آيين

صورت است كه به گردشگري فرهنگي معرفي نشده  عنوان جاذبهزيست به تعريف، منابع محيط
بر خالف اين نظر، . شناختي استمرز متمايز گردشگري فرهنگي از گردشگري بومضمني بيانگر 

آموزشي و - هاي فرهنگيبازديد از جاذبه  مردم با انگيزه3حركت"سازمان جهاني گردشگري 
را  "عامهو فرهنگ طبيعتها و رخدادها، بناهاي تاريخي، زيارتي مانند هنرهاي نمايشي، جشنواره

  ).Richards, 2005: 24( كندگردشگري فرهنگي تعريف مي

                                                 
1 - Canadian Tourism Commission 
2 . Ritual 
3 . Movement 
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 ،دنبال دارد كه اين موضوعهاي فرهنگي بهتعاريف فوق ابهاماتي را در مورد انواع جاذبه
براي . كندهاي مشخص گردشگري فرهنگي را ايجاد ميعدم اطمينان در مورد معرفي گونه

ها و عناصر آن كه و مهمترين ويژگيروشن شدن اين موضوع الزم است تا تعريف فرهنگ 
به جاذبه تبديل شود مورد  قابليتشدن از حالت تواند در صنعت گردشگري با برجستهمي

اظهار ) ICOMOS, 2002: 5(ها و بناهاي تاريخي شوراي جهاني محوطه. تحليل قرار گيرد
عقاليي و هاي معنوي، فيزيكي، اي است مشتمل بر ويژگيفرهنگ، مجموعه"دارد كه مي

هاي زندگي، حقوق بنيادي و اساسي  يك اجتماع يا جامعه كه هنر، ادبيات، شيوه1احساسي
-، جامعه2بر اساس تعريف ادوارد تيلور ."گيردها و اعتقادات را در بر ميها، سنتبشر، ارزش

اي طرز گستردههايي است كه بهها و دانشها، ارزششناس مطرح، فرهنگ، نظامي از نگرش
بر ). 22: 1382كروبي، (شود ميان مردم، مشترك و از نسلي به نسل ديگر منتقل ميدر 

اي از توان گردشگري مذهبي را نيز گونهمي ،اساس دو تعريف ارائه شده فوق از فرهنگ
و  هاي معنوي، عقالييشمار آورد زيرا در ارتباط مستقيم با ويژگيگردشگري فرهنگي به

هاي يك اجتماع يا جامعه است كه ميان گروه كثيري ارزش ها وو همچنين سنت ،احساسي
اصلي گردشگران مذهبي، بازديد   انگيزه. شودمشترك و از نسلي به نسل ديگر نيز منتقل مي

تيموثي و . اندگردشگري معرفي شده  صورت جاذبهها است كه بهو رويارويي با اين ارزش
دارند كه گردشگري ز صراحتاً اظهار ميني (Timothy and Nyaupane, 2009: 8).نياپان 

توسعه فرهنگي در كشورهاي در حال  ترين اشكال گردشگري ميراثمذهبي يكي از رايج
شود بلكه سفر شايان ذكر است كه گردشگري مذهبي تنها به سفرهاي زيارتي اطالق نمي. است

مانند بازديد ( گردشگران به اماكن مقدس مانند كليساها و مسجدها حتي بدون هدف زيارت
هاي انگيزه .شوداي از گردشگري مذهبي محسوب ميگونه) گردشگران غيرمسلمان از مساجد

  : شود كه عبارتند ازگردشگري مذهبي در سه دسته خالصه مي
  ؛زيارت) 1

                                                 
1.  Spiritual, material, intellectual, emotional   
2 .Edward Taylor 
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  ؛ بازديد از معماري و هنر مذهبي) 2 
  ). Raj and Morpeth, 2007: 83(ها و مراسم مذهبي  ارتباط و آشنايي با شخصيت) 3 

بندي فوق، قابل تعميم به استان خراسان جنوبي هاي گردشگري مذهبي در تقسيمانگيزه
هاي بالقوه و فعلي بارز گردشگري مذهبي ها و مساجد تاريخي، جاذبهطور مثال، امام زادهبه. است

، استير(هاي مذهبي در استان خراسان جنوبي همچنين، تنوع فرقه. شوداين استان محسوب مي
و متنوعي از سوي آنها اجرا شود كه در  هاي مذهبي ويژهباعث شده است تا مراسم) 31: 1390

زني ظهر  بيلمراسم منحصر به فرد . به يك جاذبه گردشگري مبدل شده است ،برخي از موارد
شود كه مشابه آن در ديگر شهرها ها قلمداد مي در شهر خوسف از مشهورترين اين جاذبه عاشورا

و بنابراين هر ساله ) 52: 1382زعفرانلو و حمزه، (يا روستاهاي ايران مشاهده نشده است 
  . كند گردشگران قابل توجهي را به خود جلب مي و بازديدكنندگان

شناسي گردشگري فرهنگي، گردشگري بخش ديگر مورد توجه اين مقاله در مورد گونه
و توريسم است كه  1تركيب دو جزء اكو "اكوتوريسم"ترجمه انگليسي آن، . شناختي استبوم

به معناي دانشي 2زيست و زيستگاه و اكولوژي معناي محيط اكو برگرفته از ريشه يوناني به
بنابراين واژه اكوتوريسم . پردازداست كه به بررسي روابط بين موجوادات زنده و طبيعت مي

شناخت روابط ميان   گردشگري بر پايهاشاره دارد كه به معناي  3به مفهوم اكولوژيكال توريسم
). 3: 1387 احساني،(شناختي است گردشگري بوم ،طور خالصهموجودات زنده و طبيعت يا به

به مناطق طبيعي  مسؤوالنه، سفر 4شناختيالمللي گردشگري بوم بين  بر اساس تعريف جامعه
شناختي وممردم محلي شود، گردشگري بزندگي كه باعث حفظ محيط و توسعه كيفيت 

همچنين، اتحاديه جهاني حفاظت منابع ). Drumm and Moor 15 :2005 ,(شود ناميده مي
- به مناطق طبيعي به مسؤوالنهسفر : اين مفهوم را بدين صورت تعريف كرده است 5طبيعي

                                                 
1 - Eco 
2 - Ecology  
3 - Ecological tourism  
4 - The International Ecotourism Society 
5 - World Conservation Union  
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كه باعث ترويج حفاظت از  ،هاي فرهنگي مرتبط با آنمنظور لذت و ادراك طبيعت و ويژگي
اجتماعي مردم محلي شود و كمترين اثر مخرب را بر  - مشاركت فعال اقتصاديطبيعت و نيز 

مفهومي است گسترده كه  "مسؤوالنهسفر "در اين تعاريف، ). همانجا(محيط داشته باشد 
محلي، تأثيرات اندك   هاي كمك به حفظ و احياي منطقه، نفع اقتصادي براي جامعهويژگي

محلي و   رعايت اصول اخالقي، توجه به فرهنگ جامعهگرايي، مخرب بر محيط، حداقل مصرف
كيد أدر ت) 114: 1388(ويليامز ). Espinoza, 2009: 1(شود سفر در مقياس كوچك را شامل مي

كند كه به لزوم وابستگي را معرفي مي "زيستيهم"، اصطالح مسؤوالنهبر بعد محيطي سفر 
ظور توسعه گردشگري و در عين حال، حفظ من سازنده و پايدار بين گردشگر و محيط طبيعي به

      .هاي محيطي اشاره داردارزش

 أكند كه منشبيان مي) ,Smith, 2004: 3 Eagle and Tao درنقل  .Eagle, 1999(ايگل 
- هاي طبيعي و از طرفي، جاذبهشناختي جاذبههاي گردشگري بومشركت در فعاليت  انگيزه

هاي اجتماعي را مالقات با جوامع محلي و اين نويسنده منظور از جاذبه. است 1هاي اجتماعي
 ،دهد كه ممكن است در كنار بازديد از طبيعتها توضيح مي يادگيري و شناخت فرهنگ آن

- اين ديدگاه، تمايز بين گردشگري فرهنگي و بوم. شناختي روي دهددر گردشگري بوم

  ر دو گونه، گردشگران فعاالنه و آگاهانه با فرهنگ جامعهكند زيرا در هرنگ مي شناختي را كم
-نيز معتقد است كه گردشگري فرهنگي و بوم) 156: 1382(گي . ميزبان آشنا خواهند شد

ديگر   هاي گونهتوان ويژگيها مي تنگاتنگ با هم دارند و در هر يك از آن  شناختي يك رابطه
بندي دو گانه از يك تقسيم )Beeton, 2006: 201(در اين رابطه بيتون . را مشاهده كرد

-گردشگري فرهنگي ارائه داده است كه نوع دوم آن به نوعي داراي قرابت مفهومي با جاذبه

  .شناختي استهاي اجتماعي در تعريف ايگل از گردشگري بوم

                                                 
1 - Social attraction motivation 
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كه در آن گردشگران، ميراث مردم ميزبان را از طريق موزه، تئاتر،  1نوع مرسوم و سنتي) 1 
در اين روش، گردشگران با مردم ميزبان حداقل تعامالت را خواهند . گيرندها فرا ميو هتل الريگ

  . داشت
قوي بازديدكننده براي   شناسي مرتبط است بر انگيزهنوع دوم كه بيشتر با علم مردم) 2

ها استوار است كه اين گونه،  مردم ميزبان در محيط طبيعي آن 2شناخت فرهنگ بومي
اين دسته از گردشگران، . تعامالت بيشتر بين گردشگر و مردم ميزبان خواهد بود مستلزم

تمايل زيادي در مورد شناخت فرهنگ مردم روستايي يا اقوام ساكن در نواحي خارج از 
-شهرها دارند كه بدين ترتيب، قرابت اين گونه از گردشگري فرهنگي با گردشگري بوم

  . يابدشناختي افزايش مي
زيست عالوه بر جستجو در محيط طبيعي و شناخت  هنگامي كه گردشگر محيطدر واقع 

از طريق ارتباط مستقيم و يا از (به يادگيري و يا شناخت فرهنگ مردم بومي  ،هاي آنويژگي
ها اقدام كند، نوعي از گردشگري  در محيط طبيعي زندگي آن) ها طريق شواهد زندگي آن

در اين گونه . شودنيز اطالق مي 3آن گردشگري قومي فرهنگي به فعليت رسيده است كه به
عي خود ـط طبيـگ خود را در محيـهاي قومي، نژادي و محلي، فرهنتـري، اقليـاز گردشگ
ز ـان و هيگينـراي  (Yang, Wall and Smith, 2006: 762)د ـكنني ميـران معرفـبه گردشگ

)Ryan and Higgins, 2006: 308 ( عنوان يك گونه از گردشگري قومي بهنيز صراحتاً از
گير را براي دنياي  چشم  د كه امروزه يك جاذبهكننگردشگري فرهنگي ياد مي  زيرمجموعه

به  2004توسعه سازمان ملل متحد كه در سال   بر اساس برنامه. مدرن به ارمغان آورده است
در ابتدا دو ويژگي را تصويب رسيد، تالش بر آن است كه جايگاه اين جوامع توسعه يابد كه 

هايي باشد كه در گذشته از نسل گروه) 1: قومي در نظر گرفته است  براي تعريف يك جامعه

                                                 
1 - Conventional type 
2 - Indigenous culture 
3 - Ethnic tourism  
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) 2. اندكرده هاي جغرافيايي مدرن زندگي ميدر يك ناحيه خاص، قبل از ايجاد مرزبندي
  .   هاي اجتماعي خود را حفظ كرده باشندفرهنگ و هويت

هاي استان خراسان جنوبي مبين آن است كه اغلب ساكنين مقايسه بحث فوق با ويژگي
از جمله . روستاهاي اين استان از دو ويژگي تعيين شده توسط سازمان ملل متحد برخوردارند

داليل حفظ اصالت فرهنگ بومي در روستاهاي اين استان، عدم ارتباطات قابل توجه با مردمان 
بسياري از اين روستاها، در نواحي جغرافيايي طور مثال، به. هاي متفاوت استداراي فرهنگ

نمونه بارز آن روستاي . كندها را با مشكل مواجه مياند كه دسترسي به آنالعبور قرار گرفتهصعب
سال  30كيلومتري جنوب شرقي از شهر بيرجند است كه در حدود  125ماخونيك در حد فاصل 

: 1384يزدي، پاپلي(تاهاي ديگر ناشناخته بود دليل عدم هر گونه ارتباط با شهرها و روسپيش به
از ) 212: 1384برآبادي و شعيبي، (ساكنين اين روستاي واقع در دامنه كوه ماخونيك ). 20

عنوان يك جاذبه ها و سبك زندگي منحصري برخوردارند كه باعث شده است اين روستا بهويژگي
، معماري )متر 4/1در حدود(كوتاه هاي قامت). 56: 1386دل، زنده(گردشگري معرفي شود 

متر پايين تر از سطح زمين، درب ورودي  1مانند قرارگيري كف خانه در حدود (ها خاص خانه
هاي غيرهندسي و ارتفاع بسيار چوبي بسيار كوتاه، مصالح ابتدايي از سنگ، چوب و هيزم، پالن

، خوراك و )رمضان، باران خواهي هاي ازدواج، ماهمانند مراسم(هاي خاص ، مراسم)هاكوتاه خانه
از  ،ثيرپذيري اندك از فرهنگ شهريأطور كلي تو به) 78- 76: 1388پور، آرين(پوشاك محلي 

هاي طبيعي اين استان مانند كوير و قابليتاز سوي ديگر، . ها استمهمترين اين ويژگي
قومي  - ي فرهنگيشناختي در كنار گردشگرهاي كويري قابليت توسعه گردشگري بوماكوسيستم

شناختي با گردشگري فرهنگي عبارت ديگر، قرابت مفهومي گردشگري بومبه. شودرا متذكر مي
كه گردشگران در كنار طوريصورت واضحي در استان خراسان جنوبي قابل مشاهده است بهبه

كه بسياري از  هاي اصيل منطقه نيز آشنا خواهند شد، چرازيست با فرهنگ سفر به محيط
  . اندروستاهاي اين استان در دل كوير واقع شده
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شناختي در اين استانِ واقع در محدودة اقليمي الزم به ذكر است كه توسعه گردشگري بوم
هاي ، مستلزم اجراي طرح)36: 1388زارعي، ميرسيار و وثوق، (مناطق خشك و نيمه خشك 

هاي ارتباطي و اراضي كشاورزي، راهها باعث ايجاد خسارت بر گسترش بيابان. زدايي استبيابان
صورت كه متعاقباً به) 84: 1390فراني و روستا، دهمرده، يعقوبي(شود محيطي ميمنابع زيست

 3050آمارها حاكي از آن است كه ساالنه  .ثير قرار خواهد دادأمنفي رشد گردشگري را تحت ت
كه متوسط ساالنه بارندگي در ليگيرد در حامتر تبخير در استان خراسان جنوبي صورت ميميلي

) برابر ميزان بارندگي است 21ميزان تبخير بيش از (متر است ميلي 143اين استان، در حدود 
زايي يك تهديد غير قابل كتمان در واقع، خشكسالي و پديده بيابان). 220: 1390فر، صابري(

هاي اخير به در سالكه طوريشود بهشناختي اين استان محسوب ميبراي گردشگري بوم
محصوالت اصلي اين گونه از گردشگري مانند پوشش نباتي، حيات جانوري و كشاورزي منطقه 

هايي در اين رابطه، البته فعاليت). 65: 1388خسروي و اكبري، (خسارات جدي وارد كرده است 
ن خراسان جنوبي زايي و توانمندسازي جوامع محلي در استامنظور مقابله با پديده بيابان نيز به

برنامه عمران ملل تحت همكاري  توان به پروژهمي ،هاانجام گرفته است كه از جمله مهمترين آن
در شهرستان سربيشه اين استان اشاره كرد كه از  2محيطي جهانيتسهيالت زيستو  1متحد
  ).  74: 1390نژاد، كهنسال و قرباني، حسن(اجرايي شده است  1382سال 
  

 گردشگری فرهنگی با گردشگری روستايیقرابت 
شناختي كه در قسمت قبلي مورد تحليل قرار گرفت، عالوه بر گردشگري مذهبي و بوم   

 ،گردشگري روستايي نيز قرابت زيادي با گردشگري فرهنگي دارد كه البته كمتر در مورد آن
هاي اوقات  مشتمل بر فعاليت 3گردشگري روستايي. به ميان آمده است يدر ادبيات بحث

). Knowd, 2001: 8(فراغت خارج از محل معمول زندگي در مناطق و جوامع روستايي است 

                                                 
1 - United Nations Development Program  
2 - Global Environmental Facility  
3 - Rural tourism 
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هاي مرتبط يا غير مرتبط با روستايي، فعاليت گردشگري از منظور نيز 1آپرمان اعتقاد به
).  168: 1384 زاده،منشي( است روستايي مناطق در توسط گردشگران) فضاي سبز( مزرعه

اصلي گردشگر نه بازديد از محيط   بايد توجه داشت كه در گردشگري روستايي، انگيزه
ها در يك محيط طبيعي  هاي آن طبيعي، بلكه آشنايي و يادگيري در مورد جوامع روستايي و جاذبه

كه با صنعتي شدن ) Beeton, 2006: 142(شود و برقراري ارتباط تعاملي با اين جوامع قلمداد مي
قوي در ميان شهرنشينان براي سفر به  گرايي، تبديل به يك انگيزهمصرف  هرها و رشد فزايندهش

ها و عقايد مفهوم گردشگري روستايي به ميزان زيادي با آداب و سنن، ارزش. روستاها شده است
) Alexander and McKenna, 1998: 203( الكساندر و مككنا. مردم محلي در ارتباط است

هاي شوند كه گردشگري روستايي تنها بر اساس حضور گردشگر در محيطمتذكر مي
هاي آموزشي همچون شناخت طبيعت، هنر شود بلكه مشتمل بر فعاليتروستايي تعريف نمي

در اين ميان، صنايع دستي و خوراك محلي از مهمترين اجزاي . و ميراث مردم بومي است
شود كه قابليت گردشگري روستاها قلمداد ميهاي ميراث فرهنگي و از سوي ديگر، جاذبه

؛ ضرغام بروجني، 105: 1382رضواني، (توانمندسازي اقتصادي جوامع محلي را نيز دارد 
1391 :176 .(  

دونالد و  نقش پررنگ فرهنگ در گردشگري روستايي باعث شده است كه برخي همانند مك
را " 2ايي فرهنگيـگردشگري روست"وان ـعن) MacDonald and Jolliffe, 2003: 308(جوليفه 

لين . راه داردـهم ايي را بهـگردشگري روست  ع فرهنگي، توسعهـع منابـدر واق. مطرح نمايند
)Lin, 1994.  درنقلFrochot, 2005: 336 (كند كه عالوه بر موقعيت جغرافيايي،  نيز بيان مي

روستايي حتي در مقايسه گردشگري . ميراث روستايي معيار مهم ديگر گردشگري روستايي است
دليل تري با گردشگري فرهنگي قرار دارد و تنها به شناختي در ارتباط نزديكبا گردشگري بوم

اي ، در دسته) توجه به بعد عرضه(گرا بودن آن محيط جغرافياي گردشگري روستايي و طبيعت
هاي گردشگران در مقصد، يتبا اين وجود، اگر از بعد تقاضا و ماهيت فعال. متمايز قرار گرفته است

                                                 
1 - Oppermann 
2 - Cultural rural tourism  
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شناسي گردشگري فرهنگي، به اين موضوع نگريسته شود معيار انتخابي مقاله حاضر براي گونه
به محيط روستايي و شناخت فرهنگ  مسؤوالنهسفر "ويژگي   واسطهگردشگري روستايي را به

ها محصول اكوموزهدر اين ميان، . بندي كرد اي از گردشگري فرهنگي طبقهتوان گونهمي "بومي
تشويق  ،ها شود كه اساساً هدف اصلي آنبارزي از گردشگري روستايي و فرهنگي محسوب مي

محلي براي ايجاد ارتباط با مردم مناطق ديگر و همچنين حفظ محيط اكولوژيكي است   جامعه
)Boniface, 2003: 38 .(  

-را به همراه دارد، امـام محصول قابل توجه ديگر كه قرابت گردشگري فرهنگي با روستايي 

الزم به يادآوري است كه بر اساس استدالل تشريح شـده  . هاي مختلف استها و زيارتگاهزاده
يــك گونــه زيرمجموعــه از  ،در قســمت قبلــي مقالــه پذيرفتــه شــد كــه گردشــگري مــذهبي

آنهـا در نـواحي    7933زيارتگـاه،   9487در ايران از مجموع تعـداد  . گردشگري فرهنگي است
توان اذعان داشت يكي از الگوهاي رايج گردشگري روستايي  تايي واقع است و بنابراين ميروس

ذكر است از كل  الزم به). 315: 1387رضواني، (فرهنگي است  -در ايران، گردشگري مذهبي
زاده، ها مربوط به امامآن 1147و  1029، 5392هاي روستايي، به ترتيب تعداد تعداد زيارتگاه

مكـان مـذهبي سـاير     151همچنين، در حدود . ان ديني، و نظرگاه يا قدمگاه استساير بزرگ
در  ).302: همـان (اند ها در روستاها قرار گرفتهمورد آن 36اديان نيز در كشور وجود دارد كه 

تكيـه و حسـينيه    573مسـجد،   1516مكان متبركه اسالمي،  67استان خراسان جنوبي نيز 
وجـود دارد   زادهامـام  163و در حـدود  ) 573: 1389ان جنوبي، سالنامه آماري استان خراس(

قابل توجه آن اسـت كـه     نكته. كنندنقش فعالي ايفا مي ،كه در گردشگري مردم بومي منطقه
اسـامي امـام   (واقـع اسـت   ها در روسـتاها  زادهاماماين درصد  50موقعيت جغرافيايي بيش از 

مذهبي و روسـتايي   -دو گونه گردشگري فرهنگي قرابتكه اين موضوع، ) 1391، ...زادگان و 
ها كه اغلب از ساكنان منـاطق اطـراف هسـتند،    زادهران اين امامئزا ،در واقع. را به همراه دارد

طور مستقيم با فرهنگ مردم ساكن آن منطقه روبرو خواهند شد كه ممكن است به تبـادل  به
شـاه  و ) مشـهور بـه مـزار كـاهي    (خـاتون   بـي زينـب   بي هايآرامگاه .فرهنگي نيز منجر شود
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 نمونـه  انـد، دو واقع شـده  خوسف و هاي سربيشهشهرستانتوابع  درترتيب كه بهعلي سليمان
 گردشـگري بـين   -به لحاظ ماهيت فعاليت گردشگران در مقصـد  - بالقوهقرابت در ايجاد  بارز

  . شودروستايي در استان خراسان جنوبي محسوب مي مذهبي با
ذكر است كه رشد گردشگري روستايي بـه ميـزان زيـادي منـوط بـه توسـعه ابعـاد        شايان 

). 104: 1391شـاطري، حجـي پـور و نجـاتي،     (اجتماعي و اقتصادي جوامع روسـتايي اسـت   
توانمندسازي روستاها در ابعاد مختلف، كاهش انگيزه مهاجرت ساكنين روستاها به شـهرها و  

در . همراه خواهد داشت گردشگري را به ،عنوان يك جاذبهدر پي آن، معرفي بهتر روستاها به
در ) Hamilton, Tol and Maddison, 2004: 3(رابطه با بعد اقتصادي، هميلتون و همكاران 

اثبات كردند كه رشد اقتصادي يـك  1الگوي مشهور خود با عنوان الگوي گردشگري هامبورگ
گران خروجـي آن منطقـه خواهـد    سبب افزايش گردشگران ورودي و همچنين گردش ،منطقه

توان اظهار داشت كه يكي از مراحل اصلي مقـدماتي در توسـعه گردشـگري    مي ،رواز اين. شد
ايـن در حـالي اسـت كـه     . ها اسـت در روستاهاي استان خراسان جنوبي، توسعه اقتصادي آن

مسـكن و  اشـتغال، درآمـد، مشـاركت،    (هـاي توسـعه   لحاظ شـاخص  روستاهاي اين استان به
و نجـاتي،  پور شاطري، حجي(طور ميانگين در وضعيت مساعدي قرار ندارند به) بهداشت عمومي

هاي توسـعه اقتصـادي جوامـع محلـي، شـاخص ديگـري كـه        عالوه بر شاخص). 103: 1391
گيرد، كارايي يا عملكرد است كـه  همواره در رابطه با رشد صنعت گردشگري مد نظر قرار مي

گذاري مرتبط با صـنعت گردشـگري در يـك مقصـد و از سـوي      ايهاز مقايسه بين ميزان سرم
و درآمدهاي حاصـل  ) داخلي و خارجي(ديگر، نتايج اصلي آن يعني تعداد گردشگران ورودي 

در پـژوهش خـود ميـزان كـارايي     ) 77: 1389(فـر  صـابري . شوداز آن براي مقصد تعريف مي
ن جنـوبي را بـا اسـتفاده از    در يازده شهرستان اسـتان خراسـا   1387صنعت گردشگري سال 

هـا مـورد سـنجش قـرار داد و نتيجـه گرفـت كـه ميـزان كـارايي          روش تحليل پوششي داده
شهرهاي قاين، بيرجند، بشرويه و سربيشه در جذب گردشگر بـيش از شـش شـهر    ) عملكرد(

                                                 
1 - Humburg Tourism Model 
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شـاخص كـارايي را   . بـوده اسـت  ) سرايان، نهبندان، فردوس، اسالميه، خضري و آيسك(ديگر 
توان در مورد گردشگري روستايي اين استان استفاده كرد كه تـاكنون تحقيقـي   يهمچنين م

  .   در اين زمينه منتشر نشده است
هاي قبلـي اسـت   شده در قسمت الگوي مفهومي اين مقاله بر اساس ادبيات بيان )1(نگاره 

-هاي گردشگري روسـتايي، مـذهبي و بـوم   كه ارتباط تعاملي بين گردشگري فرهنگي و گونه

، هـر نـوع از   1گـرا منظـور از گردشـگري طبيعـت    ،در ايـن الگـو  . دهـد شناختي را نشـان مـي  
هـاي گردشـگري   گردشگري است كه به نوعي بر پايه محيط طبيعي تعريـف شـود كـه گونـه    

آن در نظـر    هـاي گـردي، روسـتايي و سـالمت زيرمجموعـه     شناختي، طبيعتماجراجويي، بوم
گردي اساساً سفر به محيط طبيعي با هدف اصـلي  تهمچنين مفهوم طبيع. گرفته شده است

بـا در نظـر    ،در واقـع . تفريح و سرگرمي و اغلب بدون توجه به اصول توسعه پايدار اشاره دارد
هاي گردشگران در مقصد، اگر سـفر  يعني ماهيت فعاليت ،گرفتن معيار مورد تأكيد اين مقاله

النه انجـام گيـرد،   مسؤوهاي يك سفر روستايي بدون رعايت ويژگيمحيط زيست و   به محيط
ذكر الزم به. شناختي و روستاييگردي به فعليت رسيده است نه گردشگري بومطبيعتمفهوم 

ليت اجتماعي گردشگري انبوه مسؤو، عدم 1990است كه با آغاز رويكرد توسعه پايدار از دهه 
اين رويكرد ). 18: 1387، انو ديگر رهنمايي(گرفت در برابر منابع كره زمين مورد انتقاد قرار 

آميز ميان انسان و محيط، بدون تخريب منابع تأكيد دارد كه البته ايـن  زيستي مسالمتبه هم
  ).      56: 1382عليزاده، (پذير نيست مزيت به سهولت امكان

مختلف   هـج گونـيكي از پن شناختيري بومـدهد گردشگان ميـو نشـطور كه اين الگ همان
النه به محيط طبيعي بكر مسؤوشود كه به دو صورت سفر گرا محسوب ميطبيعتگردشگري 

النه به محيطي طبيعي همراه با شناخت ؤوو سفر مس) رنگ يا عدم حضور افراد بوميحضور كم(
توان از سوي ديگر، قرابت زيادي را مي. گيردانجام مي) حضور قابل توجه افراد بومي(فرهنگي بومي 

شناسي گردشگري فرهنگي در محيطي طبيعي مردم  شناختي با گونهردشگري بومدوم گ  بين گونه

                                                 
1 - Nature-based tourism  



 
 23                        ...بررسي ارتباط بين گونه هاي گردشگري مذهبي، روستايي و بوم شناختي 

  

  

فوق، گردشگران با انگيزه اصلي شناخت فرهنگ مردم بومي به   در واقع در هر دو گونه. متصور شد
شناسي مردم  طور مستقيمي با گونههمچنين، گردشگري روستايي به. كنندمحيط طبيعي سفر مي
توان گردشگري روستايي محيط طبيعي در رابطه است كه بدين صورت، ميگردشگري فرهنگي در 

 1هاي فوق در اصطالح گردشگري بوميويژگي. اي از گردشگري فرهنگي قلمداد كرد را زيرمجموعه
 ف اسميتـقابل خالصه است كه بنابر تعري) و يا گردشگري قومي كه قبالً بدان اشاره شد(
)Smith, 1996.  درنقل Sinclair, 2003: 140 (اي از صنعت گردشگري  عبارت است از گونه

. عنوان جاذبه گردشگري مطرح استطور مستقيم، فرهنگ بومي مردم محلي بهكه در آن به
- دوم گردشگري بوم  توان قرابت زيادي بين گونههمچنين مي گردشگري بر اساس ادبيات

اظهار نظر برخي از كارشناسان، بنابر  ،شناختي با گردشگري روستايي متصور شد كه در واقع
، ديگرانزنجاني، و (شناختي است هاي گردشگري روستايي، گردشگري بوميكي از گونه

مبين ارتباط  )1(خط نقطه چين بين اين دو گونه گردشگري در نگاره ). 183: 1386
بارزي از گردشگري فرهنگي محسوب   گردشگري مذهبي نيز گونه. مستقيم فوق است

منظور  باعث جلب گردشگران به ،هم در محيط شهري و هم در محيط روستايي كهشود مي
              .  گونه مراسم خواهد شدهاي مذهبي يا اجراي اينديدار از مراسم و ارزش

 
 

 نتيجه
يك مفهوم جامع از گردشگري فرهنگي با تأكيد بر   تحليلي، ارائه  هدف اصلي اين مقاله   
شناسي راهبرد شناختي، مذهبي و روستايي با استفاده از روشبومهاي گردشگري گونه

اين هدف . استهاي استان خراسان جنوبي هاي انجام شده با ويژگيتلفيقي و مقايسه تحليل
هاي هاي متعارض از منابع و جاذبهيعني تعريف اصلي مد نظر اين مقاله مسألهدر راستاي 

مختلف انتخاب شد كه حصول به يك اجماع نظر در  ها و مؤسسات فرهنگي از ديدگاه سازمان
از جمله داليل اصلي اين . رابطه با گستره گردشگري فرهنگي را با چالش همراه ساخته است

                                                 
1 - Indigenous tourism  
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مرتبط با اين  شناسي گردشگري در ادبيات، پذيرش معيارهاي مختلف براي گونهمسأله
و وقوع خطاي احتمالي، معيار  مسألهمنظور حذف اين  است كه در اين مقاله به صنعت

نشان داده شد كه  ،بر اساس اين معيار. هاي گردشگران در مقصد برگزيده شدماهيت فعاليت
شناختي در صورتي كه تعامل صورت كامل و گردشگري بومگردشگري روستايي و مذهبي به

هايي از تواند گونهشكل گيرد، مي) مستقيم يا غير مستقيم(بين گردشگر و جامعه محلي 
در واقع محصول گردشگري فرهنگي، يك محصول . گردشگري فرهنگي قلمداد شوند

منابع فرهنگي يك مكان "ها  هاي مختلف است كه مفهوم مشترك آنغيرهمگن از جاذبه
تواند شامل ابعاد ملموس و يا غير ملموس، مرتبط با زمان گذشته اين منابع مي. است "خاص

لحاظ بنابراين، به. كندمين ميأمختلف گردشگران از سفر را تو يا حال باشد كه نيازهاي 
گردشگري روستايي و مذهبي و همچنين   بندي دو گونههاي گردشگران، تقسيممعيار فعاليت

هاي گردشگري عنوان زيرمجموعه، به)تحت شرط بيان شده فوق(شناختي گردشگري بوم
ونه گردشگري، منابع فرهنگي يك مكان كه در اين سه گ آيد چرانظر ميفرهنگي منطقي به

  . عنوان جاذبه معرفي مي شودخاص به
هاي فوق سنخيت زيادي با مورد مطالعه اين مقاله يعني استان خراسان جنوبي تحليل    
هاي كويري از قابليت توسعه گردشگري دليل برخورداري از كوير و اكوسيستماين استان به. دارد
از قابليت توسعه گردشگري  ،برخورداري از روستاهايي با فرهنگ اصيلدليل شناختي، و بهبوم

 ،هاي مختلف در روستاهاي اين استانزادهاصالت فرهنگي و وجود امام. مند استروستايي بهره
شناختي با گردشگري باعث شده است تا قرابت مفهومي گردشگري مذهبي، روستايي و بوم

هاي اصلي از ويژگي. نظر آيدگران در مقصد ملموس بهلحاظ ماهيت فعاليت گردش فرهنگي به
هاي ها را متذكر مي شود، حفظ ميراثروستاهاي اين استان كه اهميت تحقيق پيرامون آن

طور مثال، به. ها استناملموس و ملموس فرهنگ گذشتگان و حيات آن در زندگي ساكنين آن
هاي مذهبي و آييني زبان، مراسم ها و مساجد، پوشاك،هاي مرتبط با معماري خانهارزش

رنگ جوامع غير بومي، با تغييرات مختصر در دليل حضور كمگذشتگان نسل به نسل منتقل و به
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ها و كاروانسراهاي تاريخي ها، آرامگاهانبارها، يخچالآب. عنوان ارزش مطرح استنسل فعلي نير به
شناختي و پوشاني گردشگري بومهاي همديگر جلوه ،موجود در كوير و روستاهاي اين استان نيز

هاي گردشگران و بازديدكنندگان با سفر به محيط ،در واقع. روستايي با گردشگري فرهنگي است
هاي جوامع هاي طبيعي روستايي، با فرهنگ و ارزشطبيعي نسبتاً بكر همچون كوير و محيط

  . محلي كنوني و گذشته اين منطقه آشنا خواهند شد
  كند برخالف عقيدهز اهميت است كه اثبات ميئي مقاله حاضر از اين نقطه حاهاتحليل   

ها نيست بلكه رايج، گردشگري فرهنگي تنها مشتمل بر بازديد از آثار و بناهاي تاريخي و موزه
بازديد گردشگران از ميراث طبيعي و ميراث مذهبي خود حتي اگر مربوط به زمان معاصر 

گردشگري ميراث، مفهوم   شايد واژه. فرهنگي خواهد بودباشد تداعي بخش گردشگري 
هاي ملموس البته اگر چه مفهوم ارث بر انتقال ارزش. تري براي مبحث اين مقاله باشدوسيع

تواند با الهام هاي معاصر نيز مياما ارزش ،و يا غير ملموس از زمان گذشته به حال تأكيد دارد
طور مثال، نحوه زندگي اقوام عشاير در ايران و به. دچه به ارث گرفته شده ايجاد شو از آن

هاي زنده زندگي اقوام ها مانند فرش و گليم يكي از بهترين جلوه محصوالت توليدي آن
  .      شودباستاني ايران است و بنابراين، محصولي با ارزش از گردشگري فرهنگي قلمداد مي

-فتن ميراث جوامع همچون تاريخ، ارزشدليل محور قرار گردر گردشگري فرهنگي، به     

و موسيقي سنتي،  مانند رقص(ها، هنرها هاي تاريخي و طبيعي، موزهها، اعتقادات، محوطه
فرهنگي، آگاهي و احترام جوامع نسبت به اين  -و رخدادهاي سنتي) سازي، نقاشيمجسمه
به اين نكته . يابدافزايش مياند، چنان ناشناختههايي كه همقابليتها و يا در مواردي، جاذبه

هاي اصلي در گردشگري فرهنگي، اطمينان از نيز بايستي توجه داشت كه يكي از پيش شرط
. رساني به جوامع ميزبان شودآن است كه اين شكل از گردشگري باعث توانمندسازي و بهره

 در اين رابطه، مزاياي ملموس گردشگري فرهنگي ممكن است مشتمل بر ايجاد شغل،
براي  ،ها، و بهبود امنيت شود كه در نهايتافزايش كسب و كار تجار محلي، بهبود زيرساخت

همچنين، توسعه اقتصادي مستلزم مشاركت فعال جوامع . گردشگران نيز مفيد خواهد بود
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هاي فرهنگ خود است كه البته در اين ميان، ميزبان در شناسايي، حفظ و ترويج سرمايه
  . ي بر كاهش ارزش فرهنگي همانند كاالگرايي فرهنگي چيره شودنبايد اهداف اقتصاد

دليل توليد فرهنگ از جانب مردم هر چند در برخي از موارد، اين گونه از گردشگري به    
شود كه از دست باعث كاالگرايي فرهنگي مي ،ميزبان براساس ميل و خواسته گردشگران

ر مثال، احتمال آن وجود دارد كه مردم ميزبان طوبه. همراه دارد رفتن تجليات سنتي را به
معماري، سبك زندگي، آداب و رسوم و محصوالت فرهنگي خود را بر اساس تمايالت 

حتي قادر است سبب از دست رفتن هويت يك  مسألهگردشگران تعديل كنند كه اين 
هم گذاران بخش گردشگري بايستي با فراها و سياستدر اين ميان، دولت. فرهنگ شود
هاي هاي فرهنگي را در صدر اهداف برنامههاي تشويقي و آموزشي، حفظ ارزشآوردن برنامه

اجتماعي  - فرهنگي بلندمدت خود قرار دهند كه در اين صورت، در كنار مزاياي فرهنگي
، بهره اقتصادي بيشتري از انواع )هاي متنوع و اصيل به گردشگرانمانند معرفي فرهنگ(

استان خراسان جنوبي . دشگري فرهنگي عايد جوامع ميزبان خواهد شدهاي گرمختلف گونه
گذاري و مشاركت بيشتر جوامع محلي، توان با سرمايهنيز مستثني از اين تفكر نيست و مي

مانند افزايش تعداد گردشگران داخلي و (در كنار حفظ ابعاد مختلف فرهنگ، مسير رشد 
مانند معرفي فرهنگ منطقه به گردشگران، (و توسعه ) خارجي و درآمدهاي حاصل از آن

هر چه بيشتر اين ) توانمندسازي اقتصادي جوامع محلي و حفظ و مرمت بناهاي تاريخي
شناختي، روستايي، مذهبي و استان را از طريق انواع گردشگري فرهنگي يعني گردشگري بوم
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