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چکـیده
گردشگری بهعنوان بزرگترین صنعت خدماتی دنیا ،نقش و جایگاه ویژهای در توسعه منطقه و شهر دارد .گردشگری خالق
شکل جدیدی از گردشگری فرهنگی است و به بازدیدکنندهها و گردشگران امکان میدهد از طریق شرکت فعال در
برنامههای آموزشی بومی ،قابلیتهای خالقانه خود را به منصه ظهور برسانند .ازاینرو تمامی ابعاد و زمینههای گردشگری
بومگردی شیروان را باید بهخوبی شناخت و در جهت توسعه واقعی منطقه بکار گرفت ،لذا جهت استفاده حداکثری از
قابلیتهای بومی در مجموعهای که دارای پتانسیلهای گردشگری متنوع و منحصربهفرد و خالقمند باشد و نیز در
محرومیت زدایی منطقه مؤثر واقع گردد ،ضروری است .شهر شیروان در استان خراسان شمالی ،دارای جاذبههای طبیعی،
فرهنگی و تاریخی است و میتواند ازجمله کانونهای پرجاذبه برای توسعه گردشگری ایفای نقش کند .مقاله حاضر با
استفاده از تحقیق کاربردی ازنظر ماهیت توصیفی و تحلیلی است ،در این پژوهش ابتدا شاخصهای نظری مؤثر در
بومگردی گردشگری تبیین شده و سپس به بررسی معیارهای کالبدی رونق بخشی منطقه در قالب متغیرهای شهر خالق
و شاخص نظری شهر خالق پرداخته شد .یافتههای بهدستآمده با توجه به آمارهای بررسیشده نشان میدهد که تمایالت
و پتانسیلهای جامعه میزبان (سرویسدهندگان) و جامعه گردشگران (سرویسگیرنده) در کنار خصوصیات منطقهای
شیروان و سازگاری منطقه با مفهوم شهر خالق و عوامل بومگردی آن برای حصول رسیدن به هستهای کوچک از شهر
خالق ارتباط مستقیم دارد.
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)15 :پاییز 1400

جامعه بین المللی اکوتوریسم  TIESتعریف فراگیری برای اکوتوریسم (بومگردی) ارائه داده است :اکوتوریسم (بومگردی)
سفری مسئوالنه به مناطق طبیعی است که در آن محیط زیست ،حفظ و بر رفاه مردم محلی تأکید شود( .ابراهیم عطازاده ،مهناز
محمودی زرندی ،پاییز  )1396در واقع در بوم گردی استمرار منافع بلند مدت مطرح است که در این رابطه افزایش مشارکت افراد
محلی (جامعه میزبان) ،حفظ یکپارچگی و انسجام فرهنگی و همبستگی اجتماعی و احترام به فرهنگ بومی ،سازگاری برنامه های
گردشگری پایدار با دیگر برنامه ریزی های محلی ،منطقهای و ملی نیز ازجمله دیگر ویژگی ها و اهداف این نوع از گردشگری
توصیه شده است( .امین دهقانی و مهدی میرزاده کوهشاهی )95 ،بومگردی ،تحوالت بسیاری را به یک جامعه ارائه میکند و لذا
جوامع مخاطب باید در مورد تمایالت و توقعات خود از این پدیده عکس العمل نشان دهند .بومگردی نه تنها وسیله مناسبی در
اختیار گردشگران ،دولتها و دانشمندان میگذارد تا از مناطق حفاظت شده حمایت کنند بلکه میپذیرد که جوامع محلی نیز باید در
فرآیند تدوین و اجرای موفق یا ناموفق سهیم باشند( .اعظم بهرامی ،همایون فرهادیان ،شهریور .)1382
طبق اعالم سازمان گردشگری جهانی ،گردشگری پایدار فرآیندی است که باعث بهبود کیفیت زندگی میزبانان ،تامین تقاضای
بازدید کنندگان با حفاظت منابع طبیعی و انسانی می شود( .ملکی و همکاران )1399 ,یکی از اشکال گردشگری که در دهه های
 1980و  1990مطرح شده است " ،گردشگری خالق " است که به طور موثری جامعه را در جهت نیل به توسعه پیش می برد.
(آمارنامه های گردشگری سازمان ملل )2008 ,و نسل سوم گردشگری را بر آن نام نهاده اند .در گردشگری خالق ،یک گردشگر در
بطن جامعه و فرهنگ و شهرسازی بومی قرار می گیرد ازاینرو گردشگری فرهنگی بستر ساز گردشگری خالق است (محمد
رحیمی ،فاطمه پازند ,زمستان )1395
رسیدن به گردشگری خالق ریشه در مفهوم شهر خالق دارد ،در سال  2004با ایجاد شبکه جهانی شهرهای خالق به ایده ای
تبدیل شد که مرزهایی فراتر از اروپا و آمریکا را نیز درنوردید( .امیرحسین شبانی  ،محمد سعید ایزدی )1393 ,که قادرند راه حل
های جدیدی برای مشکالت روزمره شان ارائه دهند .مفهوم دیگر شهر خالق بر تولیدات فرهنگی متمرکز است ،یعنی تولید کاالها
و خدمات فرهنگی با فعالیتهایی در ارتباط قرار می گیرند (خوراسگانی و همکاران )1390 ,زایش این مفهوم در مطالعات بومگردی
گردشگری و شهر خالق (نظریه ها) حاصل تالش برای دستیابی به تمامی زمینههای توسعه است" ،گردشگری تاکید بر مفهوم
شهر خالق" مسافران را به سمت هنر و خالقیت می کشاند و به آن ها کمک میکند لحظات منحصر بفردی را با جوامع محلی
بگذرانند و از طرفی به کانونی برای آموزش گردشگران که حس خالقیت را در آن بیدار می کنند ،میتواند نقطه قوتی باشد.
با توجه به ضرورت موضوع پژوهش درخصوص ایجاد مجموعه گردشگری بومگردی ،در این پژوهش سعی شده تا معیارهایی
که در جهت رونق بخشی فرهنگی -اجتماعی مؤثر است مورد بررسی قرار گرفته شود .در این پژوهش بررسی ارتباط بین مقرر
کردن معیارهای گردشگری خالق با خصوصیات منطقهای در مجموعه در جهت حفظ هر چه بیشتر هویت فرهنگی و احیای ارزش
های محلی مؤثر بر پایداری مجموعه گردشگری نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 -2پیشینه پژوهش
توالیی ( )1384در مقالهای با عنوان«بوم گردی با تأکید بر جاذبههای گردشگری استان گلستان» ،درصدد ارائه مدلی برای
تحقق بوم گردی پایدار است ،تفریق کنترل تاالبهای گمیشان ،آالگل و آجی گل با توجه به میزان شکنندگی و آسیب پذیری آن
ها به سازمان حفاظت از محیط زیست ،مسیریابی دوباره جاده اصلی تهران  -مشهد با توجه به خسران های زیست محیطی که
گردشگران در این گنجینه ملی ایجاد کرده اند و مجهز کردن جاذبههای طبیعی استان به ویژه پارک جهان نما به امکانات و
تأسیسات گردشگری ،ازجمله پیشنهادهای این مقاله است( .توالیی ،سیمین )1 :1384 ،فرجی راد و احسانی ( )1390پژوهشی با
عنوان «بررسی تأثیر اقامتگاه های (خوشه سار بوم گردی) بر ارتقاء سطح زندگی جامعه محلی (با تأکید بر روستای گرمه و شیب
دراز)» انجام دادند .نتایج پژوهش گویای آن است که وجود اقامتگاه های بومی در مناطق روستایی مد نظر باعث ارتقاء و بهبود
کیفیت زندگی جامعه بومی شده که این امر یکی از ویژگی های اصلی اکوتوریسم است .یافتههای پژوهش نشان دهنده آن است
که سیاست های توسعه اکوتوریسم در ایران ،نیازمند دقت در بستر سازی هماهنگ با نیازهای واقعی اکوتوریسم براساس اصول
توسعه پایدار است همچنین می باید برنامه ریزی هایی برای جلب مشارکت سرمایه گذاران بومی در مناطق اکوتوریستی انجام شود
تا به جای سرمایه گذاری های کالن برای ساخت هتل های چند ستاره در دل مناطق طبیعی و ایجاد تعارضات فرهنگی و
معضالت زیست محیطی ،با جلب مشارکت سرمایه گذاران بومی و هدایت آن ها در مسیر درست ،زیرساخت های مناسب توسعه
اکوتوریسم فراهم شود( .احسانی؛ فرجی راد .)1390،نیک نژاد و همکاران ( )1392در مقالهای با عنوان «آثار زیست محیطی
گردشگری با تأکید بر اکوتوریسم» ،آثار مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری طبیعی یا بوم گردی را بررسی کردند (نیک نژاد و
همکاران.)1392,
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مسروری جنت و فالحت ( )1394در مقالهای با عنوان « نقش بوم گردی در توسعه پایدار اکولوژیک (نمونه موردی :بوم گردی
در پارک جنگلی لویزان)» ،بوم گردی را شاخصی با جهت گیری به سوی پایداری اکولوژیک و توسعه شهر دانستند و آن را
شناسایی و ارزیابی کردند( .مسروری جنت؛ فالحت)1394 ،
عزت پناه و همکاران ( )1394در مقالهای با عنوان «امکان سنجی توسعه بوم گردی در شهرستان علی آباد کتول با مدل GIS
و  ،SWOTراهبرد مناسب توسعه کاربردی اکوتوریسم را در شهرستان علی آباد کتول واقع در استان گلستان بررسی کردند( .عزت
پناه .)1394 ،لطفی و همکاران ( )1394با «سنجش نگرش مردم به نقش آموزش در تمایل به کار آفرینی بوم گردی در منطقه
کویری و بیابانی خور و بیابانک» به این نتیجه دست یافتند که بین توسعه کارآفرینی اکوتوریستی و میزان آموزش و آگاهی رابطه
معنادار و همبستگی مثبتی (مستقیم) وجود دارد؛ بر این اساس با افزایش میزان آموزش و آگاهی ،میزان کارآفرینی اکوتوریستی نیز
در منطقه مد نظر توسعه و افزایش می یابد( .لطفی؛ رمضان زاده؛ ابراهیمیان )1394 ،میرزاده کوهشاهی و دهقانی ( )1395با
«بررسی نقش پتانسیلهای بوم گردی بندر عباس در جذب گردشگران» دریافتند این شهرستان از لحاظ منابع طبیعی ،جذابیت
های پیرامون و دسترسی ،از وضعیت مناسبی برخوردار است اما ازنظر امکانات رفاهی گردشگران کمبودهایی دارد که الزم است
دولت و بخش خصوصی برای رفع این کمبودها اقدام کنند( .دهقانی ،مهدی؛ میرزاده کوهشاهی )1395 ،سرایی و قاسمی ()1393
در مقالهای با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری و بوم گردشگری شهر ورزنه» با بهره گیری از مطالعات میدانی و فن SWOT
دریافتند این منطقه میتواند با داشتن توانمندی ها و جاذبههای طبیعی و زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی همراه با مدیریت
یکپارچه ،تبدیل به یکی از قطب های مهم بوم گردی شود( .سرایی؛ قاسمی.)1393 ،
سوریا و گورن ( )2012پژوهش خود را با عنوان «تولید سوغات در گردشگری اجتماع  -محور و کاهش فقر در تایلند» به انجام
رساندند ،یافته ها نشان میدهند که فعالیتهای گردشگری ناشی از تولید سوغات میتواند درآمد را در بین فقرا پخش و پس از آن
کاهش فقر در یک روستا را شامل شود که در عمل به آن گردشگری اجتماع محور می گویند؛ اما پیش شرط گردشگری اجتماع
محور هسته گردشگری است چرا که بدون هسته گردشگری ،گردشگران برای خرید سوغات در روستاها نخواهند آمد .در این بین
برای پایداری اجتماع محور نیاز به توزیع چند عامل برای حفظ اجتماع محوری نیاز است(Syria; Goren 2012).
کونتو جورجیالس و همکاران ( )2014پژوهشی را با عنوان «عوامل موفقیت در گردشگری اجتماع محور در تایلند :نقش
شانس ،حمایت خارجی و رهبری محلی» انجام دادند .نتیجه در مورد عواقب منفی مختلف اجتماعی و محیط زیستی از رشد سریع،
اما در میان این گسترش انفجاری گردشگری معمولی ،یک داستان کمتر شناخته شده می باشد که اخیرأ پدید آمده است .در این
مقاله به بررسی مطالعه موردی روستای مای کامپونگ که در سراسر کشور تایلند بهعنوان ویترین جامعه و بهعنوان خوش شانس
ترین ازنظر شرایط جغرافیایی و جوی مشهور می باشد). (Kontogeorgpoulos et al. 2014
جعفر و همکاران ( )2015در پژوهش خود با عنوان «جامعه محلی و توسعه گردشگری؛ مطالعه موردی :مقصد کوهستانی
روستایی» ،مسئله آثار توسعه گردشگری را بررسی و مطالعه کردند ،نتایج مورد بررسی نشان میدهد که مشارکت محلی از
پیامدهای طبیعی پروژه های مهم گردشگری است و در حقیقت گردشگری یک پاسخ مؤثر به بسیاری از مشکالت روستایی بوده
است .عالوه بر این ،از مزایای گردشگری ،تشویق جوامع محلی برای شرکت در برنامه های توسعه گردشگری میباشد(Jafar et .
).al. 2015
ربکا و همکاران ( )2015در «بررسی نقش اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه پایدار گردشگری کشور کنیا» به این نتیجه
رسیده اند که اکولوژها با افزایش آگاهی جوامع محلی و تغییر نگرش آن ها و مسئوالن دولتی به محیط طبیعی ،در حفاظت از
توانمندی های طبیعی و توسعه گردشگری مؤثرند و با توجه به هجوم گردشگران به مناطق طبیعی با ارائه خدمات اقامتگاهی از
آسیب رساندن به آن ها جلوگیری می کنند(.(Rebecca et al. 2015

 -3گردشگری خالق
نخستین شخصی که بحث مناطق و شهرهای خالق را مطرح کرد ریچارد فلوریدا است .او در سال  2002اولین کتاب خود را
تحت عنوان" گردشگری خالق"منتشر کرد و پس از آن در سال  2005کتاب دیگری را برای تقویت موضوعش منتشر کرد .در
سال  2007نیز آلن اسکات با استفاده از ادبیاتی که ریچارد فلوریدا مطرح کرده بود مباحثی را در ارتباط با شهرها و مناطق خالق
پیرامون چگونگی پیشبرد مزیت های رقابتی و ظرفیت های موجود در شهرها به سمت خالقیت بیشتر و چگونگی تقویت مزیت
های رقابتی و ظرفیت های خالقیت زا با استفاده از سیاست گذاری های منطقهای مطرح ساخت( .رحیمی و همکاران)1392 ,
گردشگری خالق یک گرایش تازه نیست بلکه یکی از کهن ترین انگیزه های سفر است .نمایش میراث فرهنگی یک مکان که
احساسات را بر می انگیزد و دانش ناشناخته ای را به افراد منتقل میسازد .در گردشگری خالق گردشگران به طور فعال در دوره ها
و تجربه های آموزشی ویژه در مقصد شرکت میکنند .به این ترتیب بودن با عمل کردن ترکیب می شود .این نوع سفر بسیار تعاملی
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بوده و پاسخگوی نیاز امروزی افراد فراوانی است که به دنبال مشارکت ،رشد شخصی و اصالت هستند .بی شک محیط زندگی به ما
تجربه ها و انگیزه هایی می دهد اما در یک مقیاس محدود ساده ترین و لذت بخش ترین شیوه افزایش شناخت دنیا و هم زمان
رشد شخصی ،سفر است اما با منفعل بودن و نزدیک نشدن به فرهنگ و بافت یک مکان ،این فرصت از دست می رود .برای
آموختن ،برانگیخته شدن و رشد کردن باید در فرهنگ محلی و بومی غوطه ور شد .یونسکو با الهام از عبارت گردشگری خالق
شبکه شهرهای خالق را پدید آورد تا این شهرها دست به دست هم دهند و گوناگونی فرهنگی و توسعه پایدار شهری را تحقق
بخشند که پیوستن به شبکه شهرهای خالق و خود نیاز به داشتن صنایع خالق است( .محمد رحیمی ،فاطمه پازند ,زمستان )1395

 -4تنوع فرهنگی

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)15 :پاییز 1400

سرشت گردشگری در مواجهه گردشگر با جامعه میزبان و فرهنگ آن شکل می گیرد .گردشگری مجموعهای تاثیرات مثبت و
منفی فرهنگی را دربردارد که بیشتر متوجه جوامع توسعه نیافته می باشد( .وحید سنایی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران) تنوع
فرهنگی از جهت های مختلفی قابل بررسی است که می توان یکی از مهمترین آنها را دربحث هویت فرهنگی جستجو کرد.
بنابراین فرهنگ خود محیطی است که فد ،خصلت ها و شخصیت خود را در آن شکل میبخشد .فرهنگ محیطی است که تمدن
معینی را بازمی تاباند و انسان متمدن چارچوب آن محیط حرکت میکند .فرهنگ نقش هویت بخشیدن به محیط را دارد و بهعنوان
شاخص و معرف محیط عمل میکند و محیط (محیط طبیعی) از طریق فرهنگ موجود در ن  ،حیات ،هویت و شخصیت می یابد .
بنابراین تبلور و تجلی فرهنگ جامعه به هر محیط ،هویت و شخصیت خاصی می بخشد و طبعاً درجه و اعتبار محیط (مکان) به
چگونگی فرهنگ آن مکان بستگی دارد .به میزانی که فرهنگ غنی تر باشد ،این غنا به مکان ارزش و اقتدار می بخشد و توانایی
توسعه و گسترش و حتی سلطه می یابد( موسوی؛ مرادی زاده؛ رزمجویی )1393 ،با رشد سریع گردشگری فرهنگی در دنیا،
گردشگران عالقه فزاینده ای را به تاریخ میراث فرهنگی از خود بروز داده اند .اکنون میراث فرهنگی و گردشگری بـرای مـردم به
یک موضوع آشنا تبدیل شده و روز به روز نسبت به آن کنجکاوی بیشتری نشان میدهند بنابراین توجه و کاربست ارزش ها در
مدیریت فرهنگی و تعامالت بین فرهنگی بسیار مؤثر خواهد بود .در این شرایط است که گردشگری میتواند موجب حفاظت از
میراث فرهنگی شده و محرک احیای ارزش های محلی و الگوهای فرهنگی ای باشد که در حال نابودی است( .عباس زاده و
همکاران)1394 ,

 -5شهر خالق
شهر خالق بهعنوان مکانی که صنایع خالق در آن متمرکز و مورد حمایت هستند ارائه شد .بر اساس این تعریف شهر خالق
میتواند بهعنوان شهری با باالترین حضور بالفعل (یا قابلیتهای بالقوه برای جذب) طبقه خالق تعریف گردد .فلوریدا پیشنهاد
میکند که برای جذب این گروه ،شهرها باید فرهنگ ،تنوع فرهنگی و زیر ساختهای الزمشان را ارتقاء دهند و ما در این پژوهش
تعریف ساساکی را مبنای تعریف شهر خالق قرار می دهیم  .بر طبق تعریف ساساکی در شهر خالق که مقوله فرهنگ و صنعت از
حیث خالقیت غنی بوده ،اساس کار بیان آزادنه فعالیتهای خالقانه مردم استوار است و در عین حال ،این شهر مجهز به نظام
اقتصادی مترقی و انعطاف پذیری است که از تولید انبوه فاصله می گیرد( .شبانی؛ ایزدی ،)1393 ،اگرچه مفهوم شهر خالق شامل
ابعاد مختلفی است؛ اما ایده اصلی که در پشت آن نهفته ،این است که خالقیت با موقعیت یک مکان خاص به نحوی در ارتباط
است .این موضوع دارای پیامدهای مهمی برای خالق و سیاستهای حمایت از صنایع خالق از یک سو و توسعه شهر و سیاست
شهری از سوی دیگر است( .خان محمدی ،قلعه نویی )1395 ،ایده شهر خالق بر بهتر شدن محیط زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی
به واسطه تفکرات نو شهروندان تاکید دارد .بکار گیری اصول شهر خالق در طراحی میتواند زمینههایی برای بازده اقتصادی ،ارتقاء
زیبایی های بصری ،در محیط های شهری به وجود آورد( .محمد گلمکانی و شکیبا کریم خواه)95 ،

 -6بومگردی
اتحادیه جهانی حفاظت ) (Wcuدر کتاب «اکوتوریسم ،اصول ،تجربیات و سیاستها» تألیف مگان اپلروود آورده است :سفری
مسئوالنه ازنظر محیط زیستی است که بهمنظور لذت بردن از مناطق نسبتاً بکر طبیعی (و هرگونه ویژگی فرهنگی موجود در منطقه
از گذشته و حال) ترتیب داده و باعث ترویج حفظ محیطزیست میشود .در طول این سفر ،گردشگران کمترین تأثیرات منفی را بر
منابع طبیعی میگذارند و مردم بومی در سود حاصل از فعالیتهای اجتماعی  -اقتصادی شریک میشوند .برگزینندگان این نوع
سفرها ترجیح میدهند سفرهایی را در دل مناطق طبیعی داشته باشند که آنها را به طبیعت نزدیک میکند (عنابستانی؛ مظفری
 .)1397در بومگردی انگیزه اصلی مسافرت به طبیعت ،مشاهده ی جذابیت های طبیعی یک منطقه؛ شامل ویژگی های فیزیکی و
36

فرهنگ بومی است و بوم گرد (اکوتوریست) پس از مشاهده ی جذابیت ها ،بدون اینکه خللی در آنها ایجاد کند و به تخریب آنها
بپردازد ،محل را ترک میکند و به دیگر عالقه مندان اجازه میدهد که از آن جذابیت ها استفاده کنند( .دهقانی؛ میرزاده)1395 ،

 -7ابزار و روش پژوهش
این تحقیق پژوهشی کاربردی از نوع کیفی است و روش مورد استفاده توصیفی ،تحلیلی بوده و از ابزارهای مشاهده ،راستی
آزمایی و انطباق بخشی و تدقیق داده های مستند شده که مبتنی بر داده های ثانویه مستخرج از مطالعات متون و منابع کتابخانه
ای می باشد ،در بخش بررسی آراء و نظرات صاحب نظران و اندیشمندان مرتبط با موضوع بومگردی گردشگری و ارزش های
توسعه آن ،برای حصول شاخصهای نظری و متغیرهایی که در جهت استخراج معیارهای رونق بخشی فرهنگی-اجتماعی مجموعه
بومگردی مبتنی بر شهر خالق تدوین گردید تا به نتیجه مطلوبی که میتواند نیازهای جامعه محلی و در مقابل انتظارات گردشگران
از یک مکان خالق اولیه است ،استفاده کرد .سپس با مراجعه به تحلیل های کیفی انجام شده بر داده های اولیه گردآوری شده از
مطالعات آماری ،ارقام منطقه ،مطالعات میدانی و مشاهده و شناخت محدوده مورد مطالعه برای حصول مصادیق عملکردی و کالبدی
که جهت استخراج معیارهای گردشگری خالق سازگار با خصوصیات منطقه در مجموعه تدوین گردید تا به ویژگی های مطلوبی که
بتواند هویت فرهنگی و ارزش های محلی را احیاء کرده و تاثیرات مثبتی بر شهر و منطقه بگذارد ،مورد استفاده قرار گیرد.

 -8شهر شیروان و رابطه آن با مفهوم شهر خالق
سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)15 :پاییز 1400

شیروان در استان خراسان شمالی یک محدوده جغرافیایی کوهستانی با وسعتی برابر  3789کیلومتر مربع است ،از شمال به
پایتخت کشور ترکمنستان شهر عشقآباد ،از جنوب به شهرستان اسفراین ،از شرق به شهرستان فاروج و از غرب به بجنورد محدود
میشود.ایجاد مجموعه بوم گردی بر اساس ویژگی های معماری بومی میتواند این حس را به مخاطبانشان انتقال دهند که حداقل
برای مدت کوتاهی از استرس زندگی شهری فاصله گرفته و می توانند مانند نیاکانشان ،خود به طور مستقیم برای تهیه مواد غذایی
مورد نیازشان تالش کنند(نان بپزند ،شیر بدوشند ،سبزی بچینند و ،)..یا با کمک مردم محلی با روند شکل گیری صنایع دستی آن
منطقه آشنا شوند ،گردشگری و بوم گردی میتواند در رشد و توسعه منطقه تاثیر گذار باشد .پدیده ای که در مجموعه گردشگری
رخ میدهد از آن بهعنوان هستهای از شهر خالق یاد می شود ،در حقیقت مجموعهای را به تصویر می کشد که میتواند از همه آحاد
مردم جامعه شیروان در حد سطح و با هر توانی استفاده کرده ،که در فرهنگ شهر خالق به این افراد ،طبقه ی خالق میگویند؛ و از
تمام ظرفیتهای صنایع بومی در خلق آثار جدید بهره برده و استفاده از پتانسیلهای فکری ،هنری و نوآورانه ی مردم نهایت عرضه
را ببرد ،پویش تنوع فرهنگی شیروان خود را در عرصه جامعه میزبان ،با آهنگی توسعه ای وارد عرصه بهره وری و رقابت پذیری می
نماید ،.استفاده از هنر برای نمایش نوآوری و طراحی و توسعه آن میتواند انقالبی در کل منطقه بوجود آورد .با گسترش فضای
خالقیت و نوآوری در مشخصه های ارزشمند شهر شیروان همچون :موسیقی سنتی محلی  -فطیر پزی -گلیم و جاجیم بافی-قالی
بافی -صنایع غذایی -چارق دوزی -عروسک دوزی کوردی -خیاطی و دوخت لباس محلی و ...که تحقق ارتباط گردشگران و افراد
محلی بوجود می آید و در نتیجه درگیری و ارتباط گردشگر با هنر و فرهنگ محلی و تجربه خلق آثار محلی که افزایش ظرفیت
تولید ایده و خالقیت در مجموعه را در پی داشته و تبدیل ایده به واقعیت چرخه مجموعه می گردد.

 -9بحث و تحلیل داده ها
پژوهش مورد نظر جهت طراحی مجموعه گردشگری بومگردی با مفهوم شهر خالق مطابق با تحلیل داده های بهدستآمده
نظریات اندیشمندان و پژوهشگرانی که در این زمینه به تحقیق و پژوهش مشغول بودند جمع آوری و در قالب متغیرها و
شاخصهای نظری هر یک جمع بندی کلی صورت گرفته سپس به بررسی مقایسه ای شباهتها و تفاوتها پرداخته ایم و در پایان به
نتیجه گیری با توجه به هدف اصلی و نیازها و تمایالت یک جامعه محلی خالق محور و انتظارات و تمایالت گردشگران خالق به
تبیین معیارهای کالبدی شاخصهای نظری و متغیرهای طراحی مجموعه بومگردی جهت رونق بخشی فرهنگی – اجتماعی جامعه
محلی دست یافتیم.
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بعد از جمع آوری داده های ثانویه ،برای شناسایی دقیق پتانسیلهای بومگردی منطقهای به پردازش و تحلیل های توصیفی و
محتوای داده های مختلف اعم از جغرافیایی و اقلیمی و مردم شناسی به ارزیابی مناطق شیروان که دارای جاذبههای طبیعی و
فرهنگی هستند پرداخته ،چرا که کاربران گردشگری خالق به دنبال تجربیات اصیل ،منحصربهفرد و شخصی هستند .میخواهند
مناظر طبیعی ،دست نخورده و تخریب نشده را ببینند شناخت ابعاد گردشگری و بررسی آن ها میتواند در رضایت ساکنان و
گردشگران در یک ناحیه مؤثر باشد و سبب افزایش جذابیت گردشگری در این نواحی شود( .میرزا کوچک خوشنویس؛ قره آقاجی،
 )98منطقه شیروان با توجه به جایگاه ویژه فرهنگی ،تاریخی ازنظر جغرافیای طبیعی و بهره مندی از قابلیتهای متنوع ازجمله
روستاهای با سبک ساخت و طبیعت بی نظیر ،دارای پتانسیلهای متعددی در حوزه گردشگری است که متأسفانه این منطقه چندان
مورد توجه قرار نگرفته است ،احساس نیاز در جهت حفظ منابع طبیعی و توسعه منطقه در مکانی با همان حال و هوای بومی با
همان پوشش قشر محلی منطقه ،ذوق گردشگر را بیدار کرده و انگیزه های هر دو حاضرین در عرصه را بیشتر میکند .تبیین
معیارهای خصوصیات منطقهای و بوم شناختی شهرستان شیروان بر اساس محتوا ،عملکرد و کالبد به شرح ذیل میباشد.
 کوهنوردی
 صخره نوردی
 ماهیگیری
 گیاهان دارویی -زمین شناسی – فسیل شناسی
 مزارع تفریحی
 آثار دیدنی و باستانی
 آثار معماری – فرهنگی
 ورزشی – کشتی – اسب سواری – دوچرخه
 صنایع روستایی
سواری

منطقه

اسطرخی
گلیل
قلعه زو
زوارم

نمایاندن هویت و سبک زندگی
گذشتگان

آثار باستانی رویدادهای روایتی –
تاریخی-هویتی -دیگر شاخصهای
فرهنگی

تاریخی ،هویتی – محلی ،تعامل
فرهنگی ،کارکردی

دستکند
هنامه

صنایع تاریخی ،سبک شهرسازی
تاریخی ،ارزش علمی

آثار هویتی – باستانی ،تاریخی
تعامل فرهنگی

باستانی – هویتی ،بعد علمی تاریخی،
شهرسازی پیش از اسالم
تنوع تاریخی

تپه باستانی
نادر

نمایاندن هویت و سبک معماری پس از
اسالم

آثار باستانی ،رویدادهای روایتی –
تاریخی-هویتی ،دیگر شاخصهای
فرهنگی

تاریخی ،هویتی – محلی ،تعامل
فرهنگی ،کارکردی ،سبک معماری
همساز با اقلیم

چهارطرقی
تیموری

سبک معماری پس از اسالم

تاریخی-هویتی ،ارزش فرهنگی

زیست محیطی ،تندرستی -ورزشی
تنوع محیطی ،نمایاندن هنرهای محلی

جشنواره های سنتی ،کوهنوردی
کشتی با چوخه ،بازی های بومی
غذاهای محلی

کوهستان
پارک شیرکوه

هویتی – محلی ،تعامل فرهنگی
کارکردی ،سبک معماری همساز با
اقلیم
سرزندگی ،طبیعت گرایی
انسان محوری ،تنوع

حمام
پیرشهید

صنایع کشاورزی ،مراسم سنتی ،مزارع
تفریحی ،غذاهای محلی

تنوع فرهنگ محلی،
توسعه کشاورزی
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جدول  -3خصوصیات منطقهای شیروان سازگار با مفهوم شهر خالق
کالبد
عملکرد
محتوا
صخره نوردی ،ماهیگیری ،مزارع
سرزندگی ،طبیعت گرایی ،توسعه
کیفیت محیطی ،منطقهای توریستی
تفریحی ،آثار معماری فرهنگی
کشاورزی ،تنوع کارکردی ،فرهنگی
تنوع محیطی ،ادغام گردشگری و مزارع
صنایع روستایی ،مزارع کشاورزی ،بافت
محلی ،سازگاری
تفریحی
روستایی
منطقهای مرزی،کوهنوردی ،منطقهای
انعطاف پذیری ،سازگاری
حفاظت شده ،گیاهان خودرو طبیعی،
منطقهای مستقل ،تنوع محیطی
صخره نوردی
سرزندگی ،علمی
منطقهای علمی،آثار دیدنی ،صنایع
ارزش علمی و زمین شناسی ،گیاهان
تعامل فرهنگی
کوهی،صخره نوردی ،جذب نخبگان و
دارویی
زمین شناسان

مهمترین عوامل بومگردی شهر خالق صنایع بومی محلی منطقه است که از طریق ادغام خوب در یک فضای مجموعهای که
نیازهای اصلی و تمام محورهای احیاء ارزش های محلی را در بر دارد در جهت حفظ هویت و تنوع فرهنگی مؤثر است؛ اما در درجه
39
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اول عوامل بومگردی شهر خالق مردم محلی و گردشگران هستند که بدون وجود این دو قشر مجموعهای وجود ندارد ،و بر همین
اساس به پردازش و تحلیل های توصیفی و محتوای ویژگی های کمی و کیفی جمعیتی بر حسب آمارهایی که توسط سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی ،اداره محیط زیست ،اداره میراث فرهنگی و گردشگری و گزارش ساالنه استانداری و
ارقام منطقه و بررسی سرویس گیرندگان و سرویسدهندگان در جهت استخراج توانایی های محلی و تمایالت گردشگران دست
یافتیم:
بر اساس داده های جمعیتی شیروان زنان بیشتر از مردان می توانند در ایجاد محصوالت فرهنگی و صنایع فرهنگی نقش قابل
توجهی داشته و طبق مهارت و تحصیالت که  %68جمعیت محلی را لیسانس و باالتر تشکیل میدهند می توانند در مقابل سرویس
گیرندگان که همان گردشگران هستند تمایالتی جهت یادگیری و نقشی در خلق کردن با کمک مردم محلی داشته باشند؛ آمار
وضعیت تحصیلی و سنی گردشگران ،بیشترین توریست ها و بازدیدکنندگان بین  30تا  40سال سن و میزان تحصیالت فوق
لیسانس و باالتر هستند ،بر اساس نظریه های روان شناسانه افراد بین  30تا  40سال حس و انگیزه یادگیری داشته و هوش
هیجانی آنان با دیدن هنر و حس یادگیری فعال میگردد.
ازاینرو برای پیشبرد خصوصیات جامعه بومی با منطقه ،عواملی همچون مردم محلی و گردشگران که در مجموعه بوگردی و
گردشگری اهمیت بسزایی دارد ،قشر اول :که همان طبقه جدید نوجوانان محلی یا همان سرویس دهنده ها هستند که از اینان الگو
برمی دارند و همین طور شهروندان.
قشر دوم  :گردشگران و توریستهایی که بهعنوان پذیرنده هنر محلی پا به عرصه مجموعه گذاشته و حکم سرویسگیرنده را در
پی دارند.
حال عوامل بومگردی شهر خالق مؤثر در رونق فرهنگی شیروان که به تحقق مجموعه گردشگری بومگردی خالق ختم می
گردد به شرح ذیل مطرح میگردد:
سرویسگیرنده
ساز و ترانه های محلی

جدول  -4عوامل بومگردی شهر خالق
سرویس دهنده (محصوالت محلی)
قشمه ،دوتار ،دهل ،سرنا ،کمانچه ،دایره،
موزقان ،نی

سرویسگیرنده
ترانه های کرمانجی
و ترکی قشقایی

خالقیت و طراحی ترانه های دلنشین ،آموزش طرز نواختن آالت موسیقی محلی ،فروش ابزار موسیقی
کشتی باچوخه (برگزاری در مراسم های
کتابهای نگارش شده کشتی
ورزش و کشتی
محلی ،رواج در بین کرمانجها)
لباس پهلوانی(چوخه ،کمربند)
رواج و گسترش تاریخ پهلوانان کشتی ،آموزش سبک کشتی ،تولید و پخش کتابهای مورد نظر و لباس پهلوانی
فطیر مسکه(تهیه شده با کره محلی)،
قطلمه ،شیرمال ،مسکه ،سیب زمینی،
فطیراگینجه و قطاب(تهیه شده از سبزی های
فطیر و نان محلی
اگینجه ،قطاب
کوهی)
خالقیت در نوع پخت ،تولید و آموزش طرز پخت به سبک سنتی در تنور
چارق(کفشی با بندهای بلند مختص
چارق دوزی ،محصوالت لبنی (پنیر
مردان) ،پنیر خیکی(پنیری در ماست خشک
خیکی ،ماست خشک ،روغن زرد ،کشک و قره
چارق و محصوالت عشایری
نگهداری میشود)
قورت)
تولید و گسترش چارقدوزی ،آموزش دوخت و نوع جنس تولیدی ،راه اندازی چادر عشایری جهت تجربه سبک زندگی سنتی ،آموزش
تهیه محصوالت لبنی

گلیم بافی ،جاجیم بافی ،سفره
بافی ،پارچه بافی ،قالی بافی ،بافتنی
 2میل5 ،میل ،قالببافی

بافت انواع سفره کردی ،پاالس ،خورجین ،زیر
انداز ،پشتی و قالیچه کردی ،انواع چادر شب،
انواع کیف و کوله پشتی گلیمی ،انواع پتو
روتختی جاجیمی ،فرش دستبافت ،دمدری،
حوله و دستمال ،بافتنی ،گلدوزی ،انواع جوراب
دستکش 5میل ،کاله تفتی ،قالب بافی.

پاالس(بافته شده از نخ بز و پشم) ،کاله
تفتی (بافته شده از پشم بز) ،چادر
شب(رختخواب بند)

خالقیت و نوآوری استعدادها در صنایع محلی ،بازارهایی جهت فروش ،کارگاه های آموزشی جهت یادگیری گردشگران
انواع عروسکهای ایلی و عشایری
عروسک های محلی
---تنوع لباس محلی
و لباس محلی
خالقیت و فن در هنر صنایع محلی ،ایجاد بازار و کارگاه آموزشی
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پژوهش حاضر با توجه به پتانسیل ها و مصادیق عملکردی و همچنین نقشی که مجموعه بومگردی میتواند در ارتقاء کیفی،
بصری و عملکردی فضای شهری داشته باشد ،تدوین شده است ،ازاینرو هدف اصلی این پژوهش "رونق بخشی تنوع فرهنگی
شهر شیروان از طریق مجموعه گردشگری بومگردی که بتواند تمام ظرفیتها و فرصتهای فرهنگی – اجتماعی اقوام محلی را فعال
نماید" می باشد و شناسایی و ارزیابی هر یک از مولفه های نظری ،معیارهای عملکردی مؤثر بر تامین و تقویت محیط مجموعه
ضرورت داشته ،تا بر شناسایی و تدوین الگوهای مناسب فضایی و تعیین معیارهای طراحی به منظور پاسخ گویی به نیازهای
مجموعه بومگردی پیش از پیش خودنمایی کند.طرح پروژه مجموعه گردشگری بومگردی خالق که پایه و اساس طرح ریزی این
پروژه خالقیت و نوآوری است ،اما در سمت و سوی صنایع فرهنگی و محلی و دخالت ایده پردازی و خالقیت در این صنایع می
باشد ،و در سمت دیگر گردشگران و توریستهایی هستند که هدفهایی از گردشگری و طبیعت گردی شیروان دارند؛ که شاید بتوانند
از عوامل دیگر شیروان بهره ببرند ،اما از صنایع محلی و تاریخ و تمدن این شهر آن طور که باید بهره ببرند بهره نمی برند ،دلیل
این عدم بهره مندی نبود مکانی برای دسترسی داشتن و نفوذ به دل فرهنگ و صنایع این شهر است.
بر این اساس مجموعه گردشگری خالق میتواند به این نیاز پاسخ مثبت بدهد ،در ژرفای این پاسخ مثبت هدیه ای بنام خلق
کردن و خالقیت نهفته دارد؛ که شور و ذوق و سرزندگی و تنوع برای گردشگران و برای میزبانان شادی ،اشتغال و ثروت و ذوق
هنری دربردارد ،حال به اجراء درآمدن همچین مجموعهای نه تنها برای گردشگر و میزبانان میتواند بهره ای داشته باشد؛ بلکه
باعث شهرت بیشتر و هویت بخشی به شهر می گردد ،لذا خلق همچین مجموعهای می باید با وسواس و ظرافت تمام باشد ،چرا که
اجراء این طرح باید با جمع بندی مصادیق عملکردی و کالبدی و بارگذاری تمام اینان در مکان صورت گیرد.
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مسروری جنت ،ندا؛ فالحت ،محمد صادق ( )1394مقاله "نقش بوم گردی در توسعه پایدار اکولوژیک (نمونه موردی :بوم
گردی در پارک جنگلی لویزان)" ،فصلنامه اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران ،شیراز ،موسسه عالی علوم و
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