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چکیــده | گرد   شــگری یکــی از پویاتریــن فعالیت هــای اقتصــاد   ی د   وران کنونــی اســت کــه نقــش پــر اهمیتــی 
د   ر توســعۀ پایــد   ار محلــی د   ارد   . ایــن صنعــت، از ســویی، گــذران اوقــات فراغــت را فراهــم آورد   ه، و از ســوی د   یگــر 
توســعه و رشــد    نواحــی کمتــر توســعه یافتــه و اشــاعۀ فرهنــگ و آییــن مناطــق مختلــف را منجــر می شــود   . 
گرد   شــگری فرهنگــی به عنــوان یکــی از انــواع گرد   شــگری، نقــش و اهمیــت شــایانی د   ر اشــاعۀ فرهنــگ بومــی و 
ملــی ســرزمین و فرهنگ هــای مختلــف ایفــا می کنــد   . یکــی از جاذبه هــای فرهنگــی د   ر جهــان، پوشــاک ســنتی 
ملــل مختلــف اســت کــه نشــانگر هویــت ملــی و فرهنگــی، آییــن و رســوم و همچنیــن وجــه تمایــز با ملــل د   یگر 
جهــان اســت. ایــن مقالــه بــا هــد   ف بازشناســی جایــگاه پوشــاک ســنتی به عنــوان یکــی از مهم تریــن عوامــل 
تأثیرگــذار بــر صنعــت گرد   شــگری، بــه تحلیــل پوشــاک ســنتی اقــوام ایرانــی و تأثیــر فرهنگــی و هنــری آن 
د   ر جــذب گرد   شــگران می پــرد   ازد   . پژوهــش حاضــر د   رصــد   د    پاســخ بــه ایــن ســوال اســت کــه پوشــاک ســنتی 
اقــوام ایرانــی چگونــه می توانــد    د   ر توســعۀ گرد   شــگری فرهنگــی د   ر ایــران مؤثــر باشــد   ؟ ایــن پژوهــش از نظــر 
هــد   ف کاربــرد   ی و بــه روش توصیفی-تحلیلی-پیمایشــی صــورت گرفتــه اســت. ابــزار گــرد   آوری اطالعــات بــه د   و 
روش کتابخانــه ای و مید   انــی اســت کــه د   ر بخــش مید   انــی، بــه صــورت مصاحبــه بــا 40 نفــر از پژوهشــگران و 
خبــرگان د   ر عرصــۀ گرد   شــگری صــورت گرفتــه اســت. روایــی و پایایــی پژوهــش از طریــق آزمــون کرونبــاخ و 
نمونه گیــری بــا روش گلولــه برفــی انجــام شــد   ه اســت. فرضیــه تحقیــق مبتنــی بــر تأثیرگــذاری مثبــت پوشــاک 
ســنتی اقــوام ایرانــی د   ر ابعــاد    و شــیوه های مختلــف بــر گرد   شــگری فرهنگــی اســت. د   اد   ه هــای تحقیــق نشــان 
د   اد    کــه بــا توجــه بــه آرای خبــرگان و پژوهشــگران، پوشــاک ســنتی اقــوام ایرانــی به عنــوان عنصــر مهمــی د   ر 
تعریــف هویــت فرهنگــی د   ر پنــج بخــش: ارتباطــات فرهنگــی، همکاری هــای بین المللــی گرد   شــگری، معرفــی 
و عرضــۀ پوشــاک ســنتی، تبلیغــات و اشــاعۀ فرهنــگ بومــی، می توانــد    به عنــوان یکــی از مؤثرتریــن جاذبه هــای 

فرهنگــی باعــث شناســایی و گســترش صنعــت گرد   شــگری فرهنگــی د   ر ایــران شــود   . 
واژگانکلیدی|گرد   شگری فرهنگی، هویت، پوشاک سنتی، ایران.
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مقدمـه|ارتبـاط بین فرهنگـی و انتقـال پیام د   ر بیـن فرهنگ ها، 
آثـار زیـاد   ی بـر توانایـی شـناختی و رفتـاری افـراد    جامعه د   اشـته 
و موجـب تسـهیل د   ر تعامـالت بیـن فرهنگـی د   ر آینـد   ه می شـود   . 
پد   ید   ه هایـی ماننـد    گرد   شـگری نقـش مهمـی د   ر ایجـاد    وضعیـت 
مطلـوب و تقویـت ویژگی مشـترک بین افراد    جامعه د   ارند   . توسـعۀ 
گرد   شـگری به عنـوان یـک پد   یـد   ۀ فرهنگـی، موجـب می شـود    کـه 
بیـن گرد   شـگر و جامعـۀ  تبـاد   ل فرهنگـی  بـرای  فرصـت کافـی 
میزبـان بـه وجـود    آیـد   . بـر ایـن مبنـا آنـان می تواننـد    یکد   یگـر را 
بهتـر د   رک کـرد   ه و بـه فرهنـگ هـم احتـرام بیشـتری بگذارنـد    

)تقوایـی و صفرآبـاد   ی، 1391، 61(.

پوشـاک یکـی از مهم تریـن مظاهـر قومـی و برجسـته ترین نشـانۀ 
فرهنگـی هـر سـرزمین و قـوم اسـت کـه بـه سـرعت پد   ید   ه هـای 
فرهنگـی جوامـع گوناگـون بـر آن تأثیـر می گذارنـد    تـا آنجـا کـه 
برخـی اعتقـاد    د   ارنـد    که چیرگی فرهنگـی و سـلطه پذیری د   ر ابتد   ا 
از طریـق پوشـاک صـورت می گیـرد   . بـا تغییـر پوشـاک افـراد    یک 
جامعـه، می تـوان نوع زند   گـی و روش تولیـد    آنهـا را د   گرگون کرد   . 
آنچـه امـروزه بیـن اند   یشـمند   ان مرد   م شـناس و جامعه شـناس از 
اهمیـت شـایان برخـورد   ار اسـت، توجـه بـه پیام هـا و رازورمزهای 
موجـود    د   ر انواع پوشـاک د   ر اد   وار مختلـف و د   ر میان ملل گوناگون 
اسـت. شـاید    تالش اند   یشـمند   ان برای رمزگشـایی همین پیام های 
نماد   یـن بـود   ه اسـت که اصطالح نویـن »زبان پوشـاک« را د   ر میان 
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پژوهشـگران نشانه شـناس، رایج ساخته اسـت )د   هقانی اشکذری و 
رحیمـی زارچـی، 1390، 1(. فرهنگ پوشـاک د   ر جوامع گوناگون، 
مبناهـای متفاوتـی د   ارد   ، امـا د   ر یـک بررسـی کلـی و تطبیقـی 
میـان پوشـاک د   ر فرهنگ هـای سـنتی و پوشـاک د   ر فرهنگ هـای 
مـد   رن، می تـوان بـه وجـود    د   و اصـل پـی بـرد   : اصـل »ثبـات« د   ر 
پوشـاک سـنتی و اصـل » ناپایـد   اری« د   ر پوشـاک مـد   رن. لباس ها 
د   ر فرهنگ هـای سـنتی علی رغـم تنـوع و گوناگونـی متناسـب بـا 
گروه هـای اجتماعـی از اصـول تعریـف شـد   ه ای برخورد   ارنـد    کـه از 
آن عـد   ول نمی کننـد   . حـال آنکـه پوشـاک د   ر فرهنگ هـای مد   رن، 
پد   یـد   ه ای متأثـر از نظام سـرمایه د   اری برخاسـته از انقـالب صنعتی 
د   ائمـی  گونه گونـی  و  تغییـر  اصـل  از  برآمـد   ه  و  اسـت  اروپـا  د   ر 

معیارهـای اجتماعـی و جامعه اسـت )یاسـینی، 1395، 55(.
ایـن مقالـه بـا هـد   ف بازشناسـی جایـگاه پوشـاک سـنتی به عنوان 
یکـی از مهمتریـن عوامـل تأثیرگـذار بـر صنعـت گرد   شـگری، بـه 
تحلیـل پوشـاک سـنتی اقـوام ایرانـی و تأثیـر فرهنگـی و هنـری 
آن د   ر جـذب گرد   شـگران می پـرد   ازد   . همچنیـن د   رصـد   د    اسـت تـا 
د   ریابـد    چگونـه پوشـاک متنـوع اقـوام ایرانـی می توانـد    به عنـوان 
عنصـری مهـم د   ر اشـاعۀ فرهنگ و آد   اب و رسـوم ایران بر توسـعۀ 

صنعـت گرد   شـگری مؤثـر باشـد   .

پیشینۀپژوهش
موضـوع  بـا  پژوهش هایـی  انجام شـد   ه،  تحقیقـات  بـه  توجـه  بـا 
گرد   شـگری و همچنیـن پوشـاک سـنتی یافت شـد    ولی پژوهشـی 
کـه مسـتقیماً د   ر رابطـه بـا نقـش پوشـاک د   ر پیشـرفت صنعـت 
گرد   شـگری باشـد   ، یافـت نشـد   . د   ر اکثـر پژوهش هـا بـه نقـش و 
اهمیت بناهای تاریخی د   ر شـهرهای ایران مانند    اصفهان، سـلطانیه 
و ترکمـن صحـرا و بناهـای تاریخـی و معـروف آنها پرد   اخته شـد   ه 
اسـت. همچنیـن د   ر مقـاالت مذکور، نقـش فرهنـگ جامعۀ محلی 
د   ر جـذب گرد   شـگران مـورد    تحلیـل قـرار گرفته اسـت. ولی نقش 
پوشـاک سـنتی اقـوام ایرانی به عنوان یکـی از عوامـل تأثیرگذار د   ر 
فرهنـگ ایرانـی و تأثیر آن بـر جذب گرد   شـگران د   اخلی و خارجی 
مـورد    ارزیابـی و تحلیـل قـرار نگرفته اسـت. برخـی از پژوهش های 

مذکـور به شـرح ذیل هسـتند   :
رهنمایـی )1393(، د   ر مقالـه ای بـه نـام »لبـاس محلـی نمـاد   ی 
از فرهنـگ و هویـت ملـی )مطالعـۀ مـورد   ی: اسـتان گیـالن(« بـه 
نقـش و اهمیـت پوشـاک محلـی به عنـوان بارزترین نمـاد    فرهنگی 
فرهنگـی  نشـانۀ  و  قومـی  مظهـر  مشـخص ترین  و  مهم تریـن  و 
می پـرد   ازد   . ایـن مقالـه اهمیت و ضـرورت احیـای لباس های محلی 
و ارائـۀ آنهـا بـرای اسـتفاد   ۀ زنـان و مـرد   ان د   ر جوامـع مختلـف را 
بیـان کـرد   ه و لباس هـای محلـی گیـالن را که سـازگار بـا طبیعت 
و نـوع زند   گـی و آب وهوای منطقه شـمال هسـتند    را مـورد    تحلیل 
قـرار می د   هـد   . نتیجـۀ تحقیـق بیانگـر آن اسـت کـه لبـاس محلی 
گیـالن بـه واسـطۀ تنـوع رنـگ و نـوع پوشـش، یکـی از بهتریـن 

انـواع لباس هـای محلـی ایـران اسـت کـه بایـد    به عنـوان یکـی از 
نشـانه های هویـت ملـی و میـراث فرهنگی حفـظ و ماند   گار شـود   . 
جلیلیـان، چفاجـرد   ی، فتوحـی و اعتباری گوهرریـزی )1397(، د   ر 
مقالـۀ »تحلیـل راهبرد   هـای توسـعۀ گرد   شـگری فرهنگـی شـهر 
اصفهـان با اسـتفاد   ه از مد   ل ترکیبـیSWOT-QSPM « به مباحث 
گرد   شـگری فرهنگـی د   ر شـهر اصفهـان پرد   اختـه و بـا توجـه بـه 
یافته هـای به د   سـت آمد   ه بـه ایـن نتیجـه رسـید   ه اسـت کـه شـهر 
اصفهـان د   ارای توانمند   ی هـای بسـیاری بـرای توسـعۀ گرد   شـگری 
د   ر   ،)1393( زارعـی  و  رضایی نیـا  حاتمی نـژاد   ،  اسـت.  فرهنگـی 
مقالـۀ »تحلیـل عوامـل مؤثر بر بـازار گرد   شـگری فرهنگـی از نگاه 
گرد   شـگران )مطالعـۀ مـورد   ی: شـهر سـلطانیه(، بـه عواملـی مانند    
ضعـف گرد   شـگری فرهنگـی کشـور و ضعـف امکانـات تفریحـی 
سیاسـت  مهم تریـن  و  پرد   اختـه  سـلطانیه  شـهر  زیرسـاختی  و 
کنـار  د   ر  ورزشـی  گرد   شـگری  و  بوم گـرد   ی  را  گرد   شـگری شـهر 
امکانـات  ایجـاد     طریـق  از  کـه  د   انسـته اند     فرهنگـی  گرد   شـگری 
و تسـهیالت  اقامتـی  و مراکـز  ماننـد    سـاخت هتـل  زیرسـاختی 

تفریحـی امکان پذیـر خواهـد    بـود   . 
کاظمی فرد   ، هاشمی و پرچکانی )1400(، د   ر مقالۀ »نقش فرهنگ 
جامعـۀ محلـی د   ر جذب گرد   شـگران کم شـتاب )مطالعـۀ مورد   ی: 
منطقـۀ ترکمـن صحـرا(«، با هـد   ف بررسـی نقش فرهنـگ جامعۀ 
محلـی منطقـۀ ترکمن صحـرا د   ر جذب گرد   شـگران کم شـتاب، به 
ایـن نتیجـه رسـید   ند    که فرهنـگ جامعۀ محلـی از نظر موسـیقی، 
خوراک، پوشـاک، آد   اب و رسـوم و زبان، تأثیر مسـتقیمی بر جذب 
گرد   شـگران کم شـتاب منطقـه ترکمـن صحـرا د   ارد   . کورونووسـکی 
و مارینوسـکی (Korunovski & Marinoski, 2012) د   ر پژوهـش 
توسـعۀ  از  شـکلی  به عنـوان  اوهریـد     د   ر  فرهنگـی  »گرد   شـگری 
گرد   شـگری« نشـان د   اد    انـد    کـه گرد   شـگری فرهنگـی، مجموعه ای 
پیچیـد   ه از فعالیت های گرد   شـگری اسـت و مشـارکت مرد   م محلی 
و د   ولـت بـرای توسـعۀ نواحـی امـری ضروری محسـوب می شـود   . 
یاسـینی )1395(، د   ر مقالـۀ »پوشـاک سـنتی زنـان د   ر جغرافیـای 
مـد   ،  خصـوص  د   ر  محققـان  آرای  اسـاس  بـر  ایـران«،  فرهنگـی 
سـنت و هویـت و بـه منظـور د   ریافـت شـاخصه ها و ویژگی هـای 
پوشـاک اصیـل زنـان ایران، پوشـاک سـنتی زنـان د   ر چهار کشـور 
قـرار  تحلیـل  و  بررسـی  مـورد     قیاسـی  و  اسـتقرایی  روش  بـا  را 
می د   هـد   . یافته هـای تحقیـق بـه صـورت شـاخصه های عام گرایـی 
و خاص گرایـی فرهنگـی د   ر پوشـاک زنـان و نیـز اصـول واحـد    د   ر 

طراحـی و سـاختار لباس ایشـان، مشـخص می شـود   . 

گردشگریفرهنگی1
د   ر طـول د   هـۀ گذشـته، عالقـه بـه مناطـق روسـتایی بـه د   لیـل 
بیـرون  بـه  یافتـه اسـت. مهاجـرت  افزایـش  کاهـش کشـاورزی، 
آلود   گی هـای  معیشـتی،  اقتصـاد   ی،  د   الیـل مختلـف  بـه  از شـهر 
شـهری و غیـره، باعـث توسـعۀ گرد   شـگری فرهنگـی و کارآفرینی 
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د   ر مناطـق بومـی و روسـتایی د   ر بسـیاری از کشـورهای اروپایـی 
شـد   ه اسـت. آنچـه که مـورد    نیاز اسـت، محیطی اسـت کـه امکان 
توسـعۀ کارآفرینـی مسـئوالنه را د   ر مناطـق روسـتایی فراهم کند   . 
اساسـاً نقـش گرد   شـگری د   ر توسـعۀ اقتصـاد   ی، کمـک بـه حفظ و 
بهبـود    کیفیـت زند   گـی و پایـد   اری موقعیـت د   ر مناطـق روسـتایی 
اسـت. گرد   شـگری فرهنگـی به عنـوان یکـی از انـواع گرد   شـگری 
بـا توسـعۀ خـود    احیـای مناطـق روسـتایی و بومـی را بـه همـراه 
 .(Lordkipanidze, Han Brezet & Backman, 2005, 788)    د   ارد
از آنجاکـه فرهنـگ نقـش مهمـی د   ر بازسـازی اقتصـاد    و هویـت 
شـهری ایفـا می کنـد   ، اد   بیـات خاصـی د   ر مـورد    بازآفرینـی مبتنی 
بـر فرهنـگ د   ر شـهرهای توسـعه یافته پد   یـد   ار می شـود   . فرهنـگ 
به عنـوان یـک کاتالیـزور بـرای رونـد    بازسـازی، عمـل می کنـد   . به 
طـوری کـه نقـش فرهنـگ به عنـوان محـور پروژه هـای بازآفرینـی 
هـم د   ر فضـای شـهری و هـم د   ر فضـای روسـتایی می توانـد    کاماًل 
حیاتی باشـد   . اهمیت د   اد   ن به فضاهای روسـتایی و محلی، حفاظت 
از هویت هـای بومـی، بازسـازی مناطق محـروم و بسـیاری از موارد    
د   یگـر، از طریـق کاربـرد    فرهنـگ به طـور صحیح صـورت می گیرد   
 (Gezici & Kerimoglu, 2010, 253). سـفر همـواره د   ر فرهنـگ، 
تمـد   ن و اد   یان کشـورهای مختلف جهـان و خصوصاً ایـران جایگاه 
خاصـی د   اشـته اسـت. گرد   شـگری فرهنگـی توجـه خاصـی را بـه 
جاذبه هـای فرهنگـی هـر قوم و کشـور، معطـوف مـی د   ارد    و بازد   ید    
از جاذبه هـا، فعالیت هـا و مراسـم فرهنگـی از اهـد   اف گرد   شـگری 
گرد   شـگری،  آمـار سـازمان جهانـی  اسـاس  بـر  اسـت.  فرهنگـی 
و  فرهنگـی  انگیـزۀ  بـا  بین المللـی  گرد   شـگری  از  د   رصـد      37
بومـی  گرد   شـگری  و  هنـری  گرد   شـگری  میـراث،  گرد   شـگری 
اسـت کـه بخش هایـی از گرد   شـگری فرهنگی محسـوب می شـوند    
)خلیلونـد    و رسـتمی، 1394(. سـفرهای زیارتـی را می توان شـکل 
اولیـۀ گرد   شـگری فرهنگـی د   ر آغـاز ظهـور گرد   شـگری د   انسـت و 
کلیسـا عمد   ه تریـن و مهم تریـن بخـش فعـال فرهنگـی د   ر جامعـه 
و ارائه د   هنـد   ه و سـازمان د   هند   ۀ سـفر بـه شـمار می رفـت. د   ر قـرن 
نوزد   هم د   سـته ای از جوانان انگلیسـی با گرایش و انگیزۀ شناسـایی 
و د   یـد   ار از قـارۀ اروپـا، بـه منظـور تکمیـل آمـوزش علمی بـه این 
امـر اقـد   ام کرد   نـد    کـه مبنایی بـرای آغـاز گرد   شـگری فرهنگی د   ر 

د   نیـا بـود    )عبـاس زاد   گان، 1390، 78(.

جاذبههایفرهنگی
صنعـت گرد   شـگری اهد   افـی فراتـر از توسـعۀ اقتصاد   ی و سیاسـی 
را پـی می گیـرد   . گرد   شـگری د   ر مقیـاس ملی و منطقـه ای بهترین 
وسـیله بـرای پـرورش هویـت ملی انسـان، د   وسـتی و همبسـتگی 
تکامـل  بـرای  وسـیله  بهتریـن  بین المللـی  مقیـاس  د   ر  و  ملـی 
فرهنگـی، گفتگـوی تمد   ن هـا، د   وسـتی ملـل و صلـح جهانـی بـه 
شـمار مـی رود   . بـا د   ر نظر گرفتن مفهوم وسـیع گرد   شـگری و ابعاد    
به عنـوان  را  مختلفـی  بخش هـای  می تـوان  آن  فضایـی  مختلـف 

جاذبه هـای گرد   شـگری نـام بـرد    کـه هـر کـد   ام بـه نوبـۀ خـود    
می تواننـد    بـه ارتقـاء ایـن صنعـت کمـک کننـد   :

- سـایت های فرهنگـی، تاریخـی و باسـتانی کـه د   ربرگیرنـد   ۀ آثـار 
ملـی و فرهنگـی و بناهای تاریخی، سـاختمان های مهـم مذهبی و 

مکان هـای وقـوع حـواد   ث تاریخِی مهم هسـتند   .
- الگوهـای متمایـز فرهنگی و شـیوۀ سـنتی زند   گی شـامل آد   اب و 

رسـوم، لباس، مراسـم و باورهای مذهبی اسـت. 
- صنایـع د   سـتی، نمایـش اشـکال متفـاوت هنـر، مانند    موسـیقی، 
نقاشـی، مجسمه سـازی کـه جاذبه هـای مهمـی د   ر نظـر گرفتـه 

می شـوند   .
- فعالیت هـای اقتصـاد   ی ماننـد    کاشـت چـای، مزارع و اسـتفاد   ه از 
تکنیک هـای سـنتی کشـاورزی و ماهیگیری و عمـل آورد   ن گیاهان 

جد   یـد   . 
د   ر  متنـوع  معمـاری  شـیوه های  ماننـد     شـهری،  جاذبه هـای   -
شـهرهای بـزرگ، مراکـز خریـد   ، رسـتوران ها، پارک هـا و بناهـای 
عمومـی ماننـد    بازار هـای سـنتی و هتل هـا کـه از نظـر جهانگرد   ان 

جـذاب هسـتند   .
- تسـهیالت فرهنگـی نظیـر موزه هـا کـه د   ر سـطح بین المللـی 
مطـرح هسـتند    ماننـد    موزه هـای متروپولیتـن، لـوور و بریتیـش 

میوزیـوم. 
- جشـنواره های فرهنگـی و انـواع فسـتیوال ها که مرتبـط با هنر و 

سـنت های محلی و مراسـم فرهنگـی و آیینی و مذهبی هسـتند   . 
- مهـرورزی سـاکنان محلـی کـه اگر چـه قابل اند   ازه گیری نیسـت 
ولـی یکـی از جاذبه هـای واقعـی بـرای بسـیاری از جهانگرد    هـا بـه 
حسـاب می آیـد   . د   وسـتی و محبـت، مهمان نـوازی و ویژگی هـای 
خلقـی و پذیرابـود   ن سـاکنان محلـی از حضـور جهانگـرد   ان کـه از 
محیـط زیسـت آنـان د   یـد   ن می کننـد    )شـجاع نـوری، 1393، 2( 

)تصویـر 1(.

هویتفرهنگی2
هویـت بـه معنـای خصایـل فـرد   ی و خصوصیـات رفتـاری اسـت 
کـه از روی آن، فـرد    به عنـوان عضـو یک گـروه اجتماعی شـناخته 
شـود    و از د   یگـران متمایـز گـرد   د    )عمیـد   ، 1389، 1265(. یکی از 
د   ید   گاه هـای جامعه شـناختی جد   یـد    د   ربـاره هویت د   یـد   گاه ریچارد    
اجتماعـی« خـود     کتـاب »هویـت  د   ر  اسـت. جنکینـز  جنکینـز3 
تصریـح می کنـد    کـه: هویـت شـخصی نشـان د   هند   ۀ آن جنبه هایی 
خصیصه هـای  بـا  مرتبـط  کـه  اسـت  فـرد     »خـود   «  تعریـف  از 
شـخصیتی، ویژگی هـای فیزیکـی، سـبک های شـخصی و نظایـر 
بازیـار، 1388، 52-51(. هویـت بـه هفـت  آن باشـد    )ارمکـی و 
نـوع هویـت فـرد   ی، خانواد   گـی، اجتماعـی، د   ینـی، ملـی، تمد   نی و 
فرهنگـی طبقه بند   ی می شـود    )بختیـاری آق مسـجد   ، 1395، 19(. 
امـروزه سـؤاالت مهـم د   ربـارۀ هویـت، بیشـتر بـه مسـئلۀ فرهنـگ 
بازمی گـرد   د   . ایـن سـؤاالت می خواهنـد    همـه جا نشـانی از فرهنگ 
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ببیننـد    و بـرای همـه هویتـی بیابنـد    و بحران هـای فرهنگـی را 
به عنـوان بحران هـای هویـت مطرح کننـد    )کـوش، 1381، 141(. 
بـه طـور مثـال، هـر گـروه اجتماعـی د   ر برابـر تغییـرات مـد   رن، 
چالش هـای هویتـی انبوهـی پیـش روی خـود    می بینـد   . یکـی از 
ایـن چالش هـا د   ر مـوارد   ی اسـت کـه د   ر برخی سـفرها و مخصوصاً 
سـفرهای خارج از کشـور تشـد   ید    می شـود   . از آنجاکه افراد    د   ر این 
سـفرها، منابـع مختلفـی بـرای تعریف مجـد   د    هویت خـود    ند   ارند   ، 
بـرای ارزیابـی خویـش بـه ناچـار بـه افـراد   ی از طبقـۀ اجتماعـی 
یکسـان روی می آود   نـد   . د   ر نتیجـه، ارزش هـای مصرفـی جد   یـد   ی 
بـه فـرد    تحمیـل می شـود    تـا هویتـش را بازیابـد    )ایمانی خوشـخو 
و کرانـی،1400، 14(. علی رغـم تمـام ایـن مسـائل بیـن فرهنگ و 
هویـت فرهنگـی تمایـز و تفـاوت وجـود    د   ارد    و آنهـا را نمی توان به 
سـهولت بـه جـای یکد   یگر به کار بـرد   ، زیرا فرهنـگ می تواند    بد   ون 
آگاهـی از هویـت وجـود    د   اشـته باشـد   ، د   ر حالـی کـه راهبرد   هـای 
هویتـی می تواننـد    یـک فرهنـگ را کـه اکنـون مشـترکات قابـل 
مالحظـه ای با گذشـتۀ خود    ند   ارند   ، د   سـتکاری کـرد   ه و حتی تغییر 
د   هنـد   . د   ر حالـی کـه فرهنگ بیشـتر بـا فرآیند    های ناخـود   آگاه د   ر 
ارتبـاط اسـت، هویـت بـا هنجارهـای تعلـق د   ر ارتبـاط اسـت کـه 
الزامـاً خـود   آگاه اسـت زیـرا که بـر تضاد   هـای نماد   ی مبتنی اسـت 

)کـوش، 1381، 142(. هویـت فرهنگـی برآیند    کنش هـای متقابل 
گوناگونـی را کـه بین شـخص و محیـط اجتماعـی د   ور و نزد   یک او 
صـورت می گیـرد   ، نشـان می د   هد   . بین نـوع تصوری کـه از فرهنگ 
وجـود    د   ارد    و نـوع برد   اشـت از هویـت فرهنگـی، ارتبـاط نزد   یکـی 
وجـود    د   ارد   . رویکـرد   ی که هویـت فرهنگـی را تغییرناپذیر می د   اند   ، 
برد   اشـتی انعطاف ناپذیـر از فرهنـگ د   اشـته و آن را نوعـی طبیعت 
ایـن  د   ر  می رسـد   .  فـرد     بـه  میرائـی  همچـون  کـه  می د   انـد     د   وم 
رویکـرد   ، هویـت همچـون د   اد   ه ای تصـور می شـود    کـه فـرد    را یک 
بـار برای همیشـه ساخته شـد   ه تصـور می کند    )کلهـر، 1389، 71(. 
بارزتریـن تفـاوت میـان هویت فـرد   ی و هویت جمعی د   ر آن اسـت 
کـه هویـت فرد   ی بر تفـاوت و هویت جمعـی بر تشـابه تاکید    د   ارد   . 
هویـت فرد   ی د   ر خویشـتن تجسـم یافته و جد   ا از د   یگـران بی معنا 
اسـت. افراد    متفاوت اند    اما خویشـتنی د   ر اجتماع سـاخته می شـود    
یعنـی د   ر فرآیند   هـای تعامـل اجتماعـی که افـراد    د   ر چارچوب آنها 
د   ر طـول عمرشـان » خـود   « و د   یگـران را تعریـف و بـاز تعریـف 
می کننـد    )ارمکـی و بازیـار، 1388، 53(. »بـی گمـان فرهنـگ را 
بایـد    مهم تریـن و غنی تریـن منبـع هویت د   انسـت. افـراد    و گروه ها 
همـواره بـا توسـل بـه اجـزاء و عناصـر فرهنگـی گوناگـون، هویت 
می یابنـد   ، زیـرا ایـن اجـزا و عناصـر توانایـی چشـمگیری د   ر تأمین 

تصویر 1. مؤلفه های مهم د   ر جاذبۀ گرد   شگری. مأخذ: نگارند   گان.
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نیـاز انسـان ها بـه متمایزبـود   ن و اد   غام شـد   ن د   ر جمـع د   ارنـد   . بـه 
بیـان د   یگـر، فرهنـگ هـم تفاوت آفریـن اسـت و هم انسـجام بخش 
کـه هـر شـخص هنگامـی کـه زند   گـی خـود    را بـه شـیوۀ خاصـی 
سـازمان می د   هـد   ، د   ر واقـع خـود    را د   ر چارچـوب د   نیایـی قـرار 
می د   هـد    کـه به واسـطۀ مرزهـا و تفاوت هـای فرهنگـی از د   نیاهای 
د   یگـر جـد   ا می شـود   « )گل محمـد   ی، 1381، 239(. شـاخص های 
مهـم هویـت فرهنگـی شـامل آیین هـا و سـنت های عام، جشـن ها 
و اعیـاد   ، ارزش هـای سـنتی، پوشـاک، معمـاری بناهـا و مکان هـا، 
رسـوم و عـرف و هنرهـای ملی و بومی هسـتند    )ورجاونـد   ، 1378، 
66-67(. یکـی از جنبه هـای مشـترک هویـت جمعـی د   ر اقـوام 
مختلـف ایرانـی، اجـرای رقص های د   سـته جمعی اسـت. رقص های 
اقـوام سـاکن ایران بـا وجود    شـمار زیـاد    و مضمون هـای گوناگون، 
جنبه هـای مشـترکی د   ارنـد    کـه بـه گونـه ای آنهـا را بـه یکد   یگـر 
پیونـد    می د   هـد   . برخـی از ایـن ویژگی هـای مشـترک عبارت اند    از: 
د   سـته بند   ی و گروهی بـود   ن کـه نشـانگر ارزش گـذاری بـر هویـت 
جمعـی بـه جای هویت فرد   ی اسـت، شـکل د   ایره واربـود   ن حرکات 
جمعـی، جنبـۀ آهنگیـن و لباس هـای رنگارنگ )محفـوظ، 1388، 

.)181

پوشاکسنتی4
ایرانیـان بـا وجـود    تفاوت هـای زبانـی و حتـی نـژاد   ی د   ر بیشـتر 
مشـترکی  تاریخـی  تجربـۀ  د   ارای  گذشـته  سـال   3000 د   وران 
از رسـوم  و  )زرتشت-اسـالم(  بود   ه انـد   ، مذهـب مشـترک د   اشـته 
مشـترکی برخـورد   ار بود   ه انـد   . آیین هـای ایرانـی بـه رسـومی گفته 
د   وران  از  و  هسـتند     ایرانـی  تاریخـی  ریشـۀ  د   ارای  کـه  می شـود    
باسـتان تـا بـه امـروز رسـید   ه اند   . برخـی از ایـن آیین هـا کم وبیش 
زند   ه هسـتند   . گسـترۀ آیین های شناخته شـد   ۀ امـروزی بازماند   ه ای 
از سـنت های باسـتانی و آیینـی ایرانی هسـتند   . بررسـی مراسـم و 
زمـان برگـزاری آنهـا نشـان د   هند   ۀ ویژگی هـای مشـترک د   ر میـان 
همـۀ آنهاسـت )ژیـان باقـری، 1392، 9-7(. بـه عبارتـی آنهـا یک 
تجربـۀ مشـترک تاریخـی را پشت سـر گذاشـته و بـه روش هـا و 
باورهـای مشـترک و نسـبتاً پاید   اری د   ر زند   گی رسـید   ه اند   . مراسـم 
ملـی و محلـی رایـج د   ر ایـران ریشـه د   ر تاریـخ کهن این سـرزمین 
باسـتانی د   اشـته و القاکننـد   ۀ هویـت ملـی، قومـی و بومـی مـرد   م 
ایـن سـرزمین اسـت. بنابراین می تـوان گفـت: د   لیـل پید   ایش این 
آیین هـا، متأثـر از باورهـا و تجربـۀ اقـوام ایرانـی د   ر طـی د   وره های 
مختلـف تاریخـی بـود   ه و مرتبط با د   اسـتان های اسـطوره ای، همراه 
بـا نمـاد    و سـمبل های اعتقاد   ی با گذشـت زمان، هویـت و ماهیتی 
مشـخص بـه خـود    گرفته اسـت )همـان(. یکـی از بخش هـای مهم 
د   ر آیین ها و مراسـم سـنتی د   ر ایران، پوشـاک و لباس های سـنتی 
اقـوام مختلـف اسـت. تاریخ لباس های سـنتی را نمی تـوان از تاریخ 
تفکـر بشـری جـد   ا د   انسـت، زیـرا تغییـر د   ر نـوع پوشـش د   ر اد   وار 
گوناگون بشـری، تناسـب مسـتقیم با منظر هستی شناسـانۀ انسان 

د   ارد    و مظهـر نـگاه او بـه جایـگاه خـود    د   ر عالـم تلقـی می شـود   . 
بـر ایـن مبنـا، پوشـاک هـر قومی، چیسـتی و کیسـتی آن قـوم را 
تعـرف می کنـد    و از ایـن رو از مؤلفه هـای مهـم هویتـی و فرهنگی 
بـه شـمار مـی رود   . هویـت فـرد   ی و جمعـی یـا ملـی، خـود    جـزء 
از  عبارتـی  بـه  و  اسـت  بشـری  فرهنگ هـای  از  جد   ایی ناپذیـری 
مهم تریـن وجـوه هویـت ملـی، وجـه فرهنگی آن اسـت )یاسـینی، 
د   ر  پوشـاک  پیشـین،  فرهنگ هـای  از  بسـیاری  د   ر   .)54  ،1395
د   رجـۀ اول، هویـت اجتماعـی و سـپس هویـت فـرد   ی را مشـخص 
می سـاخت. امـروزه نیـز بـه طور یقیـن، لبـاس و هویـت اجتماعی 
کامـاًل بـا هـم بـی ارتبـاط نیسـتند    و لبـاس همچنان یـک تمهید    
منزلـت  و  طبقاتـی  موقعیـت  جنسـیت،  کـه  اسـت  د   اللت گرانـه 
حرفـه ای را نشـان می د   هـد    )جنکینـز، 1381، 25(. بنابرایـن نـوع 
پوشـاکی کـه افـراد    می پوشـند   ، هـم د   ر تعریـف هویـت فـرد   ی از 
منظـر د   رونـی و هم د   ر تبییـن هویت جمعی از منظـر بیرونی مؤثر 
خواهـد    بـود   . چنانچه پوشـاک را از منظـر کارکرد   هـای نماد   ین آن 
د   ر نظـر آوریـم، می تـوان تصـور کـرد    ک اهمیـت جایـگاه آن بـه 
منزلـۀ پد   یـد   ه ای فرهنگـی د   ر هویت یابـی فـرد   ی و جمعـی بـه چه 
میـزان اسـت، هویتی که متأثر از جهانی شـد   ن فرهنگ ها د   ر سـایۀ 
تسـلط د   انـش نوین رسـانه ای و ارتباطی، د   سـتخوش تغییر و تطور 

مـد   اوم قـرار گرفته اسـت )همـان، 57(.
تمـد   ن ایـران د   ر اد   وار تاریخـی مختلـف، د   ارای سـبکی از پوشـاک 
بـود   ه اسـت که حتـی امـروزه بـا وجـود    تأثیرپذیری از سـبک های 
مختلـف غیربومـی، همچنـان خصلـت متمایـز خود    را حفـظ کرد   ه 
اسـت. کهن تریـن اسـناد    مربـوط بـه پوشـاک د   ر اسـتان گیـالن 
تپـه(  )چراغعلـی  مارلیـک  تپـۀ  د   ر  باستان شناسـی  یافته هـای  از 
رود   بـار بـه د   سـت آمـد   ه اسـت. د   ر ایـن اکتشـاف طرحـی از بانوی 
گیالنـی وجـود    د   ارد    کـه هنوز هم د   ر لبـاس زنان گیـالن امروزه به 
خصـوص د   ر کوهپایه هـای شـرق گیـالن ایـن نشـانه ها را می تـوان 
یافـت. ایـن یافته هـا انـواع تزیینـات که بـر روی د   امـن و پیراهن و 
پیشـانی بند    به کار می رفته را نشـان د   اد   ه اسـت )رهنمایی، 1393، 
6(. د   ر لبـاس امـروز زنـان گیـالن بـا وجـود    گـذر چند    هزار سـاله، 

رد   پـای پوشـش د   یریـن مشـهود    اسـت )تصویر 2(.
برپایـۀ فرهنـگ، هنـر، جهان بینـی،  ایـران  الگوهـای پوشـش د   ر 
زیسـت بوم و روابـط ایـن سـرزمین بـا سـایر فرهنگ هـا و تمد   ن ها 
شـکل گرفتـه و همـواره متضمـن د   رون مایـه ای اسـت کـه آن را 
اکبـری،  و  )بابایـی  می بخشـد     هویـت  ایرانـی،  پوشـش  به عنـوان 
1393، 9(. برخـی از د   انشـمند   ان چنان نقش مهمی برای پوشـاک 
و زیـورآالت قائـل هسـتند    کـه حتـی تعریـف مجـرد    از انسـان را 
بـد   ون د   رنظرگرفتـن لبـاس او، تعریفـی صرفـاً ذهنـی می د   انند   . به 
همیـن د   لیـل اسـت که ارتباط پوشـاک را بـا هنر، اد   بیـات، مذهب 
و نیـز اقتصـاد   ، طبقـه یـا حتی هویـت اجتماعـی نمی تـوان ناد   ید   ه 
گرفـت. قواعـد    معنـاد   اری کـه بـر پوشـاک جوامـع سـنتی حاکـم 
اسـت، سـبب شـکل گیری هنجارهایـی می شـود    کـه بـا ارزش های 
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جامعـه پیونـد   ی مسـتقیم می یابـد    بـه نحـوی که هـر گونـه تغییر 
قواعـد   ، بـه منزلـۀ هنجارشـکنی و خـروج از چارچوب های ارزشـی 
جامعـه تلقـی می شـود   . این امر سـبب می شـود    که تغییـر و تحول 
د   ر پوشـاک جوامـع سـنتی بـه تد   ریج صـورت پذیرد    )همـان، 10(. 
مؤلفه هـای مؤثـر بـر فـرم و ترکیـب لبـاس د   ر طـول تاریـخ ایـران 
بسـیارند   ، عواملـی ماننـد    شـرایط اقلیمـی و جغرافیایی، شـیوه های 
نـوع حکومت هـا و  اعتقـاد   ی،  و  نظـام د   ینـی  تولیـد   ،  و  معیشـت 
جنگ هـا و نیـز تأثیـرات سـایر ملـل، همگـی بـر تغییـر و تحـول 
پوشـاک ایـران، تأثیرگـذار بود   ه انـد    )همـان، 13(. ایـران کشـوری 
چند   قومـی اسـت و وحـد   ت و یکپارچگـی آن مرهـون همزیسـتی 
اقـوام گوناگـون اسـت. بنابرایـن، شـناخت مشـترکات اجتماعـی 
و  همزیسـتی  تسـهیل  سـبب  کـه  خصوصیاتـی  به ویـژه  اقـوام، 
همگرایـی آنـان می شـود   ، همـواره اهمیـت اساسـی د   اشـته اسـت. 
از ایـن رو قومیـت نیـز یـک پد   یـد   ۀ فرهنگـی اجتماعـی محسـوب 
می شـود    و مرزهـای آن توسـط نماد   هـای فرهنگـی و اجتماعـی 
بیـن  ایـن  د   ر   .)202-200  ،1380 )یوسـفی،  می گـرد   د     معیـن 
لبـاس ماننـد    زبـان، مشـخص کنند   ۀ هویـت قومـی، اجتماعـی و 
جغرافیایـی و وابسـتگی های صنفـی، مذهبـی و همچنیـن شـأن و 
منزلـت اجتماعـی و اقتصـاد   ی مـرد   م اسـت. بـرای اینکـه عملکـرد    
اجتماعـی و فرهنگـی پوشـاک د   ر هویت بخشـی به اعضـای جامعه 
و نقـش پوشـاک د   ر سـاختن هویـت اجتماعـی و فرهنگـی فـرد    و 
جمـع د   ر اجتماعـات گوناگون ایلی-عشـایری، روسـتایی و شـهری 
را د   ریابیـم، الزم اسـت تن پوش هـای مرد   م را همچـون مجموعه ای 
از عالئـم زبانـی ماد   ی، بررسـی و تحلیـل کنیم )یارشـاطر، 1382، 
20(. حـد   ود    فرهنگ هـا و پوشـش های متفـاوت د   ر مناطق مختلف 
سـرزمین ایـران، موجب شـد   ه تا پوشـش محلی زنـان د   ر عین وقار 
و زیبایـی نشـان از اعتقـاد   ات و فرهنگ کهن این مرز و بوم د   اشـته 

.)3 )تصویر  باشـد    
بـا نگاهـی بـه نـوع پوشـاک زنـان و مـرد   ان د   ر ایـران، همچنیـن 
د   یرینگـی  و  مانـد   گاری  مختلـف،  اقـوام  بیـن  د   ر  د   رمی یابیـم 
از فرهنـگ سـنتی  لباس هـای سـنتی به عنـوان ارزش و نمـاد   ی 
آنـان تـا امـروز، تأللـو خـود    را حفـظ کـرد   ه و د   ر هجـوم مبـاد   الت 
فرهنگـی، تحـول و د   گرگونـی خاصـی نپذیرفتـه اسـت )محمـد   ی 

.)114  ،1396 یارمحمد   توسـکی،  و  سـیف 

روششناسیپژوهش
پژوهـش حاضـر، از بعـد    هـد   ف، کاربـرد   ی اسـت، زیـرا یافته هـای 
ایـن تحقیـق می توانـد    د   ر ارتقـای گرد   شـگری تأثیرگـذار باشـد   . 
روش تحقیـق بـه صـورت توصیفی-تحلیلـی و پیمایشـی صـورت 
گرفتـه اسـت. ابـزار گـرد   آوری د   اد   ه هـا بـه د   و صـورت کتابخانـه ای 
و مید   انـی اسـت کـه د   ر بخـش مید   انـی بـه صـورت مصاحبـه بـا 
خبرگان و پژوهشـگران د   ر د   و حوزۀ گرد   شـگری و پوشـاک سـنتی، 
انجـام شـد   ه اسـت. جامعـۀ آمـاری کلیـۀ پژوهشـگران د   ر د   و حوزۀ 

مذکـور بـود   ه کـه بـرای نمونه گیـری از روش گلوله برفی اسـتفاد   ه 
شـد   ه اسـت. د   ر ایـن روش، طـی چند   یـن مرحلـه برخـی خبرگان 
و پژوهشـگران برجسـته، شناسـایی و پـس از د   ریافـت اطالعـات از 
آنهـا خواسـته شـد    کـه افـراد    برجسـته و متخصـص د   یگـر را نیـز 
معرفـی کننـد    و بـه این صـورت تعـد   اد    40 پژوهشـگر و متخصص 
بـر اسـاس  انتخـاب شـد   ه اسـت. د   ر مرحلـۀ اول روش تحقیـق، 
نتایـج مطالعـات کتابخانـه ای د   ر خصـوص مبانی نظری و پیشـینۀ 
پژوهـش، چارچـوب مفهومـی اولیـه د   ر مورد    گرد   شـگری فرهنگی، 
هویـت فرهنگـی و همچنیـن نقش پوشـاک سـنتی به عنـوان یکی 
از عوامـل مؤثـر فرهنگـی اسـتخراج شـد   . پـس از آن بـا توجـه بـه 
مصاحبه هـای انجام شـد   ه، عوامـل مهـم اسـتخراج، و بـه صـورت 
پرسـش نامه ای منظم شـد   . سـؤاالت پرسشنامه د   ر راسـتای نظرات 
پژوهشـگران و خبـرگان، تنظیم شـد   . روایـی و پایایی پرسـش نامه 

نیـز توسـط سـه تـن از پژوهشـگران مـورد    تأییـد    قـرار گرفت. 

متغیرهایپژوهش
د   اد   ه هـای تحقیـق نشـان می د   هند   ، پوشـاک سـنتی اقـوام مختلف 
ایرانـی که یکی از عوامل مهم تأثیرگذار د   ر اشـاعۀ فرهنگ و سـنن 
و هویـت ملـی هر سـرزمینی اسـت، به عنـوان متغیرهای مسـتقل، 
متغیرهـای  به عنـوان  فرهنگـی  هویـت  فرهنـگ،  نظیـر  عواملـی 
میانجـی و صنعـت گرد   شـگری کـه تحـت تأثیـر عوامـل مذکـور 
می توانـد    رشـد    و توسـعه یابـد   ، به عنوان متغیـر وابسـتۀ تحقیق د   ر 

نظـر گرفته شـد   ه اسـت )تصویـر 4(.

یافتههایپژوهش
و  پژوهـش  پیشـینۀ  بررسـی  بـا  و  تحقیـق  بـه سـؤال  توجـه  با 
مطالعات کتابخانه ای، عوامل مؤثر د   ر توسـعۀ گرد   شـگری شناسـایی 
و اسـتخراج شـد   ند   . سـپس تحقیقـات مید   انـی بـه صـورت مصاحبه 
بـا خبـرگان و پژوهشـگران صـورت گرفت کـه بر طبـق جمع بند   ی 
آرا و نظـرات، د   ر نهایـت پنـج د   سـته از عوامـل مشـترک و تأثیرگذار 
بـه تأییـد    تمامـی پژوهشـگران و خبـرگان رسـید   . ایـن عوامـل د   ر 

بخش هـای زیـر قابل تقسـیم هسـتند   :
- ارتباطـات فرهنگـی: نتایـج تحقیـق نشـان د   اد   ، گرد   شـگری بـا 
افزایـش تعامـالت فرهنگـی از طریـق برگـزاری د   وره های آموزشـی، 
بافـت و د   وخـت  نشسـت های تخصصـی، ورکشـاپ های آموزشـی 
پوشـاک سـنتی، باعـث آشـنایی گرد   شـگران بـا فرهنـگ پوشـاک 
محلـی و سـنتی د   ر مناطـق مختلف کشـور می شـود   . همچنین این 
امـر باعث اشـتیاق مـرد   م محلـی د   ر ارائۀ کاالهای مرتبط با پوشـاک 
و منسـوجات محلـی شـد   ه و از ایـن طریـق بـه رونـق کسـب و کار 
روسـتائیان نیـز کمک می کنـد   . ارتباطـات فرهنگی با ملـل مختلف 
از طریـق آشـنایی بـا پوشـاک سـنتی، باعـث انتقـال مشـترکات د   ر 
میـان فرهنگ های مشـابه شـد   ه و ارزش ها و اعتبارات اقوام پیشـین 

نیـز به نحـو شایسـته تری شناسـایی می شـوند   . 
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- همکاری هـای بین المللـی: یافته هـا نشـان می د   هد    که گرد   شـگری 
می توانـد    از طریـق د   سـتورالعمل ها و ضوابـط اجرایـی سـازمان های 
جهانـی مرتبـط بـا میـراث گرد   شـگری و فرهنگـی و بـا به کارگیری 
آنهـا بـرای امتیازد   هـی بـه مراکـز گرد   شـگری و از طریـق اسـتفاد   ه 
بـرای  را  تأسیسـات گرد   شـگری، زمینـه  لباس هـای سـنتی د   ر  از 
عرضـۀ پوشـاک سـنتی و شناسـایی فرهنـگ اقـوام مختلـف ایرانی 
بـه گرد   شـگران فراهـم آورد   ه و نقش مؤثـری د   ر ارتقای گرد   شـگری 
فرهنگـی ایفـا کنـد   . حضـور نمایند   گان و فعـاالن با پوشـش اصیل و 
ملـی اقـوام مختلف د   ر همایش هـا و مباد   الت بین المللـی گام مهمی 

اسـت کـه بـه ارزش و اعتبـار فرهنگـی می افزاید   . 
- عرضـۀ پوشـاک سـنتی اقوام: نتایج نشـان د   اد    کـه عرضه و نمایش 
پوشـاک سـنتی اقـوام مختلـف د   ر مراکـز گرد   شـگری و همچنیـن 
د   ر کلبه هـای بوم گـرد   ی د   ر همـان مناطـق، کمـک شـایانی د   ر امـر 
فرهنـگ و هویت سـازی و همچنین آگاهی بخشـید   ن به گرد   شـگران 
می کنـد   . حضـور گرد   شـگران د   ر مناطق بومی و اسـتفاد   ه از پوشـاک 
آن مناطـق د   ر مـد   ت اقامتشـان، می توانـد    تجربـۀ جد   یـد   ی بـرای 
گرد   شـگران د   ر ارتبـاط بـا فرهنـگ و سـنن محلـی به وجـود    آورد   . 

- تبلیغـات مؤثـر: یافته هـای تحقیـق نشـان د   اد    کـه تبلیغـات نقش 
پررنگـی د   ر اشـاعۀ فرهنـگ د   ر تمامی جوانب ایفـا می کند   . تبلیغات 
می توانـد    بـه طور گسـترد   ه از طریق رسـانه ها صورت گیـرد   ، ولی د   ر 
ایـن بیـن تبلیغاتی نظیر ارائـۀ بروشـورهای تبلیغاتـی د   ر فرود   گاه ها 
و نمایشـگاه ها د   ر کنـار تبلیغـات فـروش برای پوشـاک و محصوالت 
فرهنگـی د   ر سـطح گسـترد   ه د   ر امر گرد   شـگری فرهنگـی تأثیرگذار 
اسـت و بروشـورهای معرفی پوشـاک سـنتی، می توانند    د   ر معرفی و 
شناسـایی و د   ر نتیجـه د   ر جـذب مخاطب گرد   شـگران مؤثر باشـند   . 
- اشـاعۀ فرهنـگ بومـی: نتایـج نشـان د   اد    کـه د   ر صـورت ایجـاد    
آمـوزش و مهارت هـای الزم بـه تولید   کننـد   گان پوشـاک سـنتی بـه 
منظـور ارتقای سـطح کیفی محصـوالت خود   ، د   ر جذب گرد   شـگران 
بـرای خریـد    از محصـوالت بومـی باکیفیـت، بـه نتیجـۀ مطلوبی د   ر 
اشـاعۀ فرهنـگ بومـی خواهـد    رسـید   . با توجه به پیشـینۀ پوشـاک 
سـنتی اقوام ایرانی، پوشـاک مذکور همواره از منسـوجات طبیعی، با 
کیفیـت و د   وسـتد   ار طبیعـت تهیـه و د   وخته می شـد   ه اند    کـه امروزه 

به علت اسـتفاد   ه از منسـوجات مصنوعی و بی کیفیت و ارزان، ارزش 
واقعـی خـود    را کمرنـگ کرد   ه انـد   . کیفیـت پاییـن و نامرغوب بود   ن، 
لطمـۀ بزرگـی بـه اصالـت و هویت فرهنگی پوشـاک سـنتی می زند   . 
از ایـن رو آگاه سـازی و آموزش هـای تخصصـی کمـک شـایانی بـه 

اشـاعۀ فرهنـگ اصیـل بومـی می کند    )جـد   ول 1(.

بحثونتیجهگیری
ایـن پژوهـش بـا د   ر نظـر گرفتن نقـش و جایگاه پوشـاک سـنتی د   ر 
اشـاعۀ فرهنـگ و هویـت ایرانـی و تأثیـر آن بـر جـذب گرد   شـگران، 
د   رصـد   د    پاسـخ بـه این سـوال برآمد    که پوشـاک سـنتی اقـوام ایرانی 
چگونـه می توانـد    د   ر توسـعۀ گرد   شـگری د   ر ایران مؤثر باشـد   ؟ فرضیۀ 
تحقیق مبتنی بر تأثیرگذاری مثبت پوشـاک سـنتی اقـوام ایرانی )د   ر 
ابعـاد    و شـیوه های مختلـف عرضـه و ارائۀ آن( بر توسـعۀ گرد   شـگری 
فرهنگـی د   ر نظـر گرفته شـد   . بـا توجه به پیشـینۀ تحقیـق، تأثیرات 
فرهنگـی از جمله بناهای تاریخی د   ر شـهرهای مختلف نظیر اصفهان 
و سـلطانیه، بر توسـعۀ گرد   شـگری فرهنگـی، کامالً به اثبات رسـید   ه 
اسـت. د   ر رابطـه بـا موضوع تحقیق و نقش و اهمیت پوشـاک سـنتی 
اقـوام نیـز تحقیقـات کتابخانـه ای انجـام و عوامـل مختلف اسـتخراج 

عواملردیف

ارتباطات فرهنگی: د  وره های آموزشی، نشست های تخصصی، کارگاه های 1
معرفی مراحل بافت و د  وخت پوشاک سنتی و اجرای مراسم آیینی و 

رقص های محلی

همکاری های بین المللی: از جمله مجمع حفاظت از میراث فرهنگی و 2
کمیسیون بین المللی موزه ها

عرضۀ پوشاک سنتی اقوام: د  ر کلبه های بوم گرد  ی د  ر همان مناطق و فصول 3
گرد  شگری

تبلیغات مؤثر: ارائۀ بروشورهای تبلیغاتی د  ر فرود  گاه ها و نمایشگاه ها د  ر 4
کنار تبلیغات فروش برای پوشاک

اشاعۀ فرهنگ بومی: ایجاد   آموزش و مهارت های الزم به تولید  کنند  گان 5
پوشاک سنتی به منظور ارتقای سطح کیفی محصوالت خود   جهت جذب 

گرد  شگران

جد  ول 1. عوامل مؤثر بر گرد  شگری فرهنگی از طریق ارائۀ پوشاک 
سنتی. مأخذ: نگارند  گان.

تصویر 4. مد   ل مفهومی )متغیرهای تحقیق(. مأخذ: نگارند   گان.
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پینوشت
Cultural tourism .1
Cultural identity .2

3. جنکینز از جامعه شناسانی است که د  ر سنت تعامل گرایی قرار د  ارد  و از د  هۀ 
1980 تا کنون د  ر مورد  هویت اجتماعی نظریه پرد  ازی کرد  ه است.

Traditional clothing .4

گرد   یـد   . سـپس از طریـق مصاحبـه بـا خبـرگان و پژوهشـگران د   ر 
حـوزۀ گرد   شـگری عوامـل مؤثـر د   ر نقـش و جایگاه پوشـاک سـنتی 
د   ر ارتقـای گرد   شـگری فرهنگـی، شناسـایی و د   سـته بند   ی شـد   . بـا 
توجـه بـه اتفـاق نظر خبـرگان و پژوهشـگران، سـؤاالت نهایـی تأیید    
و سـپس پرسـش  نامه تنظیـم شـد   . بـا توجـه بـه مصاحبه هایـی کـه 
از خبـرگان، پژوهشـگران و کارشناسـان د   ر حوزه هـای گرد   شـگری و 
به خصـوص گرد   شـگری فرهنگـی صورت گرفـت، یافته هـای پژوهش 
نشـان د   اد    کـه عوامـل تأثیرگـذار ماننـد    پوشـاک سـنتی که نشـانگر 
فرهنـگ و آییـن د   ر اقـوام مختلـف هسـتند   ، د   ر بخش هـای مختلـف 
پیشـرفت  بـه  می تواننـد     گرد   شـگری  مراکـز  د   ر  گرد   شـگر  جـذب 
ایـن صنعـت د   ر ایـران کمـک شـایانی کننـد   . از د   یگـر عوامـل مؤثـر 
د   ر اشـاعۀ فرهنـگ د   ر مراکـز گرد   شـگری، برگـزاری نمایشـگاه های 
پوشـاک سـنتی، کارگاه هـای آموزشـی و د   وره هـای تخصصـی بـه 
منظـور آشـنایی و شـناخت گرد   شـگران از فرهنـگ و هنـر و هویـت 
بومـی اسـت. همچنین همـکاری با سـازمان های بین المللـی از جمله 
مجمـع حفاظـت از میراث فرهنگی و کمیسـیون بین المللی موزه ها و 
د   یگـر انجمن های گرد   شـگری فعال، باعـث هماهنگـی و ارتباط مؤثر 
د   ر روابـط بین الملـل می شـود   . تهیـه و تنظیـم بروشـورهای تبلیغاتی 
د   ر فرود   گاه هـا و نمایشـگاه های بین المللـی د   ر کنـار تبلیغـات فروش 
بـرای پوشـاک سـنتی از د   یگر موارد   ی اسـت کـه گرد   شـگران د   ر بد   و 
ورود    بـه کشـور می تواننـد    از مراکز گرد   شـگری و روید   اد   های فرهنگی 
و نمایشـگاهی آگاهـی یابنـد   . د   ر نهایـت د   سـته بند   ی د   ر پنـج بخـش 
صـورت گرفـت کـه عبارت انـد    از: ارتباطـات فرهنگـی، همکاری های 
بین المللـی گرد   شـگری، عرضـۀ پوشـاک سـنتی، تبلیغـات و اشـاعۀ 
فرهنـگ بومـی، کـه از نظـر خبـرگان می تواننـد    به عنـوان مؤثرترین 
جاذبه های فرهنگی و باعث شناسـایی و گسـترش صنعت گرد   شگری 

فرهنگـی د   ر ایران شـوند   .

پیشنهادهاوراهکارها
بـه منظـور ارتقـای صنعـت گرد   شـگری فرهنگـی از طریق پوشـاک 
سـنتی، پیشـنهاد   ها و راهکارهایـی از طـرف خبـرگان مطـرح شـد    
کـه می تـوان بـه مـوارد    اصلی اشـاره کرد   : عرضـه و نمایش پوشـاک 
سـنتی اقـوام مختلـف د   ر کلبه هـای بوم گـرد   ی د   ر مناطـق مختلـف 
گرشـگری، بـه طـوری کـه گرد   شـگران د   ر مـد   ت اقامتشـان بتوانند    
د   ر کنـار حضـور د   ر مناطـق بومـی بـا اسـتفاد   ه از پوشـش محلـی، 
برگـزاری  کننـد   .  پیـد   ا  نزد   یک تـری  ارتبـاط  منطقـه  فرهنـگ  بـا 
پوشـاک  آن  د   ر  کـه  گرد   شـگران  بـرای  فرهنگـی  نمایشـگاه های 
سـنتی د   ر کنـار آد   اب و رسـوم اقـوام معرفـی شـود   . برخـی از ایـن 
آد   اب و رسـوم شـامل جشـن های محلـی، رقص های سـنتی و بومی 
اسـت کـه قد   مـت و جایـگاه خاصـی د   ر بیـن اقـوام سـنتی ایرانـی 
د   ارنـد    و قطعـاً از جاذبه هـای مهـم گرد   شـگری فرهنگـی محسـوب 
می شـوند   . پیشـینۀ اقـوام مختلـف ایرانـی نشـانگر آن اسـت کـه هر 
قـوم د   ارای رقص هـای محلـی خـاص بـود   ه و به جـز اجـرای زیبایی 
از تلفیـق هنـر رقص و پوشـاک زیبـای محلی، نشـانگر فرهنگ غنی 
و مانـد   گار ایرانـی اسـت. ارائـۀ زیورآالت د   ست سـاز محلی کـه برای 
تزییـن د   ر پوشـاک کاربـرد    د   ارنـد    و همچنیـن برگـزاری کالس های 
آموزشـی و تعلیـم مهارت هـای الزم بـه تولید   کننـد   گان پوشـاک و 
زیـورآالت سـنتی به منظـور ارتقای سـطح کیفی محصـوالت خود   ، 
اعـم از د   وخت مناسـب، اسـتفاد   ه از متریـال و پارچه هـای طبیعی و 
رنگـرزی گیاهـی، کـه باعـث جذب بیشـتر گرد   شـگران بـرای خرید    
محصوالتـی باکیفیـت، ارگانیـک و د   وسـتد   ار طبیعت می شـود   . امید    
اسـت راهکارهـای ارائه شـد   ه د   ر ایـن پژوهـش از طریـق مصاحبـه 
بـا خبـرگان و پژوهشـگران، گام کوچکـی د   ر پیشـبرد    اهـد   اف د   ر 
بخش هـای مختلـف توسـعۀ گرد   شـگری و میراث فرهنگی برد   اشـته 

باشد   . 
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