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كارشناسـان گردشـگرى قرار گرفته اسـت. اسـاس اين حوزه از گردشـگرى، 
تجربه گرايـى بوده و يونسـكو نيز شـبكه شـهرهاى خالق را ايجـاد كرده كه 
شـهرهايى كه فعاليت هـاى خالقانه انجام مى دهند در اين شـبكه ثبت جهانى 
مى شـوند. رشـت به عنوان شـهر خـالق غذا و اصفهـان به عنوان شـهر خالق 
صنايع دسـتى دو شـهرى هسـتند كه در اين شـبكه ثبت شـده اند. برخى از 
كارشناسـان و مدرسان گردشگرى، گردشگرى خالق را فعاليت هاى فرهنگى و 
آموزشـى مى دانند، اما فعاالن گردشـگرى با اين نظريه مخالف بوده و معتقدند گردشگرى خالق 

تجربه كردن فعاليت هاى مختلف است. 
بر اسـاس تعريف كريسپين ريموند و گرگ ريچاردز دو نظريه پرداز گردشگرى، گردشگرى خالقانه 
در حقيقت گردشـگرى مربوط به مشاركت فعال مسـافران در فرهنگ جامعه ميزبان است كه از 
طريق كارگاه هاى آموزشـى تعاملى و غير رسمى به منظور كسب تجربه و يادگيرى انجام مى شود. 
همچنين در ديگر تعاريف مطرح شده، گردشگرى خالق به عنوان يك نوع از گردشگرى مسئول و 
درگير معرفى شده و به ترويج درك فعاالنه از ويژگى هاى فرهنگى ويژه يك محل كمك مى كند. 
بر اسـاس تعريف آمده در «كتاب گونه شناسـى گردشگرى» نيز اين شـاخه از گردشگرى به دليل 
مشاركت فعال گردشگران در فرهنگ جوامع امروز زيرشاخه گردشگرى فرهنگى قرار مى گيرد. 

ــر  ــال حاض ــگرى در ح ــم گردش ــاى مه ــى از موضوع ه يك
ــگرى خالق است. در بحث گردشگرى خالق با واژه هايى  گردش
مانند ميدان ديد برخورد مى كنيم. به عنوان نمونه مى توان براى 
ــگران موزه هاى كمتر و ميدان هاى بيشتر فراهم كرد. به  گردش
ــيا و وسايل  ــگر در موزه ها با اش اين معنا كه به جاى اينكه گردش
ــد بهتر است در ميدان هاى شهر با  ــر و كار داشته باش تاريخى س

زندگى و روابط مردم آشنا شود. 
به عقيده برخى از كارشناسان، گردشگرى خالق شباهت هاى 
بسيارى به گردشگرى جامعه محور داشته و مخاطبان اين حوزه 
ــه بومى انجام  ــاى فرهنگ جامع ــتاى ارتق ــى را در راس اقدامات
ــان منطقه  ــن آموزش بومي ــالش مى كنند ضم ــد و ت مى دهن

زيرساخت هاى آموزشى را در مناطق محلى تقويت كنند. 
ــز گردشگرى علمى فرهنگى  رحيم يعقوب زاده، رييس مرك
دانشجويان ايران در گفت وگو با «گسترش تجارت» اظهار كرد: 
ــاى گردشگرى فرهنگى  ــرى خالق يكى از زيرشاخه ه گردشگ
ــده است. در اين  ــس از گردشگرى فرهنگى مطرح ش ــت و پ اس
ــه ميزبان  ــافران در فرهنگ جامع ــرى، مس ــه از گردشگ شاخ
ــه گردشگرى خالق به  ــد.  او با اشاره به اينك ــت مى كنن مشارك
ــرى اجتماع محور نزديك بوده و با آن همپوشانى دارد،  گردشگ
ــاس مسئوليت  بيان كرد: گردشگران در اين حوزه به نوعى احس
ــان مشاركت  ــگ جامعه ميزب ــد و در فرهن ــى مى كنن اجتماع
خالقانه دارند. در واقع گردشگران خالق به طور غير رسمى نوعى 
ماموريت خاص براى خود تعريف مى كنند كه به ارتقاى فرهنگ 
ــد و اين اقدامات را  ــردم جوامع بومى بپردازن ــح زندگى م و سط
ــوى سازمان هاى خيريه و انجمن هاى  ــور داوطلبانه يا از س به ط

فرهنگى بين المللى انجام مى شوند. 
ــگاه با اشاره به اقدامات آموزشى و پژوهشى  اين مدرس دانش
ــگران  ــت: اين گردش ــالق گف ــگرى خ ــگران در گردش گردش
ــگ و  ــطح فرهن ــاى س ــت ارتق ــى در جه ــاى آموزش كارگاه ه
ــه براى برگزارى  ــازى مردم بومى برگزار مى كنند ك توانمندس
ــخصى هزينه كرده يا بخش كمى از هزينه ها را از  آنها به طور ش

موسسه ها و سازمان هاى خيريه دريافت مى كنند. 
وى درباره هدف فعاليت در زمينه گردشگرى خالق بيان كرد: 
ــت كه گردشگران به درك شفاف ترى  هدف از اين حوزه آن اس
ــوم جامعه محلى دست يابند و در ارتقاى  از فرهنگ، آداب و رس
سطح آموزش و سطح فرهنگى جامعه مقصد بكوشند. به همين 
ــى، تكميل و  ــى مانند ايجاد كارگاه هاى آموزش منظور اقدامات
ــوى مسافران گردشگرى  تجهيز مدارس و مراكز فرهنگى از س

فرهنگى انجام مى شود. 
ــالق درآمدزايى  ــه گردشگرى خ ــا بيان اينك ــوب زاده ب يعق
چندانى به همراه ندارد، اظهار كرد: نمى توان از جنبه درآمدزايى 
ــه تعداد مخاطبان  ــت، چراك به اين حوزه از گردشگرى نگريس
ــرد فرهنگى، آموزشى و  ــدود بوده و بيشتر رويك ــن حوزه مح اي

انسان دوستانه دارد تا جنبه اقتصادى و درآمدزايى. 
 فعاليت هاى خالقانه در عرصه گردشگرى

ــان گردشگرى با اين مفهوم از گردشگرى  برخى از كارشناس
خالق كه همپوشانى با گردشگرى اجتماع محور داشته و تنها به 
ــاى آموزشى و فرهنگى محدود مى شود؛ مخالف بوده  فعاليت ه
ــرى خالق را فعاليت هاى خالقانه در فعاليت ها، ايجاد  و گردشگ
ــا و ورزش هاى مهيج و ايده هاى  مكان هاى گردشگرى، بازى ه

خالقانه در عرصه گردشگرى مى دانند. 

ــرى در گفت وگو با  ــاس گردشگ ــارى، كارشن ــگ انتص ارژن
ــن گردشگرى  ــه عقيده م ــار كرد: ب ــترش تجارت» اظه «گس
ــود كه در مكان هاى  ــه اقدامات خالقانه اى گفته مى ش خالق ب
ــه بيشتر گردشگران مختلف  گردشگرى به منظور جذب هرچ
ــاد شرايط جديد در حوزه هاى  ــام مى شوند. به طور كلى ايج انج

مختلف را مى توان گردشگرى خالق نامگذارى كرد. 
ــك تفريحگاه در اطراف  ــزود: به عنوان نمونه اگر فردى ي او اف
ــگ و ورزش هاى مهيج  ــرج ميالد ايجاد كرده و بانجى جامپين ب
ــگر و درآمدزايى  ــدازى كند و از اين طريق به جذب گردش راه ان
ــه در حوزه  ــود اقدامى خالقان ــن اقدام در نوع خ ــردازد. اي مى پ

گردشگرى به شمار مى رود. 
ــيارى از مراكز گردشگرى  انتصارى در ادامه بيان كرد: در بس
ــگران و فراهم كردن  نيز اقدامات خالقانه اى براى جذب گردش
ــتر از دوران  ــناخت هرچه بيش ــتيابى به ش ــرايطى براى دس ش
تاريخى و وقايع رخ داده در گذشته در مقصد سفر انجام مى شود. 
ــدا برنامه هاى  ــتفاده از نور و ص ــه با اس ــوان نمونه در پارس به عن
ــتفاده از  ــاد كرده اند. در برخى از مكان ها نيز با اس ــى ايج متنوع
نمايشگرهاى بزرگ امكانى فراهم شده كه بازديد كننده خود را 
ــاهده كند، به عنوان نمونه در تخت جمشيد  در فيلم تاريخى مش
بازديدكننده در فيلمى كه از نمايشگر پخش مى شود خود را در 
دوران هخامنشيان با لباس محلى«آوردگان» در ميان مردم آن 

زمان مشاهده مى كند و اين امر اقدامى خالقانه است. 
او با اشاره به اقدامات مشابه انجام شده در كشورهاى مختلف 
ــرج مرواريد زمانى  ــوزه شانگهاى در نزديكى ب ــا گفت: در م دني
ــردارى مى كند نمايشگر  ــه دوربين از بازديدكنندگان فيلمب ك
ــتم ميالدى با پوشش و  ــان مردم دهه 40 قرن بيس وى را در مي
ظاهرى مشابه مردم آن زمان نشان مى دهد. همچنين برج هاى 
ــن آنها تا ارتفاع  ــاى ايجاد شده اند كه پايي ــه اى در شانگه شيش
100 مترى با زمين فاصله دارد و در برج مخابراتى شانگهاى نيز 
سكوى شيشه اى ايجاد شده كه زير پاى بازديدكنندگان ارتفاع 
ــد اين ارتفاع را مشاهده  ــيارى تا زمين داشته و آنها مى توانن بس

ــاره به اينكه گردشگرى خالق يك مفهوم  كنند.  انتصارى با اش
ــى است كه بايد روى آنها  ــى بوده و داراى تعاريف مختلف واردات
ــده و مفهوم مناسب از ميان آنها استخراج شود، بيان  فعاليت ش
ــد به فعاليت هاى خالقانه اى كه  كرد: گردشگرى خالق مى توان
براى جذب مخاطبان و اثرگذارى روى آنها انجام مى شود اطالق 
ــرى خالق مفهومى مشابه  ــود و من با اين مفهوم كه گردشگ ش
گردشگرى جامعه محور داشته و محدود به فعاليت هاى فرهنگى 
ــن گردشگرى خالق به  ــتم. به عقيده م ــود7 مخالف هس مى ش
مفهوم ايجاد فعاليت خالقانه در محيط ها و جاذبه هاى متعارف 
ــت. به عنوان نمونه در جنگل هاى انبوه دزد و پليس بازى يك  اس

تفريح خالقانه و متفاوت است. 
 تجربه گرايى؛ مبناى گردشگرى خالق

ــگرى  ــانى كه در حوزه گردش ــته از كارشناس به گفته آن دس
ــگرى خالق تجربه گرا بوده و به  خالق فعاليت مى كنند، گردش
معناى تجربه كردن فعاليت هاى مختلف خالقانه در مكان هاى 
ــت در زمينه  ــوان ارتباطى با فعالي ــت و به هيچ عن ــف اس مختل
فرهنگ و آموزش به جامعه محور ندارد.  اشكان بروج، كارشناس 
گردشگرى در گفت وگو با «گسترش تجارت» گفت: گردشگرى 
به طور كلى داراى 3 نسل متفاوت است كه در طول تاريخ تكامل 
ــت اين حوزه از گردشگرى، گردشگرى  ــت. نسل نخس يافته اس
تفريحى بود كه حوزه هاى مختلف گردشگرى مانند گردشگرى 
دريايى در آن مطرح بود و شعار گردشگرى دريايى نيز خورشيد، 
ــگرى فرهنگى و  ــگرى، گردش ــن و دريا بود. موج دوم گردش ش
ــهور تاريخى و  ــت كه در آن بازديد از جاذبه هاى مش تاريخى اس
ــود؛ مانند برج ايفل، ديوار چين و  ــهور دنيا مطرح ب فرهنگى مش
ــگرى كه از سال 2005 ميالدى  ــل سوم از گردش موزه لوور. نس
ــال 2010 ميالدى (1389) به اوج  (1384) رونق گرفته و در س
رسيد كه اساس آن تجربه گرايى است و ويژه مكان و زمانى خاصى 
ــت.  او با اشاره به اينكه در گردشگرى خالق، گردشگران به  نيس
ــعار اين  ــد به تجربه كردن مى پردازند، بيان كرد: ش جاى بازدي
حوزه از گردشگرى موزه هاى كمتر، ميدان هاى بيشتر است. به 

ــهر در  ــهر بوده و اتفاق هاى ش اين معنا كه ميدان هايى در دل ش
آن رخ مى دهند و گردشگران به اليه هاى عميق ترى از شناخت 
ــيار  ــگرى خالق انواع بس ــند.  بروج با بيان اينكه گردش مى رس
ــيارى دارد، اظهار كرد: حوزه هاى  متنوع و زيرمجموعه هاى بس
مختلفى مانند گردشگرى غذا يا شكم گردى، گردشگرى هنرى 
و تاريخى و هزاران حوزه ديگر در زيرمجموعه گردشگرى خالق 
ــاى نو، خالقانه و  ــرار مى گيرد. گردشگرى خالق به فعاليت ه ق
ــه گردشگرى اطالق مى شود. به طور كلى در  تجربه گرا در عرص
گردشگرى خالق گردشگران به جاى بازديد مشاركت مى كنند 
ــد، توليد صنايع دستى را  ــذا درست كردن را تجربه مى كنن و غ
مى آموزند، مزرعه دارى مى كنند و فعاليت هاى مختلف را انجام 
ــكو شبكه شهرهاى خالق را  مى دهند.  او با اشاره به اينكه يونس
ــه در شبكه شهرهاى  ــرده، بيان كرد: شهرهايى ك راه اندازى ك
ــى مى شوند؛ 7 فعاليت  ــكو قرار گرفته و ثبت جهان خالق يونس
ــى از اين دسته ها  ــام مى دهند. يك ــف را انج ــه مختل در 7 دست
ــى مانند غذا،  ــه شامل حوزه هاى مختلف ــد و طراحى است ك م
صنايع دستى، سينما، تئاتر، ادبيات، موسيقى و رسانه مى شود. 
ــن 7 موضوع هر شهرى مى تواند فعاليت هاى خود را به اوج  در اي

رسانده، سرمايه گذارى كرده و گردشگران را جذب كند. 
 شهرهاى خالق ايران

ــران در شبكه شهرهاى جهانى  ــا بيان اينكه 2 شهر اي بروج ب
ــكو ثبت جهانى شده اند، افزود: رشت به عنوان شهر خالق  يونس
ــر خالق صنايع دستى در اين شبكه  غذا و اصفهان به عنوان شه
ــاى صنايع دستى در  ــد از فعاليت ه ــد. 60 درص ــرار گرفته ان ق
اصفهان انجام شده و رشت نيز داراى 60 دستور غذايى منحصر 

به فرد و خالق است.  
ــالق در ايران ظرفيت هاى  ــا اشاره به اينكه گردشگرى خ او ب
بسيار زيادى دارد، اظهار كرد: متاسفانه در اين حوزه برنامه ريزى 
ــده و اقدامات مورد نياز انجام نشده است. ايران در حوزه هاى  نش
ــوان نمونه  ــالق را دارد، به عن ــيارى ظرفيت گردشگرى خ بس
ــد با انواع حمام هاى  ــرى حمام گردشگران مى توانن در گردشگ
ــته و به شيوه سنتى  ــده، تاريخچه آنها را دانس ــى آشنا ش تاريخ
ــيار اندكى  ــوزه سرمايه گذارى هاى بس ــام كنند. در اين ح حم
ــل هاى  انجام شده و فعاليت هاى آن به تازگى آغاز شده است. نس
ــوان به اين نوع از گردشگرى عالقه وافرى دارند و تمايل دارند  ج

تجربه هاى جديد و متفاوتى داشته باشند. 

ــان ميراث  فرهنگى،  ــورى و رييس سازم ــاون رييس جمه مع
صنايع دستى و گردشگرى با اشاره به توجه دولت تدبير و اميد به 
ــت: شخص رييس جمهورى به گردشگرى  حوزه گردشگرى گف
ــان ميراث  ــت خبرى سازم ــه گزارش ساي ــر مثبتى دارد. ب نظ
ــان معاون  فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى على اصغر مونس
رييس جمهورى و رييس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
ــاالن بخش گردشگرى  ــت هم انديشى فع و گردشگرى در نشس
ــراز برگزار شد، افزود:  ــارس كه در هتل هماى شهر شي استان ف
تالش مى  كنيم اين جلسات هم فكرى را در همه استان ها داشته 
باشيم تا نظر بخش گردشگرى را در تصميم گيرى ها و برنامه هاى 
ــل ما در استان ها نيز وظيفه  ــده مد نظر قرار دهيم. مديران ك آين
ــات را با بخش خصوصى و تشكل ها داشته باشند.  دارند اين جلس
ــى و گردشگرى  ــان ميراث فرهنگى، صنايع دست ــس سازم ريي
تصريح كرد: شايد اين موضوع به اين دليل است كه ما در مراحل 
اوليه گردشگرى هستيم و اعداد ناچيزى در اين حوزه وجود دارد. 

متاسفانه آمارها نشان مى دهد ما با وجود داشته ها و ظرفيت هاى 
ــيار زياد، توفيقى در حوزه گردشگرى نداشته ايم و به همين  بس
دليل حوزه گردشگرى جدى گرفته نشده است. اگر مى خواهيم 
ــن صنعت جايگاه خود را داشته باشد بايد گردشگرى در توليد  اي
ــا اين نقش آفرينى،  ــى كشور نقش آفرينى كند. ب ناخالص داخل
ــئوالن درمى يابند كه گردشگرى قابليت هاى بسيار زيادى  مس

دارد و به دنبال آن موانع و مشكالت برطرف مى شود.
  تعريف اهداف ملى و استراتژيك

ــيرها و  ــا بيان اينكه ما هنوز در كشور مس ــان در ادامه ب مونس
ــته هاى گردشگرى نداريم و تورهاى  لوپ هاى گردشگرى و بس
ــان تورها هدايت  ــط راهنماي ــورت سليقه اى توس ورودى به ص
ــاى مختلف استان هاى  مى شوند، گفت: همچنين ما ظرفيت ه
ــور را معرفى نكرده  ايم. بايد تالش كنيم با تعريف اهداف ملى  كش
ــرى روى موضوع هايى متمركز  ــك در حوزه گردشگ و استراتژي
ــى دنيا شهردارى ها و  ــم. وى  بيان كرد: در شهرهاى تاريخ شوي

نهاد هاى شهرى مسئوليت بسيارى زيادى بر دوش دارند. شيراز 
ــت و با توجه به وجود شعرايى همچون  ــم يك شهر تاريخى اس ه
حافظ و سعدى و آثار تاريخى همچون تخت جمشيد و پاسارگاد 
ــد همكارى و  ــاى درون استانى باي ــى مى شود. سازمان ه معرف
ــرى در استان ها و به ويژه  ــت الزم را براى توسعه گردشگ مشارك
ــد خواهان توسعه  ــد. تمام شهر باي ــر شيراز داشته باشن در شه

گردشگرى در شهر شيراز باشند.
  قانون جامع حمايت از گردشگرى

ــى، صنايع دستى و گردشگرى  ــس سازمان ميراث فرهنگ ريي
ــا تمام توان براى رفع موانع تالش مى كنيم.  همچنين گفت: ما ب
ــع حمايت از گردشگرى در دستور كار است و  تدوين قانون جام
ــاالن اين صنعت مى خواهيم كه اگر نظر و پيشنهادى دارند  از فع
پيش از بسته شدن اين قانون نظر خود را اعالم كنند. خوشبختانه 
ــى داريم و اميدواريم اين  ــا مجلس شوراى اسالمى ارتباط خوب ب
ــه تصريح كرد: در  ــه داشته باشد. او در ادام ــاط سازنده ادام ارتب

ــذارى در حوزه گردشگرى  ــاى طوالنى سرمايه گ باره فرآينده
ــت بازنگرى هايى  ــى از دغدغه هاى فعاالن اين بخش اس كه يك
ــن فرآيند طوالنى مربوط  ــود، اما بخش زيادى از اي انجام مى ش
ــه دريافت استعالم از ساير سازمان هاست كه ما تالش مى كنيم  ب
ــئوالن سازمان  ها اين موضوع ها را  ــه هاى  مختلف با مس در جلس
ــهيالت  ــرح و پيگيرى كنيم. او همچنين با اشاره به ارائه تس مط
ــبت  به پروژه هاى گردشگرى افزود: مديران استان هاى بايد نس
ــهيالت اقدام  ــاى نيمه كاره براى دريافت تس ــه معرفى پروژه ه ب
ــاى گردشگرى از  ــهيالت به پروژه ه ــا براى اعطاى تس كنند. م
ــم و در حال حاضر4  ــدوق توسعه ملى مشكلى نداري طريق صن
ــهيالت به پروژه هاى  ــل موظف به همكارى و ارائه تس بانك عام
ــان تعطيالت نيز اظهار  ــتند. او در باره تغيير زم گردشگرى هس
ــرح شده و ما تالش  ــن موضوع در دوره هاى مختلف مط كرد: اي
ــى در زمينه اجرايى  ــده نزديك نتيجه مشخص مى كنيم در آين

شدن يا نشدن اين طرح به دست آوريم.

سخن آخر
ــى و  ــد درآمدزاي ــالق مى توان ــگرى خ گردش
ــاهده به صنعت گردشگرى ببخشد. تجربه فعاليت هاى ارزآورى بسيارى به همراه داشته و رونق بسيارى  ــيارى با بازديد و مش ــف،  تفاوت بس ــگرى مى كند. ايران مختل دارد و پويايى را وارد گردش
ــته و  ــيارى در اين حوزه داش ــاى بس ظرفيت ه
ــگران  ــالق مى تواند توجه گردش ــگرى خ گردش
ــيارى را به ايران جلب كند. با توجه  خارجى بس
ــردن فعاليت هاى  ــه تمايل جوانان به تجربه ك ــگران ب ــگرى خالق مى تواند گردش جديد، گردش

خارجى جوان را نيز جذب كند. 

يادداشت
گردشگران به مسافران 
فرهيخته تبديل مى شوند

ــرى تاكنون  ــت گردشگ صنع
ــل متفاوت را تجربه كرده  3 نس
ــل نخست گردشگرى  است. نس
ــه  ــود ك ــى ب ــا تفريح ــوه ي انب
ــل (خورشيد،  ــرى ساح گردشگ
ــا) در آن مطرح بود.  شن و دري
ــل دوم گردشگرى فرهنگى  نس
ــى و بازديد از مكان هاى  و تاريخ
ــل  شام را  ــف  مختل ــى  فرهنگ

مى شد كه در اين نسل گردشگران به مسائل فرهنگى 
ــى نيز توجه داشته و تفريح را تنها هدف سفر  و تاريخ
ــتند، نسل سوم اين صنعت، گردشگرى  خود نمى دانس
ــار « موزه هاى كمتر، ميدان هاى  خالق است كه با شع
ــر» بر انجام فعاليت هاى تجربى و تعامل عميق تر  بيشت
ــا تمركز مى كند.  ــى واقعى فرهنگى در شهره با زندگ
ــت كه گردشگران به جاى  ــن شعار به معناى آن اس اي
اينكه به بازديد از تاريخ و تمدن مقصدهاى سفر بسنده 
ــل زندگى گردشگران رفته و  كنند به خيابان ها و مح
ــد، سبك زندگى و شيوه  ــا آنها ارتباط برقرار مى كنن ب
ــر را تجربه مى كنند. در  ــاى مردم مقصد سف فعاليت ه
ــرى خالق، گردشگر به تعامل بيشتر آموزشى،  گردشگ
ــت با مكان،  ــاسى، اجتماعى و همچنين مشارك احس

فرهنگ زندگى و مردم تشويق مى شود. 
ــر شبيه يك  ــرى، گردشگ ــوم گردشگ ــل س در نس
ــن نوع از  ــن در اي ــد. همچني ــار مى كن ــد رفت شهرون
ــت انواع خالقيت  ــرى نقش مديران در شناخ گردشگ
ــع و فرصت براى  ــوان يك منب ــود در شهر به عن موج

جذب گردشگران مهم تلقى مى شود. 
ــى بر تجربه  ــى گردشگرى خالق مبتن ــه  طور كل  ب
ــد است. در  ــى جامعه  مقص ــا سبك زندگ ــل ب و تعام
ــوس شامل سنتهاى  ــان تعريف ميراث ناملم اين مي
ــاى نمايشي، آيينها و رويدادها، دانش  شفاهى، هنره
و تجربه هاى مرتبط با طبيعت و جهان و صنايع سنتي 
ــتگى  است كه با مضمون هاى گردشگرى خالق همبس
ــى دارد. درواقع با توجه به ميراث ناملموس يك  فراوان
ــه است كه مى توان يك گردشگر را به مثابه  يك  جامع
شهروند قلمداد كرد و واژه  گردشگر- شهروند را تعريف 

كند. 
يونسكو نيز شبكه شهرهاى خالق را ايجاد كرده كه 
ــات، فيلم، موسيقى،  ــن شهرها بايد در 7 حوزه ادبي اي
صنايع دستى، هنرهاى مردمى و خوراك فعاليت كنند. 
ــل سوم گردشگرى كه گردشگرى خالق است،  در نس
ــافران به تجربه و مشاركت در فعاليت هاى مختلف  مس

خالقانه مى پردازند. 
ــوان گفت در اين حوزه از گردشگرى، گردشگر  مى ت
به مسافر تبديل مى شود، گردشگر برداشت سطحى از 
ــافر طى سفر با جامعه  سفر و مقصد سفر دارد اما مس

مقصد كنش خالقانه دارد. 
ــال 2011  ــوط به س ــاى مرب ــه در گزارش ه چنانك
ــى گردشگرى مطرح  ــالدى (1390) سازمان جهان مي
ــده گردشگرى، گردشگران  ــده، در پژوهش هاى آين ش
ــه ميزان بيشترى جوياى  فرهيخته تر خواهند شد و ب
آگاهى هاى جديد و سرمايه هاى فرهنگى خواهند بود. 
ــا همچنين جوياى معناى بيشتر از زندگى خويش  آنه
ــى خواهان اصالت بيشترى  بوده در تجربه هاى شخص

خواهند بود. 
با توجه به برخى موضوع هاى مطرح شده در «شبكه 
شهرهاى خالق» مى توان اذعان كرد شهرهاى ايران از 
ــور در شبكه برخوردار  ظرفيت قابل توجهى براى حض

هستند. 
ــى از موسيقى،  ــر، مى دانيم كه بخش ــرف ديگ از ط
ــران در فهرست  ــاى عاميانه اي ــى و هنره صنايع دست
ــه ثبت رسيده كه  ــكو ب جهانى ميراث ناملموس يونس
ــد.  شهرهايى همچون  ــر ارزش اين ظرفيت مى افزاي ب
ــى و صنايع دستى و همچنين  ــان به خاطر طراح كاش
ــى ديگر از شهرهاى ايران به داليل ديگرى كه در  برخ
ــالق» مطرح است، توانايى حضور  «شبكه شهرهاى خ
ــا موضوعى كه مى ماند  ــت را دارند. تنه در اين فهرس
ــئوالن شهرى به اين مقوله است.  از طرفى  توجه مس
ــى از شگفت انگيزترين موضوع هايى كه گردشگران  يك
ــان متحير  ــد از كشورم ــام بازدي ــى را در هنگ خارج
ــت كه قابليت  ــى ما ايرانيان اس ــد، سبك زندگ مى كن
ــل  ــه با موضوع هاى مورد توجه در نس ــن را دارند ك اي
سوم گردشگرى هماهنگ باشند.  «گردشگرى خالق» 
هم اكنون بسيار مورد توجه قرار گرفته تا جايى كه اين 
روزها همايش  هايى در اين زمينه در برخى از شهرهاى 
ــن سايت هاى اينترنتى  ــا برگزار مى شود و همچني دني
متنوعى نيز در دنياى مجازى به اين موضوع اختصاص 
ــر مى رسد براى اينكه  ــده  است. بنابراين به نظ داده ش
ــت جديد بهره مند شود. بايد  كشور ما نيز از اين فرص
ــان گردشگرى و مديران شهرى خيلى زود با  كارشناس

اين مقوله آشنا شوند و براى آن برنامه ريزى كنند . 

آرش نورآقايى
كارشناس گردشگرى 

تدوين قانون جامع حمايت از گردشگرى در دستور كار 

شهرهاى خالق گردشگرى ايران را دريابيم
خودنمايى رشت و اصفهان در شبكه شهرهاى جهانى يونسكو 
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رحيم يعقوب زاده

 گردشگرى 
خالق يكى از 

زيرشاخه هاى 
گردشگرى 
فرهنگى 

است و پس 
از گردشگرى 

فرهنگى مطرح 
شده است

اشكان بروج

رشت به عنوان 
شهر خالق غذا و 

اصفهان به عنوان 
شهر خالق 

صنايع دستى در 
شبكه شهرهاى 
جهانى يونسكو 

ثبت جهانى 
شده اند

ارژنگ انتصارى

گردشگرى 
خالق مى تواند 
به فعاليت هاى 
خالقانه اى كه 
براى جذب 
مخاطبان و 

اثرگذارى روى 
آنها انجام مى شود، 

اطالق شود
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