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 چکیده 

رویداد فرهنگی برای رسيدن به بهترین راهبرد در امر توسعه  یگردشگر یبررس مقاله هدف از این

. برای ضرورت توسعه باشدیماجتماعی مقاصد شهری  –گردشگری رویداد با تأکيد بر هویت فرهنگی 

ده ازجمع آوری داده تحليلی با استفا –رویدادهای فرهنگی گردشگری شهری از روش پژوهش توصيفی 

های کتابخانه ای انجام شده است و نيز منابع اصلی تحقيق اسناد و مدارک موجود و پژوهش های صورت 

ی گردشگری توسعهگرفته در این خصوص می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد برای دستيابی به 

یران و برنامه ریزان شهری و اجتماعی مقاصد شهری مد –رویدادهای فرهنگی با تأکيد بر هویت فرهنگی 

همچنين همكاری بخش خصوصی و دولتی باید درصدد برآیند برای حرکت به سوی شكل گيری تصویر 

محلی و مذهبی ، تنوع در جاذبه -مثبت از کشورمان و تالش در جهت احياء شدن مراسم و آئين های ملی

ضای بيشتر برای گردشگری رویداد های فرهنگی،کسب تجارب نو، افزایش انگيزه سفر و شكل گيری تقا

فرهنگی ، معرفی فرهنگ  مهمان نوازی مردمان سرزمينمان ایران برای ميزبانی رویدادها. و تالش برای 

ثبت ملی آثار ملموس و ناملموس که به نفع توسعه ی گردشگری رویدادهای فرهنگی کشورمان در جهت 

د فرهنگی از برنامه های ضروری توسعه رویداد تحقق اهداف فرهنگی اجتماعی در حوزه گردشگری رویدا

 فرهنگی می باشد. 

  اجتماعی ، مقصد گردشگری شهری -توسعه ،رویداد، رویداد فرهنگی،  هویت فرهنگیواژگان کلیدي: 
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 مقدمه-1

مثابه یك ظرفيت  و از آن بهسرزمين مقصد همواره از جذابيت خاصی نزد گردشگران برخوردار هستند. آئين های ماندگار 

مهم فرهنگی فرصتی برای توسعه  گردشگری با موضوع  های این ظرفيتمی شوند. یاد  رویداد مهم فرهنگی در توسعه گردشگری

 آئينی می باشند.  –رویدادهای فرهنگی برگزاری 

رگزاری رویدادها ی طوالنی برخوردار نيست . زیرا زمينه بوارد ساختن موضوع رویدادها به صنعت گردشگری از سابقه

گرفته است. گذشت زمان به فعالين حاضر در این بخش بازار نشان ها و نيازهای مردم محلی شكلمنظور تأمين خواستهبيشتر به

توانند توجه مردمانی از سایر کنند میداد که آنچه برای مردم یك محل دارای جذابيت است و پول و زمان خود را صرف آن می

در بسياری از کشورها، به گردشگری برگزاری رویدادهای به مورد از سراسر جهان را به خود جلب نماید. امروزه  نقاط و حتی بسته

ها عازم های بارز در جذب گردشگر خارجی بدل شده و هر ساله جمعيت قابل توجهی برای حضور در این جشنوارهیكی از جنبه

اند و این وقایع را سوی طراحی و اجرای وقایع خاص گردشگری قدم برداشتهلذا مدیران کالن یك منطقه بهشوند. این مقاصد می

 ( . 1،۸۰۰۲اند )گتزای خاص مقصد خویش به سراسر جهان معرفی نموده و در جهت مخاطب یابی برای آن کوشيدهعنوان جاذبهبه

و جاری جامعه ميزبان شكل  طورمعمول برخالف زندگی متعارفای است که بهدیگر رویداد گردشگری واقعهعبارتبه

های ها ، فعاليتها و جشنها برگزاری مراسم و آیينافتند و هدف از آنگيرد. رویدادها در یك دوره مشخص زمانی اتفاق میمی

های مختلف ، ها و غيره است. امروزه کشورها از برگزاری جشنوارهگسترده اجتماعی ، مسابقات ورزشی ، برگزاری نمایشگاه

های خيابانی ، هدف ها و کارناوالهای تجاری و صنعتی و به راه انداختن فستيوالنی رویدادهای ورزشی ، برپایی نمایشگاهميزبا

عنوان یك ظرفيت کنند و آن جذب گردشگر و ورود ارز به کشورشان است. رویدادها بهدیگری را عالوه بر تمام اهداف دنبال می

ای دارند و باعث تحوالت اقتصادی و ورود ارز به کشورها و یك شهر یا منطقه نقش ویژه گردشگری در برگزاری تورهای تخصصی

 (.۸،1۹۹۱شهرهای ميزبان شود )گتز

شود و نقش مهمی در ایجاد تغييرات ای فرهنگی محسوب میگردشگری پيش از آنكه فعاليت اقتصادی باشد، پدیده

برداری شود. بهرهحيطی به نام مقصد بطور مستقيم و بال واسطه عرضه میکند. فرهنگ گردشگر و ميزبان در مفرهنگی ایفا  می

سازی فرهنگی شود. جهانیالمللی میصحيح از این تعامل فرهنگی منجر به تقویت فرهنگ، فرهنگ ملی و درک بستر فرهنگ بين

های حافظان و دلسوزان دغدغهها برای جلوگيری از حل شدن در این فرهنگ جهانی یكی از مهمترین و مقاومت خرده فرهنگ

 (.  1۱۹۱فرهنگ ملی در کشورهاست )حدیث طالبی ،

با توجه به نقش و اهميت موضوع هدف از این مقاله بررسی مفهوم رویدادهای فرهنگی برای رسيدن به بهترین راهبرد در 

 ی باشد.اجتماعی مقاصد گردشگری شهری م -امر توسعه گردشگری رویداد با تأکيد بر هویت فرهنگی 

  
 مبانی نظري پژوهش  -۲

 گردشگري شهري -۲-1

اند، لذا در درون خود گيری بودهشهرها همواره در طول اعصار و قرون متمادی با توجه به اینكه کانون توجه و تصميم

موحد و اند )های تاریخی و فرهنگی بسيار هستند که امروزه در کانون توجه گردشگران قرارگرفتهآبستن حوادث و جاذبه

 (1۱۹۰همكاران،

                                                             
1 Getz 2008 

 
2 Getz 1993 



  

شود که روند شهرنشينی در ها و محصول گردشگری پدیدار میعنوان پيامدی از توسعه شدید زیرساختگردشگری شهری به

های ویژه دولت در تمام شده است. این شكل از توسعه گردشگری با برنامهعنوان یك حوزه پيرامونی شناختهمكان در اصل به

 (.۸۰11های گردشگری ایجادشده است )عزیزی،و اقتصادی است که کامالً توسط فعاليت شود،ها همراه میسطح

 باشد : دارد که گردشگری شهری شامل انواع مختلفی از عناصر ازجمله موارد زیر می( اظهار می۸۰۰۱)۱باتلر

 ها و سرگرمی)عرصه(ورزش-

 ها )امكانات کنوانسيون(همایش-

 عت(گردشگری سبز)فضاهای باز، طبي-

 ها،بناها(ميراث فرهنگی)موزه-

 ها(فرهنگ)تئاتر،نمایشگاه-

 ها(خرید)مراکز خرید،بازارها،مغازه-

 اند از:نماید که عبارتهای ویژه تعریف می(گردشگری شهری را متشكل از فعاليت۸۰۰۰)4کمسيون اروپا

 های شهری گردشگری تفریحی مرتبط با ویژگی خاص از حوزه-

 ها و شهرهاوجوش اجتماعی و فرهنگی شهرکتبط با جنبگردشگری تجاری مر-

 ها و شهرها گردشگری کنفرانس مرتبط با امكانات موجود و تصویر شهرک-

ی ساختارهای زیربنایی امكان هایی برای اشتغال و کسب درآمد برای ساکنين محلی و توسعهگردشگری شهری با ایجاد فرصت

 (. 1۱۲۹،کند )رحمانی و همكارانفراهم می ی شهری رای پایدار و یكپارچهتوسعه

 

 هدف گردشگري شهري -۲-۲

(، عبارت ۱،1۹۹۱فرهنگ )الو -۸و-تجارت)اقتصاد(-1شده است: گردشگری شهری که با دو انگيزه و هدف اصلی شناخته

ی که در شخص ایجاد های گوناگون ، امكانات و تسهيالت شهری جاذبههای مختلف بر پایهاست از مسافرت به شهر باانگيزه

 (.1۱۲۱نماید)موحد،جذابيت و انگيزه می

است و درزمينه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ،  گردشگری شهری در کشورهای پيشرفته پردرآمدترین نوع گردشگری

 (.1۱۹۸فرهنگی،اکولوژیكی و... اثرت انكارناپذیری دارد )سرایی و شمشيری،

های سياسی ، فرهنگی، اجتماعی و شهری مستلزم ایجاد شرایط و زیرساختوگسترش گردشگری در فضاهای ارتقاء

کند، اقتصادی است و الزم به ذکر است که بخش اقتصاد )خدمات(، شهرها را به سمت تغيير عملكردی رهنمون می

وران، نمایشگاه و غيره(، فراغت،حوزه تفریحات)سينما، رستباالرفتن نسبت سطح درآمد ونيز ترویج استفاده ازاوقاتکهایگونهبه

 (.1۱۱۱کنند)اعتماد،سرعت رشد میهای مسافرتی و غيره( بهحوزه گردشگری)هتلداری و منضمات آن ،آژانس

های مهم فعاليت گردشگری به ميزان زیادی موردتوجه قرارگرفته و در عنوان یكی از زیر بخشگردشگری شهری به

 آورد.( و همچنين پویایی اقتصاد شهر را به ارمغان می1۱۲۹است )رحمانی و همكاران،شدن اهميت روزافزونی یافته فرآیند جهانی

 

                                                             
3 Butler(2003) 
4 European Commission (2000) 
5 Law 

 



  

 اوقات فراغت و گردشگري شهري -۲-۳

ویژه گسترش ونقل و بهميالدی با گسترش شهرنشينی ، ارتقاء وسایل حمل 1۲گردشگری شهری در نيمه دوم قرن 

 (.1۱۲۲اجتماع و اوقات فراغت بيشتر توسعه یافت)راسخ قزلباش، آهن، تغييرات اجتماعی و افزایش طبقه ميانیخطوط راه

های تكنولوژی، در عصر مدرن و پسامدرن در زیر فشارهای حاصل از توان گفت انباشت و سرعت نوآوریدیگر میعبارتبه

ماعی در جهان ( که یكی از این تحوالت اجت1۱۲۱گيری تحوالت اجتماعی گردید)کدیور و سقایی،:این تكنولوژی سبب شكل

های اساسی و جوامع معاصر و ملزومی برای تاب آوردن زندگی تحت عنوان یكی از نيازمندیمعاصر پدیدار شدن اوقات فراغت به

 (.1۱۲1ی تكنولوژی است)پاپلی یزدی و سقایی،سيطره

دی به کشور، مراکز اقامت عنوان دروازه وروها بهعنوان مقصد گردشگری، دارای عملكرد چندمنظوره هستند، آنشهرها به

های ها جمعيتی با فعاليتو مبدأ سفر به روستاها و مقاصد مجاور خود هستند.عالوه براین ، شهرها فقط مقاصدی که در آن

عنوان مراکز باشند، بلكه نقش مهمی را بهشوند نمیاقتصادی، زندگی فرهنگی و تحت کنترل نيروهای سياسی کنار هم جمع می

موردبررسی قرار گيرد  "گردشگری شهری"جای گردشگری در شهرها، مفهوم دارند. بنابراین باید بهگری بر عهدهفعاليت گردش

 (.1۱۲۱)رهنمایی،

های پيشرفته فرهنگی بسيار رایج است بازدید از های گردشگری شهری و اوقات فراغت در جامعهیكی از زمينه

گيری گردشگری عناصر بسياری دخيل هستند که ساختارها (. در شكل1۱۲۱هنری است )کوشش تبار ، –های فرهنگی فعاليت

 نمایند.و الگوهای متنوعی در منظر ایجاد می

 توریسم شهري -۲-۴

تواند یكی از این ساز جذب توریسم شود که وجود آداب و سنن میتوانند زمينهدر توریسم شهری عوامل متعددی می

توانند محل های اجتماعی، میصاف مراکز شهری به علت تجمع نهادهای مدنی و زیرساخت(. با این او1۱۲۱عوامل باشد )قرخلو، 

مناسبی برای جذب و جلب گردشگران داخلی و خارجی محسوب شوند. اهميت این نوع از صنعت گردشگری خود زمانی که با 

آسانی توانایی های مناسب و بجا بهریزیتاریخ و تمدن یا شرایط ویژه طبيعی آن ناحيه همراه شود، دوچندان شده و با برنامه

ترتيب است که شهرهایی مانند ونيز، رم ،ميالن،پاریس،لندن ، اینشدن به قطب بزرگ گردشگری را خواهد داشت . بهتبدیل

خواهند  ای آن دبی ، قادر به جذب ساالنه چندین ميليون گردشگر در سالنيویورک، شانگهای ، توکيو، بمبئی یا نمونه خاورميانه

ویژه در کشورهای باسابقه تمدن و تاریخ چند هزارساله چون اغلب شهرهای بود. از سوی دیگر در بحث هویت بخشی به شهر به

المللی ، یكی از بهترین صنایع برای روشن شدن فرهنگ و هویت کشور ایران،ميراث فرهنگی و رویدادهای محلی ،ملی و بين

جویند و با های انسانی در زمان حيات خود از آن بهره میو اساس تمدن هر کشوری است که نسلها ، پایه باشد، زیرا فرهنگمی

دهند. ایران نيز با توجه به تمدن کهن خود ، از کشورهای های روزمره خود در کنار یكدیگر شكل میاتكا به آن زندگی و فعاليت

ه دو عامل اصلی،قابل تحليل و بررسی است:یكی موقعيت شود. این سابقه با توجه بصاحب سابقه در گردشگری محسوب می

های اخالقی و فرهنگی و های متنوع و فراوان طبيعی ،تاریخی و فرهنگی کشور ، و دیگری ویژگیجغرافيایی،سياسی و جذابيت

 (. 1۱۲4نوازی دارند )طيبی،بابكی،ای که ایرانيان به سيروسفر و مهمانعالقه

 

 ي منابع جذب گردشگر شهر-۲-۵

 توان به شش دسته متمایز تقسيم کرد: منابع جذب گردشگری شهری را می

 رسانی.نوازی : اقامت ، غذا و نوشابه ، ترابری ، بازرگانی و اطالعتأسيسات و تسهيالت مهمان-1

عقد قراردادها  ها، فضاهای مناسب مذاکره، تسهيالت مربوط به انجام امور وتجهيزات مرتبط با گردشگری شغلی: مراکز همایش-۸

 و ...

های طبيعی و های چندگانه، موضوعی، گنجينههای گوناگون )دارای ارزشها، گنجينهميراث شهری: بناهای باستانی، نمایشگاه-۱

 ها و...ها ،باغها، بوستانها و کارگاهها(، کارخانههای ساختهگنجينه



  

ها ها و فضاهای نمایشی ، مجتمعای ورزشی، بازی و سرگرمی، بوستانکننده ویژه: مرتبط با قلمروهتجهيزات تفریحی و سرگرم-4

 های ورزشی و...دوانی، تيراندازی، باشگاهکننده در فضای آزاد، ميدان اسبهای سرگرمهای آبزیان، پایگاهو آکواریوم

جذاب و تفریحی را به دنبال دارد ها: که معموالً ایجاد تجهيزاتی ویژه یا ارزش بخشی و بازسازی یك محله رویدادها و فرصت-۱

صورت برگزاری های گوناگون( یا بهها، نمایشگاهها ، زیارتگاههای شادی، کنسرتها،کاروانخواه منظم باشند)مانند عيدها، جشن

 های استثنایی و...نمایش

المللی، های ملی و بيننی، رقابتهای جهارویدادها ویژه: شامل مواردی از قبيل رویدادهای عظيم ورزشی، نظير المپيك، جام-۱

 (.1۱۹1ها )ضرغام بروجنی،سازی و...، جشنوارههای بزرگ نقاشی، مجسمهالمللی تجاری، نمایشگاههای بزرگ بيننمایشگاه

 

 گردشگري رویداد-۲-۶

گردد. درواقع دستی و نظایر آن خالصه نمیهای طبيعی یا ابنيه ، صنایعهای گردشگری یك مقصد ، تنها به ویژگیجاذبه

عنوان منبعی مهم برای جذب گردشگران تلقی شوند. این توانند بهدهند خود میرویدادهایی که در یك مقصد گردشگری رخ می

های خاص و مطرح دیگری نيز برای عرضه در سطحی گسترده یابد که ممكن است یك مكان جاذبهموضوع تا آن حد اهميت می

 ای از گردشگران بيانجامد.رگزاری یك رویداد بزرگ و دارای اهميت به جذب طيف بسيار گستردهنداشته باشد، ليكن تدارک و ب

 (. ۱،۸۰۰۱های بسيار است )باودان و مك دانلها مستلزم تالشرویدادها البته تنوع فراوان دارند و برگزاری و مدیریت آن

برخوردار نيست . زیرا زمينه برگزاری رویدادها ی طوالنی وارد ساختن موضوع رویدادها به صنعت گردشگری از سابقه

گرفته است. گذشت زمان به فعالين حاضر در این بخش بازار نشان ها و نيازهای مردم محلی شكلمنظور تأمين خواستهبيشتر به

مانی از سایر توانند توجه مردکنند میداد که آنچه برای مردم یك محل دارای جذابيت است و پول و زمان خود را صرف آن می

ها از نقاط و حتی بسته به مورد از سراسر جهان را به خود جلب نماید. البته ضروری است که یادآور شویم در مواردی ، جاذبه

هایی بسيار محدود بوده و اغلب در چارچوب چنين جاذبهاند.اما تعداد اینای و فراملی بودهازاین دارای ابعاد فرا منطقهبسيار پيش

مثال مناسك حج از آغاز عنصری برای جذب مسلمانان از سراسر عنواناند. بهگرفتههای مذهبی و ورزشی جای میاذبهخاصی ج

های ورزشی نيز بخصوص در قرن گذشته ميالدی است که پا ها برخی جاذبهرفته است. در کنار این جاذبهجهان به شمار می

نسبت به سایر وقایع گردشگری امروزی از اهميت و اعتبار و نيز حجم تقاضای باال  اند ومالحظه یافتهاند یا گسترشی قابلگرفته

خصوص طی همه بهرود. باایندست به شمار میای جالب ازاینهای المپيك نمونهبرخوردار بوده و هستند. دوره جدید بازی

سفر، مقاصد مختلف دریافتند که امكان ها و تسهيل اسباب های پس از جنگ دوم جهانی و با گسترش روابط ميان ملتسال

تر تنها در سطح محلی یا حداکثر ملی مخاطب داشته است فراهم عمومی کردن و بازاریابی گسترده برای وقایعی که پيش

سوی طراحی و اجرای وقایع خاص گردشگری قدم االصول مدیران کالن یك منطقه بهباشد. در بسياری موارد نيز علیمی

ای خاص مقصد خویش به سراسر جهان معرفی نموده و در جهت مخاطب یابی برای آن عنوان جاذبهو این وقایع را بهاند برداشته

 ( . ۱،۸۰۰۲اند )گتزکوشيده

 دليل برای برپایی رویدادهای ویژه یك منطقه وجود دارد :  ۱

 سوی یك منطقه جذب مردم به-1

 ر جذب گردشگران به یك منطقه در ایام غير اوج سف-۸

 ها به یك منطقه و اعتبار دهی و مطرح نمودن آن توجه رسانهجلب-۱

 اجتماعی و روحيه بخشی به مردم یك منطقه -ایجاد تحرک اقتصادی-4

 تشویق گردشگران به تكرار بازدید از یك محل -۱
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دوران اوج خود  فرهنگی یا حتی سياسی یك مقصد گردشگری که از –جلب منابع برای تجدید حيات اقتصادی اجتماعی -۱

 (. ۲،1۹۹۱فاصله گرفته است )گتز

 

 رویدادها و مقصد گردشکري -۲-۷
یك تحليل کامل درباره مقصد گردشگری مستلزم مطالعه پارامترهای متنوع مرتبط ازجمله منابع طبيعی و فرهنگی ، ارائه

باشد ی موجود ، در ميان سایر رویدادها میهای سفر و رویدادهاها ، خدمات ، تصور نهادی ، مواد تبليغاتی ، بررسیزیرساخت

 (۹،۸۰۰1)تيرل و جانستون 

ها، اند ،مانند فيزیكی)معماری، پارکشدهشده توسط محل تشكيلها در یك مقصد با ترکيبی با منابع  مختلف ارائهجاذبه

ها ،تئاتر ، رقص محلی ها ،نمایشگاهشناسی(، فرهنگی)رویدادهای ورزشی، جشنوارهونقل(، جغرافيایی )مكان و ریختبناها و حمل

های تاریخی(. ترکيب تمام این عناصر تجربه گردشگری را ها ، کليساها ، محلههای ميراثی )قلعهها( و در آخر داراییو کنسرت

 (.1۰،۸۰۰۱نمایند و باید در تدوین استراتژی تثبيت موقعيت مقصد در نظر گرفته شوند )کلبایجاد می

شده است درک و متمایز نمودن عناصر ساختاری یا پایدار مقصد از توسط پژوهشگران مطرح یك پرسش اساسی که

(تصميم گرفتيم این مسئله را از دیدگاه جذابيت محل، با 1۹۹1) 11باشد. به تبعيت از گتزعناصر موقت ، ازجمله رویدادها می

( منابع پایدار ۸محيطی، )(منابع زیست1يم : )پيشنهاد یك نوع شناسی از ادعاهای مقصد مبتنی بر سه عامل ارائه نمای

 ( رویدادها.۱منظور جذب بازدیدکنندگان نيستند و)طور خاص بهساخت ، که بهانسان

 

 توسعه رویدادها-۲-۸

ها،مناطق یا حتی ی گردشگری در بسياری از حوزههای مشخص برای توسعهرویدادها به یك عنصر اساسی در استراتژی

اند)گتزو شدهفرد در نظر گرفتهعنوان یك مزیت رقابتی اصلی و منحصربهه و در بسياری از موارد بهشدکشورها تبدیل

 (1۸،1۹۹4اسميت

ها بر توسعه مقصد گردشگری در بسياری از موارد برای باقی ماندن در بنابراین دانش در رویدادها و در ارزیابی تأثير آن

توجه هستند ضروری دهی چنين رویدادهایی قابلریزی و سازمانرنامههای بشدت رقابتی که در آن هزینهبازار به

نمایند باید ها را از طریق مؤثرترین رسانه ترویج میباشد.رویدادهای ميزبانی که پاسخگوی نيازهای گردشگران هستند و آنمی

حداکثر رساندن منافع گردشگری ایجاد منظور به های درگير در مدیریت بازاریابی مقصد بهیك هدف اصلی را برای تمام سازمان

 (.۸۰۰۲نمایند)گتز،

بندی از رویدادهای یك طبقه1۱(،1۹۲4(، به تبعيت از ریچی)1۹۹۸بندی رویدادها،هال )با توجه به اهميت دسته

های ها و رویداد(کارناوال۸های مذهبی و مقدس،)( جشن1نماید: )گردشگری را استوار بر پنج عنصر سازنده اصلی ارائه می

 های سياسی.(جلسه۱های ورزشی، )( مسابقه4( رویدادهای تجاری ،)۱فرهنگی،)

 

 رویدادهاي فرهنگی۲-۹

فرهنگی که ریشه در باورهای یك ملت و قوم دارند، و  امروز به عنوان یك جاذبه گردشگری فرهنگی  –آئين های مذهبی 

زاداری ها در ميان مردم رایج بوده اند که خيلی اوقات ، به شناخته شده اند و در طی دوران های مختلف به صورت جشن ها و ع
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صورت اجرای نمایش نيز برگزار می شوند. بسياری از کشورها اینگونه مراسم را به عنوان یك رخداد، احياء می نمایند و از طریق 

تنوع مراسم مذهبی در کشور ما و (. به علت 1۱۲۲برپایی فستيوال ها و کارناوال ها به آن رونق داده اند) قادری و همكاران ،

وجود آئين های سنتی و ميراث ملی این پتانسيل در بيشتر نقاط کشور قابل مشاهده است. مانند مراسم عزاداری محرم و صفر، 

مراسم ماه رمضان ، مراسم از تولد تا مرگ صائبين اهواز، قالی شوران مشهد اردهال، وارداوار ارامنه تهران،گل مالی بيجار، 

چك یزد، عيد مبعث کرمانشاه ، ها، تعزیه خوانسار، نخل گردانی ابيانه، پير چكقيون ترکمنيرشاليار اورامان تخت، آقپ

توانند باعث مذهبی هستند که می –هایی فرهنگی گيری کاشان، جشن سده ،مهرگان و نوروز، مراسم شب یلدا همه از آئينگالب

 جذب گردشگر و توجه جهانيان شود. 

رویدادهای فرهنگی یك رابطه مهم و قوی بين فرهنگ و مكان وجود دارد. در این نوع از رویدادها ميراث معماری و در 

ها گردشگری باهدف جذب گردشگران با تأکيد بر هویت فرهنگی شده در توسعه استراتژیهای فرهنگی اجزاء اصلی استفادهمحل

 (. 14۸۰11، ویوانت ۸۰۰4، کانزمان ۸۰۰۱باشند) ایوانزشده و متمرکز میی طراحیخوبهای تبليغاتی بهمقصد با استفاده از کمپين

نماید که ممكن است شامل رقص محلی، فيلم عنوان یك جشن عمومی تعریف می( رویدادهای فرهنگی را به1۹۹1گتز )

هنگی ممكن است بر چندین عامل فرد بودن یك رویداد فردستی در ميان دیگران باشد.منحصربه، تئاتر ،موسيقی، هنر و صنایع

های ناشی از مشارکت متكی باشد. اغلب این رویدادها اجراها و ازجمله مكان، مشارکت بازیگران مشهور در این زمينه یا احساس

آورند مانند بهترین هنرمندان درزمينه خودشان و گاهی اوقات شامل یك جزء ها را در سراسر برنامه آن گرد هم مینمایشگاه

 (.1۱1۹۹۱باشد )گتز ليمی برای عموم میتع

ترتيب شهری که اینآن شهر است.به« های فرهنگیشاخص»کند هایی که گردشگران را به شهر جذب مییكی از انگيزه

ه سازد و البتکند،زمينه پویایی خود را فراهم  میآمادگی پيدا می« هانمایشگاه»و «هافستيوال»های فرهنگی ازجمله برای برنامه

های گردشگری عنوان یكی از فرصتالمللی کتاب تهران بهشود. نمایشگاه بينهای مولد اقتصادی نيز میسبب تسهيل جریان

شهری،به دليل ایجاد مكانی برای تجمع بازدیدکنندگان با فضای فرهنگی و تجاری،نقش مهمی در جذب گردشگر دارد) رضوانی و 

 (. 1۱۹۸همكاران، 

 بیرویدادهاي مذه-1۱-۲
اند. چنين مراسمی که در مقاطع های مذهبی سرزمين مقصد همواره از جذابيت خاصی نزد گردشگران برخوردار بودهآئين

سوی خود های فراوانی از گردشگران را بهگردد،گروهها تكرار میها و پيروان ادیان و آئينزمانی مختلف در بين مردم سرزمين

–اند که تعداد رویدادهای آئينی ور ادیان و مذاهب و گوناگونی مراسم آئينی هر یك سبب شدهآنماید. تنوع بسيار اعجابجلب می

های فرهنگی،تفریحی و آموزشی که های مذهبی با انگيزشمذهبی سراسر جهان از شمار بيرون باشد. گاهی اوقات مصلحت

،راج و مورپث ۸۰۰4،وودوارد ۸۰۰۱،آلسن 1۹۹۱ك اند همپوشانی دارند)وکونيشدت با گردشگری فرهنگی و ميراثی مرتبط شدهبه

تدریج پيشنهاد اند،که بهشده(.در این راستا، رویدادهای مذهبی به یك جاذبه گردشگری اصلی تبدیل1۹۹۸1۱،اسميت ۸۰۰۱

فرد بودن آن متصل ها با برجسته نمودن منحصربهعنوان راهی برای تقویت رقابت مكانتبليغات چندین مقصد اصلی را به

 (.۸۰۰۲1۱نمایند )فرنسيس و همكاران،می

ها و اماکن های مذهبی ،زیارتگاهترین اشكال گردشگری در سراسر جهان است. جاذبهگردشگری مذهبی یكی از رایج

مذهبی است که  –کنند. در کشور ایران تعزیه، نمایش سنتی سوی خود جلب میمقدس هرساله تعداد زیادی از گردشگران را به

یافته های اجتماعی و فلسفی جامعه ایران در این هنر تجسماز باورهای سنن ایرانی و اسالمی شيعه است که ارزشای آميزه

باشد )زهره هادیانی و های گردشگری مذهبی است که قابليت جذب گردشگران مذهبی را دارا میاست.تعزیه یكی از پتانسيل
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های فرهنگی و یابد و مزیتهای محلی گسترش و توسعه میفستيوالمذهبی از طریق  -(. گردشگری فرهنگی1۱۹۸همكاران، 

 سازد. اقتصادی را متوجه جامعه محلی می

مذهبی مسلمانان شيعه بوده که  -های مراسم فرهنگیدر کشور ایران مراسم ایام محرم )تاسوعا و عاشورا(یكی از نمونه

شود. این مراسم قابليت آن را دارد حرکت و جریان مردمی برگزار میباشد و هرساله در قالب یك بيانگر فرهنگ و مذهب آنان می

صورت یك رخداد در قالب کاروان غم به کشورهای غيرمسلمان معرفی گردد تا امكان جذب گردشگران خارجی را فراهم که به

 (. 1۱۲۲آورد.)قادری،

م گردشگران رغبتی برای سفر نداشته رسد در این ایاهمچنين ماه رمضان از رویدادهای مذهبی است،که به نظر می

ای هوشمندانه استفاده کرده و به فكر جذب باشند، اما دبی، ترکيه، مالزی، مصر از ماه رمضان برای جذب گردشگر به شيوه

گردشگران است. تقویت گردشگری حالل و در برخی موارد تأکيد به جذب گردشگران خارجی با برگزاری رویدادها و 

 (.1۲شوند.)دنيای اقتصادتلف و تخفيف در نرخ برخی خدمات گردشگری ازجمله این اقدامات محسوب میهای مخجشنواره

شویان در مشهد اردهال در نزدیكی کاشان و نخل گردانی در ابيانه نيز ازجمله رویدادهای مذهبی هستند که مراسم قالی-

ها ضروری است )زاهدی و رنجبریان ای طرح و معرفی آنگذاری برطرف توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار دارند و سرمایه

،1۱۲۱ .) 

 

 جشنواره ها و رویداهاي هنري -۲-11

های های مختلف است و هرکدام دارای ویژگیایران دارای فرهنگ غنی و تمدن چند هزارساله با قوميت ازآنجاکه

کند.موسيقی محلی یكی از ارکان فرهنگ ایرانی فردی است که زمينه را برای توسعه گردشگری فرهنگی هموار میمنحصربه

عنوان یك فاکتور انگيزشی برای یك مقصد خاص تواند بهجای  ایران طرفداران زیادی دارد و میشود که در جایمحسوب می

طور عام ای از گردشگری موسيقی و بهطور خاص زیرشاخهعمل کند.توسعه این محصول گردشگری به شكل جشنواره که به

 شد.تواند از طریق مختلف باعث جذب گردشگران با عالیق ویژه در فصول مختلف سال زیرشاخه از گردشگری فرهنگی است می

ترین های متنوعی را در زیرمجموعه خود توسعه داده و گردشگری موسيقی یكی از مهمافزایش گردشگری فرهنگی ،گردشگری

شود که در آن گردشگران نوعی از گردشگری گفته میدست آوردهای گردشگری فرهنگی بوده است.گردشگری موسيقی به

 (.۱۲نامه تعطيالت نو، ششوند )هفتهوسيقيایی به محل خاصی جلب میباهدف تماشا یا مشارکت در فستيوال یا یك اتفاق م

توان به دودسته تقسيم کرد: گردشگران سياحتی و گردشگران فرهنگی.رویدادها و اجراهای طورکلی گردشگران را میبه

عروف موسيقی در اروپا های تابستانی مهای گردشگری فرهنگی است از جشنوارهای موسيقی ،تقریباً پای ثابت همه گونهصحنه

 ها.گرفته تا رویدادهای فراوان موسيقی جاز در آمریكای شمالی،رومبا و موسيقی رایج در کارناوال

شود، موسيقی با موسيقی یكی از زیباترین و پرطرفدارترین هنرهای دنيا است و جزئی از فرهنگ یك منطقه محسوب می

ها است. های فرهنگی هر مكانی موسيقی سنتی آنارند و یكی از زیباترین جاذبهتفریح و گردشگری پيوند ناگسستنی با یكدیگر د

 (.1۱۹۰هاست )زیاری و صادقی،چراکه موسيقی بازگوکننده احساسات و فرهنگ آن

شوند،عالوه بر استفاده های گوناگونی چون موسيقی ،تئاتر ، سينما و غيره تشكيل میهای هنری که خود از بخشفعاليت

عنوان گيرد.برخی از شهرها،بهالمللی،گردشگران شهری را نيز در برمیشهری ،بااهميت پيدا کردن در ابعاد ملی و بينساکنان 

گردد. چنين های فرهنگی و هنری در آنجا برگزار میکه بيشترین فعاليتطوریشوند بههای هنر شناخته میميزبان فعاليت

عنوان ، به عبارتی شهر با آن نوع فعاليت عجين شده است. شهرهای وین بهشوندشهرهایی با آن فعاليت خاص شناخته می

عنوان عنوان شهر سينمایی اروپا، شهر شيراز بهپایتخت هنری اروپا،شهرک سينمای هاليوود در صنعت سينما،شهر کن فرانسه به

 (.1۱۲۱باشد)موحد،ت میایران در این زمينه دارای شهرعنوان پایتخت هنریشهر علم و ادب و شهر اصفهان به
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 فرهنگ و گردشگري -1 ۲-۲
ملل دیگر و گریز از  بافرهنگگردشگری پاسخی به نياز فطرت جستجوگر انسان به کشف اسرار زندگی گذشتگان، آشنایی 

ها ستها، خواگردشگری فعاليتی فرهنگی است. گردشگری با انسان و انگيزه رونیازای معمولی است؛ وزندگیكنواختی محيط کار 

همين  درواقعتوان گفت محرک اصلی گردشگری، و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه است، ارتباط دارد، به حدی که می

ای دوجانبه بين فرهنگ و گردشگری به وجود آمده است. فرهنگ (. در عصر حاضر، رابطه1۱۱۱هاست )ضرغام، اختالف فرهنگ

 ،1۹ی فرهنگی دارد )ریچادرزشود و گردشگری نيز سهم مهمی درتوسعهسوب میی گردشگری محمنبعی حياتی برای توسعه

۸۰۰۰.) 

ها، باعث تغييرات در گردشگری یك پدیده فراگير اجتماعی است که با معرفی نظام جدیدی از روابط در تمام فعاليت

ی که تغييرات اگونهبهکند اد میهایی برای تغيير فرهنگی ایجشود. همچنين فرصتسطوح مختلف زندگی اجتماعی در جهان می

 (.1۹۹۹دهنده قدرت گردشگری در جوامع معاصر است )چانگ و یو، فرهنگ محلی نشان

 

 (1۹۹۴ ،: چرخه گردشگري و فرهنگ ) شاو ویلیامز1شکل 

و شوند آن محل مواجه می بافرهنگاست، گردشگران هنگام عزیمت به یك مقصد،  مشاهدهقابل 1که در شكل  طورهمان

شود. ظواهر، رفتارها و تقاضاهای گردشگران تأثيراتی بر جامعه از ابتدای سفر، تعامالت فرهنگی بين مهمانان و ميزبانان آغاز می

 گيرند.تحت تأثير فرهنگ ميزبان قرار می ناخواهخواهگذارد ضمن اینكه گردشگران نيز، ميزبانان می

، فرهنگ عاملی برای شوق به سفر و هم عاملی در تعيين رفتار و شدهییشناسا یخوببهامروزه رابطه الینفك گردشگری و فرهنگ 

 روش زندگی مردم است.

شود، فرهنگ همچنان و حتی امروز بر بعد اقتصادی و مزایا و منافع گردشگری می درگذشتهتأکيدات فراوانی که  باوجود

به  آن راهای بالقوه اقتصادی گردشگری بدون شك مندینفوذ و تأخير خود را دارد. تأکيد بر بعد اقتصادی و مطالعه توان

ی پيشگام تبدیل خواهد کرد اما، هرگز بعد فرهنگی نباید تحت تأثير قرار گيرد و یا فراموش شود )جعفری و ضرغامی، وکارکسب

۸۰۰۸.) 

گردشگری، دهد. طبق آمار سازمان جهانی گردشگری فرهنگی بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشكيل می

شود و این تقاضا ساالنه در حال افزایش است. رشد گردشگری فرهنگی فرهنگی انجام می زهيباانگالملل درصد گردشگری بين ۱۱

و محققان را در سراسر دنيا به خود جلب کرده است  گذاراناستيسعناصر گردشگری نوین، توجه  عنوانبهو گردشگری ميراث 
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های فرهنگی هایی که جاذبهاز مسافرت افراد از محل سكونت خود به مكان عبارت استرهنگی (. گردشگری ف۸۰۰۸ )ریچادرز،

 شود.ی گردشگران انجام میفرهنگکسب اطالعات برای ارضای نيازهای  قصدبهیی جابجادارند.این 

 

 آمدهاي اجتماعی/فرهنگی توسعه گردشگري شهري آثار و پی -۲-1۳

، و جامعههای افراد به این موضوع اشاره دارد که گردشگری و مسافرت در نظام ارزشفرهنگی گردشگری  -آثار اجتماعی

تأثيرگذار است. اگرچه تمرکز عمده  و گردشگرانالگوی رفتاری، ساختارهای اجتماعی، کميت و کيفيت زندگی جامعه ميزبان 

کمتر توجه شده است )هال  گردشگرانو خود مطالبات در این زمينه بر مقاصد گردشگری است و به نواحی اعزام کننده گردشگر 

 ۸۰(.۸۰۰1و پيچ، 

در بررسی آثار توسعه گردشگری بر فرهنگ جوامع، برخی نویسندگان بر تجاری شدن یا کاالیی شدن فرهنگ جامعه 

کنند. ضه میگردشگران باشد، عر موردپسندکه  گونهآن؛ به این معنا که ساکنان، محصوالت فرهنگی خود را اندکردهاشارهميزبان 

جلب  منظوربههای گردشگران که صرفاً ها و اقامتگاهدر ساخت هتل شهیریبو  لياص ريغهای توان به کاربرد معماریهمچنين می

 ۸1(. 1۹۹۱ است، اشاره کرد )دیچ، اجراشدهنظر آنان 

بودن یا کيفيت کم  لياص ريغاست بيانگر اعتراض بسياری از گردشگران به  گرفتهانجامای که در ایران نتایج مطالعه

انتقاداتی که  باوجود(. اما 1۱۲۸ی، کاظمشود )فقيهی و عرضه می هاآنی و محلی در ایران به دستعیعنوانصنابهکاالهایی است که 

برخی منافع و آثار  دهندهنشانهای ساکنان، در خصوص آثار منفی گردشگری بر فرهنگ و اجتماع وجود دارد، مطالعه دیدگاه

 (.۸۰۰۸جوامع ميزبان است )جعفری و ضرغام،  بر یگردشگرفرهنگی توسعه  -بت اجتماعیمث

شوند: اول اینكه گردشگران، فرهنگ مند میمعموالً ساکنان محلی به دو گونه از منافع فرهنگی توسعه گردشگری بهره

چون  آن رايغات برای گروهی است که هر جامعه کنند. این اثر مانند تبلها معرفی میجامعه ميزبانان را به سایر جوامع و فرهنگ

تر باشد معرفی آن به دیگران عزت و احترام بيشتری برای و غنی ترلياصدارد و هر چه این گوهر صدف در درون خود محفوظ می

و بدون کند تا فرهنگ خود را مستقيم صاحبانش به همراه خواهد داشت، دوم اینكه گردشگری فرصتی برای ساکنان ایجاد می

باعث تقویت غرور و همبستگی جامعه ميزبان و افزایش حد  ژهیوبهمندان عرضه کنند. این عمل، واسطه و به شكل واقعی به عالقه

 (.۸۰۰۸شود )ریچادرز، های دیگر میتحمل آنان در برابر فرهنگ

 پیشینه پژوهش : -۳

نقش رویدادهای فرهنگی در »له ای تحت عنوان ( در مقا1۱۹۸محمدرضا رضوانی، صدراله طيبی، حسين حاتمی نژاد )

هدف این تحقيق شناخت اثرات « نمایشگاه بين المللی کتاب تهران) ینمونهمورد ،LQاقتصاد گردشگری شهری با تأکيد بر مدل 

از داده ها  ؛ وباشدتحليلی می-اقتصادی نمایشگاه بين المللی تهران است. روش تحقيق این پژوهش مبتنی بر روش توصيفی

 ( مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است.LQطریق پرسشنامه به صورت ميدانی جمع آوری و با استفاده از مدل ضریب تكاثری )

توسعه گردشگری پایداربا تأکيد بر رویدادهای فرهنگی، نمونه »( در پایان نامه ای به عنوان 1۱۹۸بست )فرزانه خوشه 

محصول زعفران در شهرستان قائنات را عاملی موثر برای برگزاری رویدادهای وابسته در تالش است « موردی: جشن زعفران قائن 

ریزی استراتژیك و تكنيك سوات بهترین استراتژی در جهت توسعه پایدار گيری از برنامهبه آن معرفی نماید. تحقيق حاضر با بهره

 ه است.گردشگری منطقه با تاکيد بر برگزاری رویدادهای فرهنگی را ارائه نمود

ی ملی اشاره ها و نقش آن در توسعه( در کتابی تحت عنوان اهداف و نحوه برگزاری همایش1۱۲۸دکتر مسعود شفيعی )

ها بيشتر تبادل این همایش در توان نام برد.های علمی را میی همایشبرگزار دارد به: ازجمله عوامل مؤثر در فرآیند توسعه ملی،

 ی نتایج دستاوردهای تحقيقاتی موردنظر است.و ارائهاطالعات دانشمندان و محققان 

نقش عوامل اجتماعی گردشگری در توسعه گردشگری »( در مقاله ای تحت عنوان 1۱۹۱حميد وارثی، اعظم صفرآبادی )

در این پژوهش اثر برخی شاخص های اجتماعی مانند کيفيت خدمات گردشگری، سامان « شهری نمونه موردی: شهر اصفهان 
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ضاهای گردشگری، مدیریت فضاهای گردشگری و هم چنين قيمت خدمات گردشگری بر توسعه و پایداری گردشگری شهر دهی ف

 .اصفهان بررسی شده است

بررسی نقش جشنواره های موسيقی در توسعه گردشگری ایران »( در پایان نامه ای تحت عنوان 1۱۹۸بهنام افتخاریان )

گردشگری رویدادهای مبتنی بر موسيقی را بررسی نماید. ایران با دارابودن تنوع بسيار زیاد درنظر دارد تا ابعاد مختلف توسعه « 

 .در موسيقی و رویدادهای مربوط به آن می توان به عنوان یك قطب گردشگری رویدادها در منطقه و جهان مطرح شود

های موسيقی محلی در توسعه ش جشنوارهنق»ای تحت عنوان ( در مقاله1۱۹۱هاشم زاده ) ژاله زاده نمين،ابوالفضل تاج

ی گردشگری های موسيقی محلی در توسعهاشاره دارند به: بررسی نقش جشنواره« گردشگری از دیدگاه گردشگران بالقوه 

ی آوری اطالعات در چارچوب موضوع مقاله از طریق توزیع پرسشنامه بين جامعهپژوهش حاضر اقدام به جمع در ای،منطقه

پس  ؛ کهنفر صورت گرفت 1۸۰طور در دسترس و به تعداد ی موسيقی نواحی بودند، بهحاضرین در هشتمين جشنوارهآماری که 

 شده است.شده یك مدل مفهومی ارائهی مفاهيم مطرحاستفاده بودند، درنهایت بر پایهمورد قابل ۹۹آوری از جمع

راهكارهای استفاده از مراسم »ای تحت عنوان ر مقاله( د1۱۲۲اسماعيل قادری، عزت اله عزتی، شقایق حافظی زاده )

که در این تحقيق از ابزارهای « مذهبيدر محدوده بخش مرکزی تهران -عنوان پتانسيل توریسم فرهنگیتاسوعا و عاشورا به

ری توصيفی های آماشده است. تحليل اطالعات از روشآوری و کسب اطالعات استفادهمشاهده، پرسشنامه و مصاحبه برای جمع

به tو آزمون  (دو گروه مستقلTای )تحليلی با استفاده از مدل آماری تی استيودنت دو نمونه–تحليلی و آماری استنباطی –

عنوان پتانسيل مقایسه نظریات کسبه داخل بازار، کسبه محدوده بازار و هيئت و مسئوالن در خصوص مراسم تاسوعا و عاشورا به

 رد استفاده گرفته است.مذهبی مو–توریسم فرهنگی 

هدف از این  که« ۸۸هایی برای توسعه گردشگری شهری ایراناستراتژی»ای تحت عنوان مقاله ( در۸۰11رامين اسدی )

های ورودی، تطبيق و ای شامل سطحمرحله ۱های مناسب برای گردشگری شهری ایران در یك چارچوب مقاله تدوین استراتژی

ریزی استراتژیك مناسب های مختلفی از برنامهشده در این چارچوب برای سطحهای تهيهتكنيكگيری است. ابزارها و تصميم

 هستند.

این مقاله گردشگری رویداد « گردشگری رویداد: تعریف، ارزیابی و پژوهش »ای تحت عنوان ( در مقاله۸۰۰۲)۸۱دونالد گتز

دهد. منشأها و ارزیابی پژوهش در گردشگری ی موردبررسی قرار میساز مطالعه دانشگاهای و زمينهعنوان هردو عملكرد حرفهرا به

اند. یك مدل مفهومی از پدیده مرکزی و دقت مورداشاره قرارگرفتههای زمانی و متون موضوعی بهرویداد از طریق هردو بررسی

های پژوهشيو سایی شكافعنوان چارچوبی برای ترغيب پيشرفت نظری، شناموضوعات کليدی در مطالعات گردشگری رویداد به

 شده است.ای فراهمکمك به عملكرد حرفه

اندازهای مربوط به پژوهش گردشگری پيشرفت و چشم»ای تحت عنوان ( در مقاله۸۰1۱. پيج )۸4دونالد گتز و اسنفن جی

روز رسانی مقاله قبلی ای با بای از مطالعه و حوزه عملكرد حرفهعنوان زمينهاین مقاله گردشگری رویداد را به در« رویداد 

تر از یافته است، یك تحليل دقيقطور اساسی توسعهدهد. در این بررسی که بهموردبررسی قرار می ۸۰۰۲منتشرشده در سال 

 شده است.تكامل و توسعه در این زمينه ارائه

گيری نمود که برای استنباط نظرمتخصص، نتيجه Q–سازی استفاده از تكنيكمرتب با (،۸۰1۱)۸۱مایر و وایتفور

ترین موضوعات ( اذعان نمودند که مهم۸۰1۱)اند. در حال حاضر مایر و واتيفورد ها بر اثرات اقتصادی تمرکز داشتهاکثرخروجی

فرهنگی و جامعه، سپس اثرات محيطی و اثبات پذیری مسائل و همچنين ابعاد سياسی  –برای پژوهش آتی اثرات اجتماعی 

 گردشگری رویداد بودند
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توان به ها و رویدادهای گردشگر پذیر انجام داده که از آن جمله میای بر روی جشنوارهای گتز مطالعات گستردهآق

ها که بخشی از زعم وی جشنوارهها در جامعه و فرهنگ پرداخته است. بهاثرات جشنواره به اشاره کرد. ۸۰1۰تحقيق وی در سال 

 (.۸۱،۸۰1۰های اصلی محسوب )گتزابی مكان و گردشگری از برنامهوکارهای تفریحی هستند اغلب در بازاریکسب

 

 بحث و نتیجه گیري  -۴

های آئينی هستند تا با های فراتر از زمان به دنبال ایجاد مناسبتکشورهای پيشرفته در صنعت گردشگری با برداشتن گام

ها، موقعيت اقتصادی بهتری ردن اماکن و مناسبتهای چندمنظوره با ارتقاء صنعت گردشگری خود با تاریخی کبرگزاری فستيوال

 برای خود خلق نمایند.

باشد،با توجهی، در این صنعت پرسود نمیهای فراوان گردشگری، دارای جایگاه قابلمتأسفانه کشورمان، عليرغم جاذبه

محيطی، گردشگران ی و زیستاندازهای طبيعهای فرهنگی و چشمهای فراوان گردشگری کشور ما، اعم از ميراثتوجه به جاذبه

حل و رفع سادگی قابلها بهای از آنپاره که سراسر جهان عالقه فراوانی برای سفر به ایران دارند اما وجود مسائل و موانع فراوان

راهكار ازپيش به دنبال حل این مشكالت و ارائه شوند. لذا باید بيشزا به کشور میاست، مانع از این سفرهای پرسود و اشتغال

ها باشدکه این تواند ایجاد شناخت و تمایز برای مكانمناسب و عملی بود و نباید فراموش کرد که یكی از مؤثرترین اقدامات می

 مهم در راستای داشتن برندی قدرتمند برای مكان قابل حصول خواهد بود.

تواند جاذب می فرهنگ رها دارند.های گردشگری شهری نقش مهمی در جذب گردشگران به شهرها و کشوامروزه فرصت

دست از گردشگران به  نیا اند تا اصالت معنایی را در آن تجربه کنند.هایی بافرهنگ سنتیگردشگرانی باشد که در پی مكان

های فرهنگی و یا سبك تيجذاب کامل به تعامل و ارتباط با ميراث، زهيباانگ دنيال، کسب تجربه و حضور در جامعه غير ميزبان،

های موثق یك مقصد است می باشند. درواقع گردشگران جوامع معاصر به ی و بومی که بيانگر ویژگیخیتار ی،هنر زندگی علمی،

اند، بدین منظور برای رسيدن به توسعه ی گردشگری رویدادهای فرهنگی با هدف تاکيد برهویت دنبال تجارب فرهنگ اصيل

، خصوصی، برنامه ریزان شهری، سياست گذاران، مدیران شهری و اجرایی با هم به اجتماعی باید تمامی نهادهای دولتی -فرهنگی

 صورت گروهی در تعامل بوده و با داشتن برنامه ای مدون و مناسب در جهت ارائه بهترین راهبرد توسعه در تالش باشند.

در ساختار و باور ذهنی  ی مناسب به منظور تحولبسترساز الف( حرکت به سوی شكل گيری تصویر مثبت از کشورمان،

ریزان و مدیران شهریدر راستای القای باوری واقعی مبنی بر ضرورت توجه به گردشگری رویداد و جذب گردشگران  برنامه مردم،

 فرهنگی به عنوان عاملی موثر و کليدی در تحقق توسعه ی گردشگری رویداد فرهنگی.

های و مقرارات اجرایی، تالش در جهت احياء شدن مراسم و آئين ب( توجه برنامه ریزان، مدیران شهری به لحاظ ضوابط

تجارب نو، افزایش انگيزه سفر و شكل گيری تقاضای بيشتر برای  کسب تاریخی، -محلی و مذهبی، تنوع در جاذبه های فرهنگی

اوقات فراعت شهروندان و  بازارها به ویژه بازارهای اروپایی،بهينه سازی امكانات و تسهيالت تنوع گردشگری رویداد فرهنگی،

گردشگران، به منظور دگرگون سازی ساختارها و کارکردهای شهری متناسب با نياز شهروندان و افزایش گردشگران داخلی و 

 خارجی.

،تعهد و التزام عملی مدیران شهری تالش ج( با گسترش سطح ارتباطات و رفت و آمد ميان شهروندان کشورهای مختلف،

ن صنعت، برای معرفی و شناساندن آئين ها و فرهنگ این مرزو بوم و همچنين مهمان نوازی مردمان و تصميم گيران ای

نيز تالش برای ثبت ملی آثار ملموس و ناملموس که به نفع توسعه ی گردشگری رویداد فرهنگی کشورمان  و سرزمينمان ایران

گی از برنامه های ضروری توسعه رویداد فرهنگی در جهت تحقق اهداف فرهنگی اجتماعی در حوزه گردشگری رویداد فرهن

 باشد.می

 منابع -۵
 ،آموزش  موسسه ،  نقش برگزاری رویدادهای گردشگری در اقتصاد شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ،م جوادزاده

  1۱۹۱قزوین ،  عالی عالمه قزوینی،
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