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بومگردی در توسعه گردشگری قومی در های نقش اقامتگاه
 زمان بحران: مطالعه موردی استان گیالن
 1سعیده سعیدی

  

 چکیده

ای بر زیست میلیاردها نفر در جهان گذاشته و با اولویت قرار گرفتن شیوع ویروس کرونا تاثیرات گسترده

گذاری فیزیکی و منع سفر مچون خود قرنطینه سازی، فاصلهبحث سالمت عمومی و شکل گیری مفاهیمی ه

بر صنعت گردشگری تأثیر مستقیم گذاشته است. این پژوهش با رویکردی انسان شناختی و با نگاهی حساس 

های بحران کرونا در اکوتوریسم )به طور خاص به جنسیت به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که داللت

( چه بوده و مسئولیت اجتماعی سازمان در دوران رکود ناشی از شیوع ویروس با چه های بومگردیاقامتگاه

های این پژوهش کیفی از هایی بازنمایی و عملیاتی شده است؟ به منظور به دست آوردن دادهمکانیسم

از نمونه نگاری مجازی )با تاکید بر مشاهده آنالین( استفاده شده است. در این راستا با استفاده تکنیک مردم

های بومگردی استان گیالن مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شده مدیر زن اقامتگاه 23گیری هدفمند با 

است. مراکز بومگردی به عنوان مهمترین بازیگر صنعت گردشگری قومی، بسترساز توسعه پایدار روستایی 

-را تقویت نموده است. مدیران اقامتگاه بوده و فرایند توانمندسازی زنان به عنوان مهمترین کنشگر این عرصه

های های بومگردی مورد پژوهش در کنار دغدغه معاش، با اولویت قرار دادن شناساندن و ترویج شاخصه

فرهنگ و هنر بومی به بازنمایی فولکلور گیالن کمک شایانی نموده و فرایند یادگیری فرهنگی را در دوران 

رسد مراکز بومگردی اند. به نظر میتر در عرصه مجازی ادامه دادهتی فربهتعطیلی ناشی از بحران کرونا به صور

که بر مبنای مسئولیت اجتماعی سازمان عمل نمودند به صورت مستمر در سه بعد تصویرسازی ذهنی، 

های مجازی اهتمام ورزیدند. به درگیری عمیق ذهنی و تقویت وفاداری مشتریان به تولید محتوا در رسانه

های گردشگری مجازی با هبود عملکرد صنعت گردشگری قومی در زمان بحران، تقویت شاخصمنظور ب

 شود.های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده پیشنهاد میگیری مراکز بومگردی از تکنیکمحوریت بهره

 گردشگری قومی، جنسیت، اقامتگاه بومگردی، گیالن، گردشگری مجازی، فولکلورواژگان کلیدی: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فناوری  عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 1
 saidi.university@gmail.com 
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 مقدمه و بیان مسئله

در پی اهمیت یافتن موضوع توسعه پایدار روستایی در اواخر قرن بیستم واژه اکوتوریسم 

)بومگردی یا طبیعت گردی( شکل گرفت که مهمترین بنیان آن حفاظت از محیط زیست و 

مشارکت جامعه محلی در توسعه پایدار روستا است. اتحادیه جهانی حفظ محیط زیست 

(IUCN
به مناطق طبیعی به منظور لذت بردن و بهره  سفری مسئوالنه( بومگردی را 1

کند. در های گذشته و حال فرهنگ بومی تعریف میمندی از طبیعت، همراه با درک ویژگی

شود حداقل تأثیر را یاین سفر گردشگر عالوه بر اینکه با آداب و رسوم فرهنگ قومی آشنا م

بر محیط زیست گذاشته و دربرگیرنده فعالیت اجتماعی، اقتصادی سودمندی برای جوامع 

 (.1232محلی است )اپلرود 

های گرا در سالاکوتوریسم به عنوان شکلی پایدار از گردشگری طبیعت محور و تجربه

دهند بومگردی ترجیح میاخیر مورد اقبال نهادهای سیاستگذار قرار گرفته است و مسافران 

سفرهایی را تجربه کنند که ضمن نزدیک شدن به طبیعت امکان آشنا شدن با فرهنگ بومی 

( نه تنها UNWTO 2019منطقه را ایجاد نماید. براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری )

های مختلفی چون غذای محلی، پوشاک مهمترین بازیگر صنعت گردشگری در بازنمایی بخش

، فولکلور، حرکات موزون و صنایع دستی، زنان هستند بلکه در گردشگری روستایی نیز محلی

با مالکیت محلی و در قالب  3(SMEsکه عمدتاً به صورت کسب وکارهای کوچک یا متوسط )

باشند. یکی از گیرد نیز زنان مهمترین نقش آفرین میکسب و کار خانوادگی شکل می

های بومگردی است که از سال ایی، فعالیت اقامتگاهمهمترین نمودهای گردشگری روست

ای که در محیط سازهبا نام اقامتگاه بومی یا اکولوژ وارد عرصه ادبیات گردشگری شد؛  1331

روستایی و یا بافت تاریخی شهرها با رعایت باالترین استانداردهای زیست  بکر طبیعی، بافت

یمای طبیعی منطقه احداث شده و ضمن محیطی و به شکلی سازگار با معماری بومی و س

نماید و مستلزم حداکثر تعامل با جامعه محلی، زمینه حضور و اقامت گردشگران فراهم می

های بومگردی شامل بوم ارتباط مستقیم و متقابل میزبان و میهمان در خانه است. اقامتگاه

روستایی و تاریخی  کلبه )در مناطق بکر طبیعی(، بوم خانه یا اقامتگاه سنتی )در بافت

 باشد.شهرها(، کمپ عشایری و اکوکمپ می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
2 small and medium-sized enterprises 
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 : اقامتگاه بومگردی به عنوان بستر توسعه پایدار روستایی1شکل 

اقامتگاه بومگردی به عنوان یکی از مهمترین ارکان گردشگری قومی ارتباط مستقیمی با 

و بستر مناسبی برای بازنمایی آنها  میراث تاریخی، الگوهای فرهنگی و اجتماعی منطقه دارد

است، همچنین اقامتگاه بومگردی در عین حراست زیست بوم طبیعی منطقه نقش کلیدی در 

های متعددی گیری این سازه توجه به مولفهنماید. در فرایند شکلتوسعه پایدار روستایی ایفا می

م ساخت و ساز، حفظ و ضرورت دارد از جمله حداقل تأثیر ممکن بر محیط طبیعی در هنگا

آبرسانی پایدار در جهت کاهش مصرف  گیری از سیستمحراست از بافت فرهنگی منطقه، بهره

های خشک و های مناسب برای بازیافت زباله(، به کارگیری روش3003آب )جیمز و همکاران 

تالش در  دفع دیگر انواع زباله بدون آسیب رسانی به محیط زیست، مدیریت پسماندها و پسابها،

راستای بازشناسی و بازنمایی فرهنگ بومی و محلی، تالش در جهت سودرسانی به جامعه 

های آموزشی در راستای های محلی و مشارکت مداوم در فعالیتمحلی، همکاری با انجمن

 تقویت توسعه پایدار روستایی.

گردی به صورت های بومهای اخیر گردشگری قومی با محوریت توسعه کمّی اقامتگاهدر سال

تصاعدی افزایش یافته است. بی شک مطالعه جامع و علمی تاثیرات اقامتگاه بومگردی بر بافت 

های بومگردی را با نتایج تواند توسعه کمّی اقامتگاهروستا و بازنمایی فولکلور جوامع محلی می

 تری همراه نماید.کیفی، درازمدت و سازنده
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تاثیرات گسترده و درازمدتی را بر زیست میلیاردها نفر در  ترین زمانبحران کرونا در کوتاه 

جهان گذاشته است. با اولویت قرار گرفتن بحث سالمت عمومی و شکل گیری مفاهیمی 

ای از الزامات در سطح کالن همچون خود قرنطینه سازی و فاصله گذاری فیزیکی مجموعه

های بهداشتی شدید مراقبت)سیاستگذاری در خصوص تعطیلی عرصه عمومی( و سطح خرد )ت

در خانواده( تجربه جدیدی را در زیست فردی و اجتماعی همگان ایجاد نموده و تمامی مشاغل 

ای حساس و و صنایع را تحت الشعاع خود قرار داده است و صنعت گردشگری به عنوان عرصه

و اولین های انسانی جزشکننده لطمات جدی متحمل شده است و با توجه به سطح باالی کنش

صنایعی بود که تعطیلی را تجربه و آخرین صنعتی بود که به تدریج بازگشایی شد. این پژوهش 

به دنبال پاسخگویی به این پرسش  1با رویکردی انسان شناختی و با نگاهی حساس به جنسیت

 های بومگردی( چه بوده وهای بحران کرونا در اکوتوریسم )به طور خاص اقامتگاهاست که داللت

هایی در دوران رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا با چه مکانیسم 3مسئولیت اجتماعی سازمان

بازنمایی و عملیاتی شده است؟ در واقع در این پژوهش تالش شده است تا رفتار سازمانی 

های بومگردی منتخب با توجه به دغدغه سالمت فردی، خانوادگی و عمومی براساس اقامتگاه

ی سازمان در مواجهه با بحران کرونا مورد مطالعه قرار گیرد و مشخص شود مسئولیت اجتماع

-که فرایند یادگیری فرهنگی )بازنمایی فولکلور و میراث ناملموس( در بحران اخیر به چه شیوه

 شود؟های بومگردی در زمان بحران کرونا بازنمایی میهایی توسط مدیران اقامتگاه

است که یکی از مهمترین مقاصد گردشگری  2ان گیالنمطالعه موردی در این پژوهش است

قومی در کشور با سابقه غنی از میراث ملموس و ناملموس است. همگام با سایر نقاط کشور، 

های بومگردی در استان گیالن نیز به بصورتی شتابان در جریان است روند توسعه کمّی اقامتگاه

به فعالیت هستند. از سوی دیگر در جریان  ( مشغول1100اقامتگاه بومگردی )فروردین  112و 

ای مستقیم و بحران کرونا استان گیالن یکی از مناطق پرخطر )وضعیت قرمز( بود که مواجهه

ملموس بین دو متغیر پژوهش را شکل داده است. مطالعات متعددی از منظرهای مختلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 gender sensitive 
2 CSR (Corporate Social Responsibility) 

 00دقیقه تا  21درجه و  13دقیقه عرض شمالی و  32و  درجه 23دقیقه تا  21درجه و  23استان گیالن بین   2

دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و در حاشیه جنوبی دریای خزر قرار گرفته است. وسعت  23درجه و 

گیرد. ارتفاع از سطح دریای آزاد درصد مساحت کشور را در برمی 3/0کیلومتر مربع است که معادل  11100استان 

های استان از دره رود آستارا در شمال متر در مناطق کوهستانی متغیر است. کوه 3200سواحل تا  متردر -33از 

 متر ارتفاع بلندترین قله گیالن( در شرق کشیده شده است. 2333های سماموس )قله سماسوس با تا کوه
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ند. روستای زیارت در اگردشگری قومی را در شهرهای مختلف ایران مورد مطالعه قرار داده

(، 1230(، روستاهای کن و سولقان در تهران )خانی 1231گرگان )خواجه شاهکویی و همکاران 

(، گردشگری ساحلی در گیالن 1233ای گیالن )بابایی همتی و موالئی هشجین بخش کوهپایه

رزاده (، بندرعباس )می1230(، استان گلستان )توالیی 1233رکن الدین افتخاری و همکاران )

(. مطالعات مورد 1232( و شهر ورزنه در اصفهان )سرایی و قاسمی 1230کوهشاهی و دهقانی 

الذکر در توسعه های مناطق فوقاشاره با نگاهی کالن به گردشگری قومی به تأثیر جاذبه

های جغرافیا، مطالعات اند و غالب مطالعات صورت گرفته در رشتهگردشگری پرداخته

روستایی است. تاکنون هیچ پژوهش انسان شناختی و در سطح خرد به  گردشگری و توسعه

های بومگردی و مطالعه نقش آفرینی بازیگران این صنعت در بازنمایی فولکلور حوزه اقامتگاه

نماید. منطقه نپرداخته است و این مقاله رویکرد جدیدی به حوزه گردشگری قومی ارائه می

ظور غنای بیشتر پژوهش، از منابع شاخص تولید شده در های میدانی به منعالوه بر بررسی

(، یاوری و 1233(، ادیب عباسی )1233حوزه فولکلور استان گیالن همچون پاینده لنگرودی )

( و دانشنامه هفتاد و هشت جلدی فرهنگ و تمدن 1232( و عباسی الهیجی )1233مسیحا )

-های محلی گیالن، افسانهمچون بازیگیالن )انتشارات فرهنگ ایلیا( که با عناوین مختلفی ه

های مردم گیالن، سوغات گیالن و صنایع دستی های تالشی، بررسی و طبقه بندی افسانه

 های گذار در گیالن و غیره در مراحل مختلف پژوهش به تناوب استفاده شده است.گیالن، آیین

 حوزه مفهومی و مالحظات نظری 

شوند های موجود، به صور مختلفی دسته بندی میبازیگران عرصه گردشگری براساس شاخص 

(. در تعریفی موسع گردشگران به دو دسته کلی مسافران سیاحتی 1233)جهانیان و نادعلی پور 

ای بودن حوزه گردشگری محققین شوند. با توجه به میان رشتهو مسافران فرهنگی تقسیم می

اند. از یک بندی نمودهگری را دستههای مختلف گردشهای مختلف پژوهش از نظرگاهدر عرصه

( 3002توان آن را به گردشگری انبوه و گردشگری جایگزین تقسیم نمود. هجاالگر )منظر می

دسته بندی نموده  1و لذت جو 2، تفریحی3، تجربی1گروه معرفتی/وجودی 1گردشگران را به 

( ACE) 0اجویانهاست. از منظری دیگر گردشگری به سه نوع فرهنگی، طبیعت گردی و ماجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 existential 
2 experimental 
3 recreational 
4 diversionary 
5adventure, culture, ecotourism 
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شود. گردشگری کالسیک مشاهده مناظر طبیعی را در اولویت خود قرار داده بود ولی تقسیم می

در دو دهه اخیر با توجه به توسعه ارتباطات مجازی و سهولت دسترسی مکانی گردشگری نوگرا 

شود که شناخت گسترش یافته و که به عنوان مسافرتی تجربه محور افرادی را شامل می

دهد )داس ویل های زندگی محلی و تعامالت فرهنگی را در اولویت خود قرار میها و شیوه ارزش

(. این رویکرد با عناوینی چون گردشگری قومی، گردشگری فرهنگی و تاحدی اکوتوریسم 1232

 شود.شناخته می

 
 : ارکان گردشگری مبتنی بر توسعه پایدار روستایی1شکل 

مهمترین بازیگر صنعت گردشگری قومی، بسترساز توسعه پایدار مراکز بومگردی به عنوان 

روستایی بوده و روند توانمندسازی زنان به عنوان مهمترین کنشگر این عرصه را تقویت نموده 

های بومگردی عمدتاً زنانه تعریف های میدانی این پژوهش مدیریت اقامتگاهاست. براساس داده

امتگاه به اسم مرد خانواده است اما اقامتگاه به صورت شده است حتی در مواردی که مجوز اق

خانوادگی اداره شده و زنان نقشی محوری در مدیریت خانه دارند که کامالً با الگوی پذیرفته 

شده زندگی روستایی مطابقت دارد چراکه مردان خانواده به ویژه در زیست نیمه کوچ نشینی 

های مربوط به دام در بیرون خانه هستند و عالیت( بیشتر زمان خود را درگیر ف1)رمه گردانی

 مسئولیت مهمانداری و مدیریت امورات منزل بر عهده زنان و دختران خانواده است.

از سوی دیگر گردشگران با اهداف مختلفی اقامتگاه بومگردی را به عنوان محل اسکان 

ل با مردم محلی(، دالیل کنند. دالیل فرهنگی )آشنا شدن با زیست روستایی و تعامانتخاب می

گردان(، دالیل ماجراجویانه و همچنین آزادی عمل محیط زیستی )دوستداران طبیعت و طبیعت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 transhumance 
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های انتخاب این نوع ها از مهمترین انگیزههای کمتر نسبت به هتلبیشتر و ضوابط و محدودیت

تخاب اقامتگاه اگرچه در بیانی آرمانی، گردشگران در ان از محل اسکان است. از سوی دیگر

های اخیر با رسد در ایران به ویژه در سالدارند اما به نظر می 1بومگردی انتخابگری و عاملیت

المللی و کاهش سطح معیشت خانوار، دالیل اقتصادی هم نقش مهمی های بینگسترش تحریم

کمتر و  های بومگردی در راستای سفر ارزان قیمت داشته است چراکه قیمتدر انتخاب اقامتگاه

 دهند.تسهیالت بیشتری را در اختیار گردشگر قرار می

های بومگردی توسط یک خانواده بومی اداره شده و عالوه بر ارائه محل بیشتر اقامتگاه

دهد به عنوان نمونه ها را به گردشگر میمندی از مجموعه وسیعی از فعالیتاسکان، قابلیت بهره

مواد اولیه محلی، ساخت و آموزش و فروش صنایع دستی های بومی با ارائه غذا و نوشیدنی

-محلی، اجرای نمایش و موسیقی سنتی، برگزاری رویدادهای بومی و ارائه تورهای بومگردی

گردی و همچنین اگروتوریسم. الزم به ذکر است خانواده محور بودن این صنعت و طبیعت

از مهمترین ارکان موفقیت یک  استفاده سمبلیک از حضور مادرو پدری سالمند در خانه یکی

های ها، اشعار، ترانهاقامتگاه بومگردی است که نه تنها در اجرای ادبیات عامیانه )شامل افسانه

ها( نقشی محوری دارد بلکه سازه کالبدی اقامتگاه را به فضایی ها و الالییعامیانه، ضرب المثل

 قوه مؤثر است.دهد که در انتخاب گردشگران بالدر قالب خانه شکل می

های بومگردی که وجه ممیزه آن با سایر های اقامتگاهدر حقیقت یکی از مهمترین کارویژه

گردشگران  3ذهنیتهای گردشگری به ویژه هتل است ایجاد احساس خانه در میانپلتفرم

است چراکه مسافر عمالً وارد زندگی روستایی شده و نه فقط یک مشتری بلکه در قالب 

شود که نیازمند پذیرفته شدن به عنوان عضوی از خانه است. در این رابطه یده مید "مهمان"

2نظریه دلبستگی مکانی"
قابلیت تحلیل کنش گردشگران نسبت به تداوم احساس تعلق به  "

فضای اقامتگاه بومگردی را داراست. این نظریه که در بستر حوزه روانشناسی صورت بندی 

؛ دایر و همکاران 3010؛ یوکسل و همکاران 3013و رایان ؛ پرایاگ 3011شده است )کیو 

به شکل گیری ارتباط عاطفی و درگیری احساسی فرد با مکان اشاره دارد که به  (3013

با تمرکز بر رابطه  شود. نظریه دلبستگی مکانیمعنادار شدن فضا برای گردشگر منجر می

از مقصد، دلبستگی مکانی نسبت  ادراکی عمیق فرد با مکان، بین سه متغیر تصویر گردشگر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 agency 
2 subjectivity 

3 place attachment theory 
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کند. احساس به مقصد و وفاداری گردشگر نسبت به مقصد ارتباط مستقیم برقرار می

در این پژوهش  شود.دلبستگی به مکان باعث نزدیک شدن فرد به ساختارهای کالبدی می

های بومگردی منتخب در راستای تداوم دلبستگی های اقامتگاهتالش شده است تا فعالیت

 مکانی در زمان بحران کرونا مورد مداقه قرار گیرد.

 روش پژوهش 

نگاری استفاده شده است و گردآوری این پژوهش در چارچوب پارادایم کیفی و تکنیک مردم

اقامتگاه بومگردی  23با مدیران  1ها با استفاده از مصاحبه تعاملی و نیمه ساختار یافتهداده

ای و  کتابخانه هایبا تاکید بر مشاهده آنالین( و بررسی)3استان گیالن، مشاهده مشارکتی

ها با مسئولین نهادهای ذیربط اسنادی صورت گرفته است. همچنین به منظور تدقیق یافته

( شده است. با توجه به تعطیلی، قرنطینه و فاصله 3003)بوگنر و همکاران  2مصاحبه متخصصان

های متعددی مستقیم به جامعه هدف با چالشناشی از بحران کرونا دسترسی  1گذاری فیزیکی

 ها انتخاب گردید.مواجه بود و تعامل در فضای مجازی به عنوان مهمترین بستر رصد کنش

های فعال در استان گیالن بود که در زمان جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران اقامتگاه

اجتماعی سازمان، حضور فعال  تعطیلی و رکود ناشی از بحران کرونا با رعایت مبانی مسئولیت

اند و در تولید محتوا در خصوص بازنمایی فولکلور استان خود را در فضای مجازی ادامه داده

 0هااند. از آنجا که حجم نمونه در تحقیقات کیفی با سطح اشباع دادهگیالن فعالیت داشته

ش تعیین شده نبود. با ارتباط دارد، تعداد مشارکت کنندگان در پژوهش کامالً مشخص و از پی

-ها تا رسیدن به تکرار مفاهیم ادامه یافت سپس روند مقولهلحاظ کردن اشباع نظری مصاحبه

 بندی و تحلیل آغاز گردید.

های این پژوهش معنامحور و کیفی از تکنیک نتنوگرافی یا به منظور به دست آوردن داده

ا تاکید بر مشاهده آنالین( استفاده ( )ب3010؛ بولستورف 3012نگاری مجازی )فرامینگ مردم

)مطالعه و  3اینگاری مشاهدهنگاری مجازی معموالً با دو استراتژی مردمشده است. مردم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 interactional semi-structured interview 

2 participant observation 

3 expert interview 
از انتقاد شد که بعد گیری کرونا اصطالح فاصله گذاری اجتماعی به کرات استفاده میدر روزهای نخستین همه 1

 اصحاب علوم اجتماعی سازمان بهداشت جهانی واژه فاصله گذاری فیزیکی را جایگزین نمود.

5 data saturation 
6 observation ethnography 
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)هالت  1نگاری مطلعینها( و مردمپیگیری مستمر صفحات اینستاگرام و تلگرام و وبسایت نمونه

شود. در این پژوهش از هر  جام میها و مصاحبه( ان( )تعامل با نمونه3012؛ بیکر 3011و باربر 

گیری هدفمند و دو استراتژی به صورت توامان استفاده شده است. در این پژوهش از نمونه

به 2و ممانعت از سوگیری انتخابی 3نظری استفاده شده است. به منظور رعایت حداکثر گوناگونی

شد. پژوهش پیش رو منظور حفظ رویکرد جامع در پژوهش از هر دو جنس )زن/مرد( استفاده 

روندی دوجانبه و مداوم بین محقق و مطلعین داشت که به صورت رفت و برگشتی، محقق نقش 

های فراموش شده و حمایتی )با معرفی منابع در خصوص فولکلور گیالن، معرفی عناوین آیین

به طور کلی آشنایی زدایی از زیست روزمره مشارکت کنندگان در پژوهش( در روند آگاهی 

های پژوهش ایفا نمود که در نتیجه آن فرایند خودآگاهی هویتی مدیران خشی قومی به نمونهب

 های فرهنگ بومی خود شکل گرفت.های بومگردی نسبت به فولکلور و شاخصاقامتگاه

ها، مسیرها، بین اشیاه و بین نگاری مجازی به معنای حرکت کردن در میان مکانمردم

به تعبیر  1شود. به منظور به دست آمدن تصویر و توصیفی فربهمیافراد مورد مطالعه تعریف 

های های بومگردی تکنیکهای اقامتگاه( از فولکلور گیالن از دریچه فعالیت1322گیرتز )

مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. مشاهده میدانی آنالین بومیان در فضای مجازی در 

های قامتگاه بومگردی فعال و منتخب در کانالا 23قالب رصد محتوای تولید شده توسط 

عکس  3300های اجتماعی به ویژه اینستاگرام انجام شد که طی آن بیش از تلگرامی و شبکه

، مشاهده آنالین و فهم شبکه 0)استوری( فیلم آنالین روزانه 120و کلیپ، به طور میانگین 

پژوهش در صفحات همکاران و  هایروابط میان مطلعین از طریق رصد کامنت و الیک نمونه

هایی با موضوعات مرتبط با اهداف پژوهش بوده است که در ها و هشتگپیگیری کمپین

ها استخراج شد. های معنادار از دادهنهایت الگوهایی تکرار شونده به دست آمد و درون مایه

اری شد و های بومگردی منتخب کدگذتمامی محتوای ارائه شده در صفحات مجازی اقامتگاه

ریشه تاریخی عبارات به دست آمده، با رجوع به منابع اسنادی و همچنین دریافت اطالعات 

تکمیلی از نهادهای ذیربط به ویژه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و 

های فرهنگی محلی تدقیق گردید که عمدتاً به صورت پاورقی در این متن آورده شده انجمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 informant ethnography 
2 maximum variation of sampling 
3 selection bias 

4 thick description 
5 Instagram story 
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ه بعد با توجه به رویکرد انسان شناختی به موضوع مورد مطالعه، مراجعه است. در مرحل

حضوری و مستقیم به میدان صورت گرفت. در این مرحله با توجه به رویکرد حساس به 

تر مدیران زن در های به دست آمده مبنی بر نقش آفرینی گستردهجنسیت پژوهش و داده

های حضوری و در پژوهش غربال شده و مصاحبهبازنمایی فولکلور منطقه، مشارکت کنندگان 

های میدانی به صورت هدفمند با زنانی صورت گرفت که در جریان این پژوهش و بررسی

راهنمایی و نظارت محقق، به صورت مداوم نسبت به ابعاد فرهنگ قومی منطقه مطالعه نموده 

مام ورزیده و به صورت و در بستر اقامتگاه بومگردی خود به بازنمایی فولکلور منطقه اهت

نمودند. نکته مهمی که در این رابطه باید بدان مداوم و هدفمند در این زمینه تولید محتوا می

ها، مشارکت کنندگان منتخب در اشاره کرد این است که در مرحله نهایی جمع آوری داده

مداوم  پژوهش، با همکاری مستقیم محقق، فرایند یادگیری فرهنگی را به طور همزمان و

های مستور هویت قومی خویش خودآگاهی بیشتری پیدا تجربه کرده و هم نسبت به الیه

 نمودند.کردند و هم در بستر فضای مجازی محتوای مرتبط منتشر میمی

های مفهومی بر اساس سؤاالت کدگذاری و های به دست آمده بر مبنای شباهتداده 

( در ارائه تحلیل نهایی 3003براون و کالرک ) 1بندی شد و از روش تحلیل تماتیکمقوله

ها با رضایت در پژوهش کیفی کلیه مصاحبه 3استفاده شد. به منظور رعایت نمودن اخالق

گیری در هر زمان از جریان مشارکت ها و حق کنارهآگاهانه، حفظ گمنامی، محرمانه بودن داده

 کنندگان رسیده است.در تحقیق به تأیید مشارکت

 های پژوهشیافته 

 فضای مجازی عرصه مناسبی برای یادگیری فرهنگی

های بومگردی با توانمند کردن جامعه محلی به تدریج احساس اکوتوریسم با محوریت اقامتگاه

-خودآگاهی نسبت به میراث مادی )منابع طبیعی( و غیرمادی )فولکلور( را در افراد شکل می

گردشگری قومی، محصوالت فرهنگی همچون  دهد. از مهمترین کاالهای گردشگری در عرصه

موسیقی و غذای محلی است که با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز اقامتی مشارکت 

های کنندگان در این پژوهش از بستر فضای مجازی به منظور آموزش فرهنگی مولفه

ن یکی از فولکلوریک منطقه حداکثر استفاده را نمودند. اگرچه کسب درآمد از حضور گردشگرا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 thematic analysis 
2 ethics 
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های بهداشتی و ضرورت لغو های بومگردی است اما با توجه پروتکلمهمترین اهداف اقامتگاه

سفر و حضور در اجتماع مشارکت کنندگان در این پژوهش معیارهای مسئولیت اجتماعی 

یا  "مانیمدر خانه می"خود نسبت به هشتگ  سازمان را لحاظ کرده و با نشان دادن مداوم تعهد

در اینستاگرام مخاطب را از سفر احتمالی منع کردند. غلبه نگاه اخالقی بر  "بزنیمماسک "

های مادی در این عمل پررنگ بود چرا که علیرغم تحت الشعاع قرار گرفتن معاش خانوار، انگیزه

همگام شدن با حرکت جمعی جامعه در مقابل دشمن مشترک )ویروس کرونا( اولویت اول 

ر این پژوهش بوده است. این نکته عالوه بر اهمیت سالمت عمومی های منتخب داقامتگاه

های شخصی )نگرانی جامعه )با توجه به بحرانی بودن وضعیت آمار کرونا در استان گیالن(، سویه

 در خصوص سالمت فردی به ویژه اعضای مسن خانواده( را نیز در برداشت.

ه بر مبنای مسئولیت اجتماعی های این پژوهش، مراکز بومگردی منتخب کبراساس داده

و  3، درگیری عمیق ذهنی1سازمان عمل نمودند به صورت مستمر در سه بعد تصویرسازی ذهنی

این الزام  مشتریان به تولید محتوا در فضای مجازی اهتمام ورزیدند. در نتیجه2تقویت وفاداری

از بستر فضای مجازی های بومگردی منتخب، های اقامتگاهاجتماعی و بهداشتی، عمده فعالیت

های بومگردی به عنوان یکی از مهمترین بازیگران تداوم یافت چراکه فعالیت مجازی اقامتگاه

سرو و -عرصه گردشگری قومی نقش مهمی در تداوم و تقویت وفاداری گردشگران )کمپن

( به مقصد دارد. حفظ و 1232؛ اکبریان رونیزی و رجایی 3003؛ چی و کو 3012همکاران 

یت احساس وفاداری گردشگر به مقصد، امکان تکرار سفر، احساس رضایتمندی، تمایل به تقو

دهد. یکی از مهمترین مقصد به سایرین را افزایش می بازدید مجدد و همچنین احتمال توصیه

عوامل شکل گیری و تقویت وفاداری گردشگر به مقصد، آگاهی از مقصد است که فضای مجازی 

های این یادگیری فرهنگی دارد. شناخت و ادراک گردشگران از ویژگینقش مهمی در تقویت 

کند و این آگاهی به تصویرسازی مقصد، احساسات مثبت یا منفی آنها را درباره مقصد تعیین می

 کند.ذهنی گردشگران بالقوه کمک می

توان یادگیری فرهنگی در بستر اقامتگاه بومگردی در دو براساس نتایج این پژوهش می

های شود، مشاهده و یادگیری اعضای اقامتگاه )به ویژه فرزندان( از کنشسطح مشاهده می

رفتاری گردشگران شهری یا خارجی و همچنین مشاهده و یادگیری فرهنگی گردشگران از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 mental imagery 

2 deep mental involvement 

3 loyalty 
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شود. هراندازه مدیریت یک فرهنگ بومی مقصد که توسط مسئوالن اقامتگاه بازنمایی می

ی قومیتی باالتری داشته باشد و نسبت به جایگاه و نقش کلیدی اقامتگاه بومگردی خودآگاه

بینی و نگرش گردشگر نسبت به محیط زیست و فرهنگ بستر اقامتگاه بومگردی در تغییر جهان

تر ( در توسعه پایدار روستایی نزدیک3و  1بومی واقف باشد این نهاد به مدل ارائه شده )شکل 

گیرد که در گران با کیفیت و عمق بیشتری صورت میشده و فرایند یادگیری فرهنگی گردش

 ادامه به چند بستر مهم در این فرایند یادگیری فرهنگی اشاره خواهد شد.

 گردشگری موسیقی در دوران بحران 

اگرچه استان گیالن به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و صبغه فرهنگی غنی فولکلوریک 

های گردشگری کشور بوده است اما مقصد قطب خود همواره به عنوان یکی از مهمترین

دهی و حفظ تصویری جذاب و منحصر به فرد در گردشگری پایدار و موفق نیازمند شکل

رسد اگرچه به دلیل تعطیلی ناشی از بحران ذهنیت گردشگران بالقوه است. به نظر میمیان

ماه صورت نپذیرفت  های بومگردی به مدت چندکرونا حضور مستقیم گردشگران در اقامتگاه

ها، موسیقی، رقص، اما مطلعین این پژوهش در بازنمایی میراث فرهنگی ناملموس )ترانه

ها، آداب و رسوم و ها و آیینهنرهای دراماتیک، ادبیات شفاهی و ضرب المثل و شعر، جشن

ن اند. موسیقی به عنوان یکی از مهمترین ارکاای داشتهخوراک بومی( نقش آفرینی سازنده

میراث فرهنگی غیرمادی یا ناملموس نسل به نسل و سینه به سینه تداوم یافته و بستر مهمی 

برای فهم ادبیات شفاهی مناطق مختلف کشور است. موسیقی محلی گیالن از طبیعت الهام 

گرفته و بسیاری از سازهای آن نشان مستقیمی از طبیعت دارند که این امر موجب پدید 

ها، شالیزارهای این خطه شده ها، کوهستان و کوهپایهمتنوعی از دل آبآمدن موسیقی ناب و 

آشنا کردن مخاطب با موسیقی "(. مدیر اقامتگاه بومگردی در سیاهکل 1232است )پوررضا 

و تحریک تجربه حسی افراد نسبت به آواهای محلی گیالن را عامل مهمی در شناخت  "محلی

آن به منظور بازاریابی موفق و جلب مشتری بیشتر  توان ازداند که میفرهنگ این خطه می

 استفاده نمود:

هایی که از دل زندگی شود؛ تجربهباید بدانیم که در اقامتگاه بومگردی تجربه فروخته می 

روزمره در روستا شکل گرفته است. این مدت که تعطیلی اجباری ایجاد شد وقت مناسبی بود 

ها شی از فرهنگ محلی گیالنی را نشان دهم. خود من سالبرای اینکه از دریچه اینستاگرام بخ
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 1در خصوص موسیقی دیلمان مطالعه داشته و چندین مرتبه از پدرم در حال نواختن ناقاره

در روستای محل سکونتم فیلم  3ام و یا در ایام محرم از کرنانوازیفیلم تهیه و منتشر کرده

گی گیالن است در آستانه مرگ قرار گرفته منتشر کردم. این موسیقی که نشان و هویت فرهن

سیم محلی، تنبور  0است. در خصوص سازهای محلی همچون کمانچه دیلمان، کمانچه 

ام که منجر به گیالنی و سرنا مطالبی را در قالب عکس یا تک نوازی در اینستاگرام منتشر کرده

ا کنجکاو شده و در مورد بازخورد بسیار مثبت بسیاری از فالوئرها شد که نسبت به این سازه

قدمت ساز یا نحوه نواختن آن سؤاالت متعددی شد. همچنین چند بار در اینستاگرام به صورت 

با استفاده از آالت موسیقی محلی قطعاتی را اجرا و به نمایش گذاشتم که  )پخش زنده(الیو 

قی محلی مورد استقبال مخاطبانم قرار گرفت. ایده بعدی من در خصوص نشان دادن موسی

کنند، رعنای گوالی،  2گیالن این است که از افراد مسن روستا بخواهم که هلونه گردانی

چاربداری، زرد ملیجه، کریشیم بابا و یا گاره سری بخوانند و یا قطعات فولکلوریکی مانند 

 ام قرار دهم.ها را با ترجمه فارسی در صفحههمخوانی شود و من کلیپ آن 1خونباجیه

های های محلی و فولکلوریک یکی از ابزارهای مهم انتقال فرهنگ نسلترانهموسیقی و 

تواند به تقویت همبستگی اجتماعی بیانجامد. هر یک از گذشته به نسل جدید است که می

های فرهنگی و ها و بسیاری از جنبهسازهای موسیقی بازگو کننده فرهنگ، تاریخ، اسطوره، آیین

ها به عنوان نوعی از ادبیات شفاهی و فولکلور در فهلویات یا دوبیتی اجتماعی اقوام مختلف است.

های آن فرایند کار مردم گیالن نقش مهمی دارند و سادگی و شاد بودن از مهمترین ویژگی

ها و الالیی محلی از دریچه فضای مجازی نه تنها به (. عرضه آواها و زمزمه1233است )وحدتی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای که از دو طبل تخم مرغی شکل ته بسته کوچک )شیطونه( و بزرگ )از ناقاره )نقاره( سازی است کوبه 1

 جنس سفال یا مس( با روکش پوست بز یا گوساله تشکیل شده است و با دو ترکه نازک چوب و یا با دست در

شود. در باور عامه در های مختلف به صورت مستقل و یا در کنار سرنا )سازی بادی و محلی( نواخته میآیین

پوشاندند تا در صورت برخورد چوب به آن صدایی از آن های مذهبی طبل کوچک را با دستمال میمناسبت

( شیطونه خطاب کردن 1232) خارج نشود. چون نماد شیطان بود و نماد بدشگونی. اسماعیل نیا و رفیع فر

های کودکانه( کنند که معنایی فرهنگی )مانند شیطنتطبل کوچک را نمادی از شورآفرینی و شادی داللت می

 سازد.را به ذهن متبادر می

های قدیمی گیالن در ایام محرم و صفر است. کرنا یا کرنی، سازی کرنانوازی )کره نی زنی یا نی نوازی( از سنت 3

متر است که معموالً به صورت دسته جمعی و با مدیریت سرکرناچی  1تا  3یه عصای بلندی به طول بلند شب

 شود.برگزار می

 (.1233)برای مطالعه بیشتر رجوع شود به بشرا شود هایی که بر سر هلونه )ننو( خوانده میترانه2 

 ندگی روزمره و آرزوهای مردم محلی است.های آوازی قدیمی گیلکی که جنبه تراژیک دارد و بازتاب زاز منظومه 1
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انجامد بلکه با تشدید درگیری ذهنی سبت به فولکلور گیالن میافزایش سواد فرهنگی مخاطب ن

 کند.گردشگران بالقوه، ارتباطی عاطفی و روانی بین گردشگر و مقصد را تقویت می

اگرچه گردشگری موسیقی به معنای سفر افراد برای گوش دادن به اجراهای زنده و یا  

هایی غیر از محیط معمول زندگی مکان تجربه تاریخچه مرتبط با ایجاد و یا اجرای موسیقی در

افراد است و یکی از مهمترین بسترهای درآمدزایی در صنعت توریسم در جهان است اما در 

توان از بستر فضای مجازی ارتباطات موسیقیایی و ادراک حس رسد میمواقع بحرانی به نظر می

 خشید.شنیداری گردشگران بالقوه را با مقاصد گردشگری موسیقی ادامه ب

 کارنوا شعر کار در گیالن

های منتخب، جملگی بر های صورت گرفته در این پژوهش مدیران اقامتگاهبراساس مصاحبه

های موسیقی های )نظرات( متعدد در خصوص ارسال کلیپدریافت دایرکت )پیام( و کامنت

و مداوم در  اند. محتوای تولید شده توسط گروه هدف که به صورت روزانهبومی تاکید داشته

شد نقش مهمی در درگیری فضای مجازی به ویژه صفحات اینستاگرام و تلگرام منتشر می

عمیق ذهنی گردشگران بالقوه داشته است. با توجه به مقارن بودن شیوع کرونا با فصل بهار و 

تابستان، تقویم کاری کشاورزی در استان گیالن با برداشت چای و کشت برنج )بیجارکاری( 

های بومگردی منتخب در این ه بود که با توجه به درگیری مستقیمی تعدادی از اقامتگاههمرا

ها، بستر مناسبی برای نشان دادن فرایند کاشت و برداشت چای و برنج و فعالیت در فعالیت

؛ همایونی 1230)صفری پاسکه  1هایی از کارنوابیجار )شالیزار( بوده است که با ارائه فیلم

دهند. با بررسی جارکاری شعر به مخاطبان امکان شناخت فرهنگی گیالن را می( یا بی1233

ذهنیت افراد آن خطه پی برد. مدیر توان به روحیه و میانادبیات و شعر و فولکلور هر منطقه می

های کشاورزی در استان گیالن، اقامتگاه بومگردی در تالش با تاکید بر نقش زنان در فعالیت

داند که از طریق صفحه دسته جمعی را یکی از نمادهای فرهنگ گیالن میهای محلی ترانه

 اینستاگرامی این اقامتگاه به مخاطبان نشان داده شده است:

هایشان از من درخواست کردند که به صورت الیو و حضوری بارها فالوئرها در پیام 

نج و نحوه فعالیت بروم و از نزدیک فرایند کاشت بر 3( و توم بیجار)شالیزاربه بیجار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هایی هستند که شعر کار، کارنوا یا پلوی خوانی )پهلوی خوانی( به شکلی از اجرای آوازهای بومی گیالن ترانه 1
 خوانند و با حرکات بدنی همراه است.عمدتاً توسط زنان و گاهی به صورت فی البداهه ساخته و در حین کار می

 خزانه کاشت برنج. 3
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کشاورزان را به آنها نشان بدهم. شنیدن بیجارسری کشاورزان و زمزمه کردن 

بندها توسط یاورها )واگیر( را بارها ضبط کردم و به نمایش گذاشتم. یکی از ترجیح

شود حاال که گفت این کار باعث میکسانی که قبالً دو بار به اقامتگاه ما آمده بود می

توانیم حضوری به گیالن بیاییم با نگاه کردن و گوش دادن به نمیبه خاطر کرونا 

تصاویر و نوای پلوی خوانی انگار همچنان در آن فضا حضور داریم. در کلیپی از 

مادرم خواستم که با لباس محلی کارنوا بخواند و از ایشان در حال خواندن این دو 

و این  1رکاری دارم فرصت ندارمبیجا -بیت فیلم گرفتم: خواسم بهار بوبوم زوار ایمام

. انقدر 3تو باغه گول دری مو باغه ریحن-بیت: بچین چایه بچین دستانه قربان

های متعددی مبنی بر درخواست فایل اصلی فیلم مخاطبان دوست داشتند که پیام

 دریافت کردم.

ن و به کشت برنج در گیالن از مرحله نشا و تهیه بذر تا برداشت محصول بیشتر به دست زنا

(. شالیزار بهترین خاستگاه شعر است، در ورای این 1232شود )رابینو طور جمعی انجام می

طبیعت چشم انداز و بدیع، فعالیت جسمی بسیار سنگین و طاقت فرسایی نهفته است و دنیای 

های کار است که عموماً به صورت شعر و موسیقی مفر مناسبی برای دمی رها شدن از سختی

های اخیر با یورش شود. هرچند در سالو دو نفره )سؤال و جوابی( اجرا می دسته جمعی

شود. کارنوا مدرنیته به بافت روستا و مکانیزه شدن کار کشاورزی کارنوا در عمل کمتر انجام می

های مردم عامه است ها و آرزوها و در یک کلمه دل مشغولیها، آرمانها، غمبیان شادی

( که با کلماتی ساده در مشاغلی 1230؛ پورشعبان 1231؛ وحدتی 1233)سبزعلیپور و باقری 

شود که خوانده می 2همچون شالیکاری، باغبانی، صید ماهی، چوپانی، ماهیگیری و چارواداری

مضامین آن عمدتاً حول محور عشق و کار و زندگی، غربت، رفتن به سفر و شهر دور، فراغ یار، 

 باشد.نفرین و دعا می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خواستم زوار امام رضا شوم/ شالیکاری دارم و فرصت ندارم.امسال بهار می 1
 ستانت بروم/ تو در باغ چای هستی من در باغ ریحان.دچایی بچین قربان 3

دار( از مشاغل استان گیالن در قدیم بوده که امروزه از رواج افتاده است به فردی دار یا چروهچارواداری )چربه 2
کند و  ای به شهر و منطقه دیگر رفت و آمد میکه با مرکب )اسب، استر یا االغ( از شهری یا منطقهشود اطالق می

 کند.بار حمل می
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های جربه احساس حضور در میان ذهنیت مخاطب: استراتژی اقامتگاهتقویت ت 

 بومگردی در دوران کرونا

های ای است که برخالف هتل، ویژگیقدیمی بازسازی شده اقامتگاه بومگردی عموماً خانه

ترین وجه تمایز اقامتگاه بومگردی در قیاس با سایر  خاص محیطی، بومی و محلی دارد. مهم

صاحبخانه است چرا که گردشگر در درجه اول مهمانی  "مهمان نوازی"دشگری های گرپلتفرم

گردد. برخوردهای شود و در محله بعد مشتری محسوب میاست که به خانه فرد وارد می

ها، شب نشینی دور آتش، پختن نان در تنور، دوشیدن شیر از گاو، صمیمی میزبان با توریست

های یک اقامتگاه بومگردی ای محلی از مهمترین نشانههای طبیعت گردی و تجربه غذفعالیت

 موفق است.

1احساس حضور"های گردشگری مجازی مفهوم یکی از مهمترین بحث
( 1333)استیور "

است و هراندازه مقصد گردشگری بتواند با تولید محتوای غنی در بستر اداراکات حسی مخاطب 

ست. در دوران رکود ناشی از بحران کرونا، تر ااین احساس را تقویت کند در این رقابت موفق

توانند این احساس حضور را به صورت های نوین میهای بومگردی در بستر فناوریاقامتگاه

تری در فضای مقصد گردشگری دائمی زنده نگه دارند. هر اندازه مشتری خود را به شکل واقعی

د احساس دلبستگی مکانی بیشتری های روزانه مقصد قرار بگیراحساس کند و در جریان فعالیت

های سفر، به گیرد که با به دست آمدن منابع الزم و لغو محدودیتدر گردشگر بالقوه شکل می

های بومگردی منتخب عینیت خواهد رسید. به دنبال تقویت خودآگاهی قومی مدیران اقامتگاه

اند که دانش ی توانستهنسبت به فرهنگ بومی خود با استفاده از بسترهای نوین عرصه تکنولوژ

قومی خود را بازنمایی کرده و بر ذهنیت گردشگران بالقوه تأثیر مستقیم و ماندگاری بگذارند. 

های گردشگران برای انتخاب مدیر اقامتگاه بومگردی در منطقه شفت یکی از مهمترین انگیزه

داند که در می های روستاییاین شیوه سکونت به جای هتل را مشاهده و مشارکت در فعالیت

های مجازی به صورت آنالین و زمان تعطیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا، با استفاده از شبکه

 شود:به صورت روزانه به مخاطب ارائه می

هایی های طبیعت گردی، مشاهده و مشارکت در فعالیتهر سال بهار عالوه بر انگیزه 

یسه کردن به شیوه قدیمی با چینی، چای چینی، علف ر 1همچون برنج کاری، ولش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 sense of presence or telepresence 
 تمشک  3
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در جلب گردشگران  )پرورش کرم ابریشم( 1یا نوغان داری 1ابزار سنتی مثل پیچ چو

به استان گیالن مؤثر بوده است که متاسفانه امسال به خاطر کرونا انجام نشد. من و 

برخی از همکارانم تالش کردیم که تولید محتوا در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام 

ای باشد که مخاطبان علیرغم فاصله فیزیکی همچنان خودشان را متگاه به شیوهاقا

اقامتگاه  )پرورشگاه کرم ابریشم( 9در اقامتگاه تصور کنند. چندین مرتبه از تلنبار

ها رو به . این فعالیت1چینی 1ام. یا مثالً مراسم جوکولفیلم گرفته و منتشر کرده

های معدودی همچنان در این هم خانوادهزوال است و حتی در مناطق روستایی 

کنند. کار گروهی دیگری که در ایام تعطیلی کرونا انجام دادیم عرصه فعالیت می

بود که کل فرایند  1تهیه عرق گیاه کوتکوته و همچنین روغن گیاه علف هزار چشم

و آن را فیلم گرفتیم و در چند بخش در اینستاگرام گذاشتم تا مخاطبان با این گیاه 

خواصش آشنا شوند. از طرف دیگر به جامعه محلی روستا هم کمک شد چراکه به 

صورت اینترنتی سفارش قبول کردم که درآمدزایی خوبی برای افراد روستا بود. 

ام قرار دادم، همچنین مراحل عمل آوری چای را در قالب استوری و فیلم در صفحه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پیچند.چوبی که علف را با آن می 1
2 sericulture 

-محسوب می می در بنای سنتی گیالنیتلمبار، فضایی جهت پرورش کرم ابریشم است و مانند کندوج جز مه 2

گیرد.  شود جهت انبار کردن محصوالت کشاورزی مورد استفاده قرار می شود و در فصولی که کار پرورش انجام نمی

دیوارهای آن معموالً به کمک نی و گل بسته شده و سقف دو شیبه با پوشش لی دارد. معموالً در قسمت زیرین 

جداسازی برنج از شلتوک استفاده شود و یا از این فضا برای وقت نگهداری میتلنبار دام و طیور به صورت م

 شود. می

جوکول از دو کلمه جو به معنای برنج و کول به معنای نارس تشکیل شده است که در واقع نوبرانه برنج )نسبتاً  1

به عنوان تنقالت و آجیل زرد رنگ و معطر( است که در قدیم، مردم گیالن پس از فرآوری با شکر و گالب آن را 

 .کردند استفاده می

دهد. این مراسم برای اهالی مرداد است و در واقع جوکول نوید رسیدن برنج را می 10زمان برداشت جوکول از  0

زد برنج سبز را به نیت گذشتگان و ادای نذرشان هنگامی که برنج برای اولین بار خوشه می گیالن متبرک است و

های بومی و امروزه بخاطر گرانی برنج و از دست رفتن ارزش کردند.و آن را بین مردم پخش می کردندبرداشت می

 شود.های سنتی کشاورزی، جوکول به ندرت گرفته میتغییر در روش

روز که در  10شود و بعد از گیاه علف هزار چشم )گل راعی، هوفاریقون یا گل شهناز( در روغن زیتون ریخته می 3

مستقیم نور خورشید قرار گرفت از صافی رد شده و روغن به دست آمده برای درمان درد مفاصل  معرض تابش

 گردد.استعمال می
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ه تا پهن کردن و ورز دادن آن در های سبز چای در مزرعاز همان مرحله چیدن برگه

و مرحله خشک کردن چای روی شعله چراغ نفتی. خیلی  )تشت چوبی(الک 

احساس خوبی به مخاطب منتقل شده بود، گویی مخاطب در فرایند کار در گیالن و 

 در کنار ماست در حالیکه به خاطر بحران کرونا مجبور به خانه نشینی شده بود.

دیگری در منطقه جیرده ضمن تاکید بر تنوع فرهنگی در استان  مدیر اقامتگاه بومگردی

تنوع پوشاک و خوراک و اشیا و ابزارآالت محلی این استان را عرصه مناسبی برای تولید 1گیالن

 دارد:را در مشتری بالقوه زنده نگه می "انگیزه سفر"داند که محتوا در فضای مجازی می

صاویری از سازه اقامتگاه، مناظر اطراف روستا در دوران تعطیلی نشان دادن مداوم ت 
و یا حتی وسایل داخل اقامتگاه یکجورایی ذهن مخاطب را همچنان حساس نگه 

شد. روستای ما یکی از مهمترین داشت و نوعی بازاریابی هم محسوب میمی
ام دانش مخاطب را نسبت به انواع تولیدکنندگان سفال در کشور است و سعی کرده

افزایش دهم. فیلم و عکس کذاشتن از روند  2و ابزار آالت سفالگری 3فالمختلف سو
تهیه گمج یکی از کارهایی بود که در دوران بحران کرونا در صفحه اینستاگرام 
اقامتگاه انجام دادم. فرایند درست کردن گمج سخت و پر چالش است و برای به 

را حفر کنند گل را  متر زمین 3بایست گاهی به عمق دست آوردن گل مناسب می
با ماسه مخلوط کرده و هفت مرحله لگد کنند تا چسبندگی الزم را پیدا کرده و 

-دهند و بعد با دست به آن شکل میخوب ورز بخورد. چند روز به گل استراحت می

های من برای نشان دادن فرهنگ گیالن عکس انداختن از وسایل دهند. یکی از ایده
الی در گیالن فقط جنبه تزیینی نداشته و بسیار آشپزی محلی بود ظروف سف

کاربردی است عالوه بر استفاده در پخت غذا به دلیل عایق بودن در برابر رطوبت 
من تالش کردم از  شود.برای حفاظت غالت، گوشت و تولیدات کشاورزی استفاده می

وق دریچه صفحه اینستاگرام هم وسایل سنتی و خاص گیالن را نشان دهم مثل صند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استان گیالن از سه گروه قومی بزرگ گیلک، تالش، تات و اقوام دیگری همچون کرد، آذری و لر تشکیل شده که  1

جغرافیایی اعم از جلگه و ساحل، کوهپایه و ییالق در مناطق مختلف شهری و روستایی آن با تنوع مسائل اقلیمی و 

 اند. پراکنده

 گل پخته شده.3

 شامل چرخ دستی، گرکه، روکو، الکالش یا دکالش. 2
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، 1و نوخون 2گمج ،3یا وسایل آشپزی محلی به عنوان مثال گیلی بشقاب1بوالکی
، شیر 11، گیلی کاسه، کاتیج10، کچه3، ساج3، تالک2تابه، گیلی 3، نمکیار0دوشان

و  13خور، کوتر آب12، نمک آوگوله13، آپولو10، دوکو11، بوستی کاتیج12، بوستی13پراچ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ازصندوق بوالکی که به صندوق هشترخانی هم معروف است نوعی صندوق چوبی )از جنس چوب روسی( پر 1

شد. که معروف است تزیین می "گرد مِخ"انند میخ که به نقش و نگار و چشم نواز است که سطح آن با فلزی گرد م

شد و از اقالم ضروری جهیزیه عروس در قدیم در آن لباس نفتالین زده و ظروف و یا برنج و حبوبات نگهداری می

شود عبارتند از: الله، دسته گل، کاشی، هایی که روی این صندوق انداخته مینقشمیان روستاییان گیالن بود. 

امروزه بیشتر جنبه تزیینی  چهارگوش، تک گل، سیاه کاری، چهارخانه، انگوری، سه گل، چپقی و غیره. گوشه،

 دارد.

 بشقاب گلی. 3

-به شکلی ساخته شده است که پس از طبخ خورشت در این ظرف، غذا از آن خارج نمیگمج یا کماجدان گلی  2

است که تا یک ساعت پس از برداشته شدن از شود و باید به همان صورت سرو شود و خصوصیت این ظرف این 

ای گیاهی به نام گمج دانه قرار ماند و آن را روی چنبرهجوشد و گرم میروی شعله همچنان غذای داخل آن می

شود. غذا به صورت آرام در آن دهند. گمج در سایزهای مختلف یک مرغه، دو مرغه و سه مرغه دسته بندی میمی

 شود.پخته می

مخصوص طبخ غذا به همراه درب(: هر چه درپوش مخروطی گمج بلندتر باشد گردش حرارت در هنگام )ظرف  1

 یابد و در کیفیت غذا تأثیر بهتری دارد.پخت غذا بهتر جریان می

شود. ماست یا دوغ ظرف سفالی بزرگی است با دو دستگیره که برای نگهداری فندق یا ماست محلی استفاده می 0

 شود.دهند و در این فرایند کره تولید میو دو نفر از طرفین دوشان را دائماً تکان می را در آن ریخته

 طبق یا سینی سفالین، مخصوص ساییدن سیر، مغزگردو و سبزی است. 3

 .کنندظرفی گلی که برای برشته کردن تخمه و برنج از آن استفاده می2 

 ظرف سفالین دو دسته. 3

 گذارندر عکس روی آتش جهت پخت نان میظرفی با ته گرد که آن را ب 3

شود. کچه داغ را در ظرف خورشت ابزاری مانند کفگیر و از جنس آهن است که در پخت فسنجان استفاده می 10

 اندازند تا رنگ خورشت تیره شود.می

 ظرف از سفال پخته و لعابدار برای پختن خورشت. 11

 صافی سفالی برای پای و شیر. 13

 ترشی و کره و روغن و شیره و انار پته )انگور پخته شده(. بدار، بلند و کشیده با یک دسته ویژهکوزه سفالی لعا 12

 ظرف سفالی برای پختن خورشت. 11

های سنتی همانند نان الکو همانند گوشت گوب سفالی با خطوط مورب در کف که مخصوص پهن کردن نان 10

 است

 یک نوع فر قدیمی برای پختن شیرینی و کلوچه. 13

 کوزه نمک. 12

 ظرف سفالی لعابدار که مختص آب کبوتران است. 13
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لی را در کنار اسامی فارسی انواع گمج. برای مخاطب جالب بود و اسامی مح
های کوتاه از نحوه استفاده هم گرفته و در کنم بعداً بتوانم کلیپ نوشتم. فکر می می

ام قرار دهم. یک بار هم در یک فیلم شعری که به صورت سنتی موقع تکان صفحه
شود را ضبط و منتشر کردم: دو دو ماس دادن دوشان در روستای ما خوانده می

 .1وی بزاسه/ چی چی لِشه/ آبجی خانم بدوشه اَمه فودوشهماسی/ اَمه گ

های مختلف تاکید دارد بر اهمیت توجه به وسایل و ابزارها در فرهنگ 3انسان شناسی اشیا

تواند معانی فرهنگی و تجارب اجتماعی بسیاری را با خود به همراه داشته چراکه هر چیزی می

های انسیل بازنمایی ادراکات حسی فرهنگباشد. ظروف محلی به عنوان اشیا چندحسی پت

های ناشی از بحران کرونا بازنمایی خوراک از محلی متنوع کشور را دارد. در دوران تعطیلی

های پژوهش قرار داشت که به صورت های اجتماعی در دستور کار تمامی نمونهدریچه شبکه

کردند. مدیر اقامتگاه ال میهای محلی استوری، عکس و کلیپ ارسروزانه از خوراک و نوشیدنی

شود را در این امر بومگردی در منطقه امامزاده هاشم، مراکزی که با مسئولیت زنان اداره می

امضای زن خانه روی "های خود را دارد و "فوت و فن"داند چرا که غذای محلی تر میموفق

ردشگران بالقوه اهمیت ، این نکته در بازاریابی و تأثیر بر تصویرسازی ذهنی گ"برخی غذاهاست

 باالیی دارد:

های افراد برای انتخاب یک اقامتگاه است. مثالً غذای محلی یکی از مهمترین انگیزه 
-کند به خانه ما میکه مادرم تهیه می 2های ما به دلیل نان کولباخیلی از مشتری

ر دوران ترین نقاط اقامتگاه است. داز جذاب )اتاقک پخت نان محلی(آیند و تندورسر 
تعطیلی کرونا زمان بیشتری به فضای مجازی اختصاص دادیم و به منظور نشان 
دادن غذای محلی گیالنی صفحه اینستاگرامی درست کردم. این صفحه خیلی مورد 
اقبال مخاطبان قرار گرفت چراکه فرایند تهیه مواد اولیه و طرز تهیه غذا را به صورت 

دادیم. بر گرامی و تلگرامی اقامتگاه قرار میاستوری و پست مجزا در صفحه اینستا
های محلی را آموزش دادیم مثالً حلوای مبنای اقتضائات فصلی غذا و شیرینی

، نان 2، هالی آو، شاکوکو3، هفت بیجار گیالنی، هکشه1، زرد تابیران1جوکول کو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دوغ دوغ/ ماست ماست/ گاو ما زاییده / چی آورده/ گوساله )ماده(/ آبجی خانم بدوشش. 1
2 anthropology of things 

 شود.نان کولبا از آردگندم شیر شکر تخم مرغ تهیه و در وسط خاکستر آتش پخته می 2
کنند که از تنقالت است. برای تهیه آن، جوکول را با خاکه درست می حلوا به نام جوکول کوبا جوکول یک نوع 1 

کنند و روی آن کوب مخلوط و روی سینی پهن میقند )یا شکر( و گالب و ادویه )دارچین( و مغزگردوی نیم
 گیرد.کشند و بعد از چند ساعت شیرینی شکل میای تمیز میپارچه
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محلی های و یا تره با سبزی 0، نان کِشتا )خلفه(1محلی پنجه کش رودبار، کدو کِشتا
کمیابی همچون تورنگ زبان و ماست پال. در ماه مبارک رمضان چندین بار به روش 

شد  درست کردم و از مراحل آن استوری گذاشتم. این باعث می 3سنتی رشته خشکار
مخاطب با غذاهای محلی گیالنی آشنا شود و اگر روزی به اقامتگاه ما آمد منوی 

تصویری از چای دو رنگ عکس گذاشتم که محلی ما برایش آشنا باشد. حتی یک بار 
شود و برای یک سنت و رسم قدیمی است که برای عروس و داماد تهیه می

مخاطبان بسیار جالب بود که چطور چای به دو رنگ کامالً مجزای تیره و روشن 
شود. بر اساس این سنت در مراسم بله برون و عقد عروس و داماد چای تقسیم می

 زنند.کی شدن و همدلی و عشق هم میدو رنگ به نشانه ی

 های بومگردیای میان اقامتگاهپاندمی کرونا عرصه تقویت ارتباطات شبکه 

( با مطالعه مراکز اقامتی گردشگری بخش الریجان شهرستان 1232رضوانی و همکاران )

 تواند تبادل دانش، کسبآمل نظریه شبکه در بخش گردشگری با ارتباط بین کسب و کارها می

همچنین مقاصد گردشگری  منافع کمّی و کیفی کسب و کارها، جوامع و مقاصد را سبب شود.

روستایی برای مقابله با تهدیدات رقابت جهانی و توسعه موقعیت استراتژیک خود باید اقدام به 

های قوی در بین کسب و کارهای کوچک و متوسط کنند. عواملی ها و مشارکتایجاد شبکه

گیری روابط ح درآمد، موفقیت اقامتگاه و روابط دوستی و خویشاوندی در شکلچون اعتماد، سط

رسد های این پژوهش به نظر میمؤثر است. براساس یافته های بومگردیای بین اقامتگاهشبکه

های بومگردی بیشتر در اقامتگاه قبل از بحران کرونا ارتباطات میان کسب و کار کوچک دامنه

گیری ویروس کرونا و گرفته است در حالیکه بعد از همهصورت می "دنمحلی عمل کر"قالب 

                                                                                                                                        
شود و از مرغ، پیاز، آب نارنج، های شرقی گیالن تهیه میهای متنوعی در قسمتشیوهنوعی خورشت که به  1

 سیب زمینی، سبزیجات محلی، بادمجان و تخم مرغ تشکیل شده است.

 تره پیله یا باقالی تازه پخته شده. 3

یا نان خورده شاکوکو از ترکیب گردوی ساییده شده، رب انار، کشمش، خرما، تخم مرغ تهیه شده که با برنج  2

 شود.می

 شود.کدو کِشتا نوعی شیرینی محلی از ترکیب آرد و کدو تهیه می 1

نان کِشتا از ترکیب آرد برنج، آرد گندم، تخم شنبلیله، دارچین، شکر و گردو درست شده و به شیوه سنتی بر  0

 شود.روی گمجی که به صورت معکوس و با فاصله روی زغال قرار گرفته شده پخته می

سال در منطقه گسکرات به ویژه در بخش طاهر  200رشته خشکار شیرینی محلی است که با قدمتی بالغ بر  3

-شده است و امروزه در تمام نقاط کشور به عنوان نمادی از خوراک گیالن طبخ میگوراب صومعه سرا طبخ می

 گردد.
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ها مدیران اقامتگاه "ای عمل کردنشبکه"های اجباری، بستر فضای مجازی به تقویت تعطیلی

-منجر شده است. تبادل ارتباطی مشارکت کنندگان در این پژوهش در فضای مجازی به شیوه

ک به مطالب منتشر شده در صفحات اینستاگرامی های متنوعی مشاهده گردید، اعالم الی

های همکار های صفحات همکاران و همچین معرفی اقامتگاهیکدیگر، کامنت گذاری در پست

ها فرایند چه در قالب مجازی و چه در قالب سفر و تجربه مستقیم حضور در سایر اقامتگاه

قابل یک چالش جمعی )کرونا( یادگیری درون سازمانی را تقویت نموده و هویت جمعی را در م

تر کرده است. مدیر اقامتگاه بومگردی در منطقه رستم آباد تعطیلی ناشی از کرونا را پررنگ

ها و همفکری در خصوص چگونگی عامل مهمی در تقویت ارتباط با مدیران سایر اقامتگاه

 ست:های جمعی منجر شده اگیری فعالیتداند که به شکلمواجهه با این بحران می

های گیالن را به با چند نفر از همکاران تصمیم گرفتیم که به زودی یکسری از آیین 

های اینستاگرام نشان دهیم و هر اقامتگاه سه آیین را بر عهده گرفت. مثالً در پست

و قرار شد فیلم و عکس تهیه کند  داشت اطالعاتی "1ورزا جنگ"همکارم در خصوص

از همکاران هم موافق این ایده نبودند شاید  اش قرار دهد. یکسریو در صفحه

-ها را به افراد غیر بومی میاطالعاتی نداشتند چون متاسفانه مجوز برخی اقامتگاه

دهند که صرفاً اهداف اقتصادی دارند و اطالعی از فرهنگ محلی ندارند. به هر حال 

شتند در های قبل که گردشگران حضور داکرد چراکه در سالامسال شرایط فرق می

کردیم. های سنتی در برخی موارد درصورت تمایل مخاطب، صحبت میمورد آیین

به شیوه سنتی  1و سفره هفت سین نوروز3من در خصوص مراسم سنتی در عید فطر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی دراز )شاخ میزان( داشته باشد. غذای هایبایست شاخورزا جنگ به معنی جنگ گاوهای نر است. این گاو می 1

ای شالیزار بود که در قسمتی به هورزا شامل سبوس برنج، چغندر، نمک کلوخی برای باز شدن اشتهای گاو و علف

های پاییز و زمستان و در تعطیالت عید نوروز یا اواخر تابستان شد. ورزا جنگ بیشتر در فصلریخته می "دخار"نام 

د. قبل از مسابقه به نشانه نیک بختی و پیروزی به دیگرها برگزار میها و عروسیو در جشن بعد از دروی برنج

دو یا سه متر که بر نوک آن دو  چوبی به ارتفاعنام دارد که  "برم"بستند. جایزه این مسابقه پیشانی ورزا، حنا می

روسری زنانه، گل ابریشم، صابون، و از هر ضلع آن جوراب مردانه یا  کردهقطعه چوب یک متری به صورت میخ 

کردند. صاحب ورزای فاتح برم در دست به آویختند و رقص پهلوانی و جست و خیز محلی )فوزما( میعطر می

)برای مطالعه بیشتر رجوع شود به موسوی  واندندخهمراه دوستان و همسایگان به طرف آبادی هلهله کنان شعر می

 (.1232شتی جمالی گ؛ 1230دیزکوهی و همکاران 

رسد و در بعضی مناطق آش و حلوا و عسل و ماست و به با دیده شدن هالل ماه شوال رمضان به پایان می 3

 خوانند. برند و بر سر مزار یاسین میگورستان می
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و قدیمی فیلم تهیه کردم و همچنین به مناسبت چهارشنبه سوری از مادربزرگ 

را تعریف کند "3هارشنبه سوریافسانه خاتون چ"همسرم که تالشی است خواستم تا 

. خیلی از افراد که این کلیپ با لباس محلی خیلی مورد پسند فالوئرها قرار گرفت

کردند. یا مثالً بعد از بعداً در مورد جزییات وسایل داخل سفره پرس و جو می

دو )اثر محمود پاینده لنگرودی(  های گیل و دیلمها و باورداشتخواندن کتاب آیین

خصوص افسانه سیا گالش نوشتم که بعداً یکی از مخاطبین به من پیام داد پست در 

که گویا سریالی با عنوان زندگی از نو هم به این افسانه اشاره داشته است. یکجورایی 

شود. ماه محرم هم که این کار باعث توجه بیشتر مردم به حفظ محیط زیست می

اری مراسم سنتی عزاداری نبود. برای همچنان بحران کرونا ادامه داشت و امکان برگز

های قبل فیلم و عکس متعدد منتشر کردم به عنوان نمونه مراسم همین من از سال

)علم دَبَدی( و علم 2، علم بندی3، موجِما بران0، کَرب زنی1، چهل منبران2الل پَله

 که خیلی مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. 3واچینی

                                                                                                                                        
های محلی، حلواهای خانگی، برنج سرخ وسایل نوروزی همچون قرآن، آینه، سبزه، نانسفر هفت سین را با  1

 کنند. گالب و شانه و قیچی و اسپند و تخم مرغ رنگی و گندم پهن می کرده، سکه،

ای به نام چهارشنبه خاتون وجود دارد که با صفات بر مبنای این افسانه در شهرستان تالش عنصری اسطوره 3

و  شنبه خاتون با آبچهارشود. توصیف می "پری گیسو بلند خوش اندام"و  "زیبا بلند با اندامیگالبتون گیس "

از غذاهای خاص  های روستا رفته وبه خانهبرکت پیوند خاصی دارد. این پری گیسو بلند در شب چهارشنبه سوری 

هایی که خانه خود را در آستانه بهار و سال نو خانواده برایخورد و اند میچهارشنبه سوری که برایش گذاشته

 (.1230بیشتر رجوع شود به تسلیمی برای مطالعه ) نمایدد طلب خیر و برکت میانپاکیزه کرده
شود. در این مراسم زنان حاجتمند صورت خود را مراسم الل پَله مختص زنان است و در غروب تاسوعا برگزار می 2

 کنندخانه رفته و پَله )پلو( طلب می 10به درب پوشانند و با دیگ و یک قاشق چوبی عمدتاً با پارچه سبز رنگ می
شود و از آن برای شفای از این غذا متبرک دانسته می کنند.و حتی با صاحب خانه نمی هیچ صحبتی با یکدیگر

 شود.بیماران استفاده می
خانه  10شود و فرد حاجتمند از منبر روضه خوانی مراسم چهل منبران بعد از اذان مغرب عصر تاسوعا برگزار می1 

 دارد.خام و خرما به قصد برآورده شدن حاجت بر می عبور کرده و در هر منبر شمعی روشن کرده و مقداری برنج
ای و  های عزاداری است. کارب تکه چوبی استوانهکَرب زنی به معنای به هم کوفتن دو تکه چوب در دسته 0

 شود.گیرد و با نوای نوحه به هم کوبیده می ای چرمی در کف دست جا می تراشیده شده است که به وسیله تسمه
شود که در سینی گرد بزرگی قرار داده شده و ای از خوراک اطالق میا مجمع بران به مجموعهموجِما بران ی 3

 شود.شود. عمدتاً خورشت فسنجان و متنجان در مجمع قرار داده میبرای عزاداران ایام محرم سرو می
ماه محرم تا  به   مانده از یک روز)عمدتاً سبز رنگ( به دور علم است که   یعنی بستن و پیچیدن پارچهعلم بندی  2

 شود که با روشن کردن شمع، نذر و نیاز و حاجت خواهی همراه است.روز هفتم این ماه انجام می
 کند.پاینده لنگرودی از علم واچینی به شیالن کشی یاد می 3
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گاهی بخشی در خصوص ابعاد ارزشمند فرهنگ قومی بی شک نقش جامعه محلی در آ

های بومگردی منطقه خویش که در شرف فراموشی است بسیار پررنگ است و حضور اقامتگاه

های اجتماعی و فضای مجازی فرصت مناسبی است که این نهاد نوپا را به مهمترین در شبکه

ای در قالب رفتار شبکه بستر بازنمایی فولکلور منطقه مبدل سازد. عینیت بخشی به این

دهد بلکه به ای و پراکنده را کاهش میهای جزیرههای صنفی نه تنها مخاطرات فعالیتاتحادیه

ای توسعه گردشگری قومی و سودرسانی هم در سطح جامعه محلی و هم در سطوح منطقه

 منجر خواهد شد.

 نتیجه گیری 

های بومگردی به لی دارد. اقامتگاهصنعت گردشگری نقش مهمی در توسعه پایدار جوامع مح

توانند با خودآگاهی قومی و توانمندسازی عنوان یکی از مهمترین بسترهای گردشگری قومی می

جامعه محلی نه تنها به توسعه پایدار روستایی کمک نمایند بلکه با توجه به حضور فعال زنان 

-. از سوی دیگر این نهاد میهای جنسیتی قدم بردارنددر این عرصه در جهت کاهش نابرابری

تواند با تمرکز بر فرایند یادگیری فرهنگی، نقش پررنگ و بنیادینی در بازنمایی فرهنگ بومی و 

فولکلور منطقه داشته باشد. این امر نیازمند خودآگاهی و توانمند سازی مدیران اقامتگاه نسبت 

نشان دهنده حجم باالی اطالعات  به منابع مادی و غیرمادی است. فربه بودن پاورقی این نوشتار

ماه به مخاطب  0های بومگردی منتخب در فاصله زمانی غنی و ارزشمندی است که اقامتگاه

اند که نمادی از قدرت و توان این نهاد در بازنمایی فرهنگ قومی و فولکلور غیربومی ارائه نموده

هادهای ذیربط به ویژه های مدون آموزشی از سوی نمنطقه است که در صورت برنامه ریزی

توان شاهد تداوم فعالیت اثربخش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می

های بومگردی به شکلی ساختارمند و نهادینه شده هم در عرصه مجازی و هم حضوری اقامتگاه

 بود.

سیب در مواقع بحران )به عنوان نمونه پاندمی کرونا( صنعت گردشگری به عنوان یکی از آ

های بومگردی به عنوان پذیرترین صنایع در معرض بیشترین لطمات اقتصادی است. اقامتگاه

های جایگزین را همواره در نظر داشته بایست گزینهمهمترین بازیگر عرصه گردشگری قومی می

باشند و جذب گردشگر منبع درآمد دوم آنها باشد و آن را فعالیتی جانبی و مکمل برای 

دانند. استمرار حضور در فضای مجازی در جریان فرایند یادگیری فرهنگی یکی از درآمدزایی ب
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مهمترین راهکارهای مطمئن برای صنایع کوچک فعال در اکورتوریسم است که نه تنها به 

افزایش آگاهی فرهنگی جامعه نسبت به میراث ناملموس فرهنگی که به تدریج به دست 

د بلکه مراکز بومگردی که بر مبنای مسئولیت اجتماعی شود خواهد انجامیفراموشی سپرده می

سازمان عمل نمودند به صورت مستمر در سه بعد تصویرسازی ذهنی، درگیری عمیق ذهنی و 

 تقویت وفاداری مشتریان به تولید محتوا در فضای مجازی اهتمام ورزیدند.

اجتماعی سازمان های بومگردی منتخب مسئولیت های این پژوهش اقامتگاهبراساس یافته 

در اینستاگرام  "ماسک بزنیم"یا  "مانیم در خانه می"را با نشان دادن مداوم تعهد به هشتگ 

های مادی و اهمیت دادن مخاطب را از سفر احتمالی منع کردند که غلبه نگاه اخالقی بر انگیزه

اش خانوار، به خیر جمعی در این عمل پررنگ بود چرا که علیرغم تحت الشعاع قرار گرفتن مع

های همگام شدن با حرکت جمعی جامعه در مقابل دشمن مشترک )کرونا( اولویت اول اقامتگاه

منتخب در این پژوهش بوده است. در این راستا با همراهی در الزام منع سفر و رکود صنعت 

های بومگردی منتخب به طور همزمان فرایند یادگیری فرهنگی و گردشگری، اقامتگاه

قومی در بازنمایی میراث فرهنگی ناملموس از طریق تولید محتوای آنالین نمود خودآگاهی 

کارنوا(،  هاییافت، انتشار فیلم، عکس، الیو، استوری و کلیپ در خصوص ترانه و موسیقی )کلیپ

نمایش ظروف و پوشاک بومی، هنرهای دراماتیک، ادبیات شفاهی و ضرب المثل و شعر )پلوی 

های ها )آئین سنتی عید نوروز، ماه رمضان و نوروز بل(، برنامهو جشنخوانی(، آداب و رسوم 

جمعی بومی )فرایند پرورش کرم ابریشم در تلمبار و بیجارکاری( و طباخی )خوراک بومی 

های مورد مطالعه بعد از تعطیلی ناشی از کرونا ضمن تاکید بر گیلکی( مدیران زن بومگردی

تماعی به صورت مداوم و مستمر در فضای مجازی فعالیت های بهداشتی و تحدیدات اجپروتکل

 اند.اند و ارتباط با گردشگران بالقوه را حفظ نمودهداشته

( 1333)استیور "احساس حضور"های گردشگری مجازی مفهوم یکی از مهمترین بحث

است و هراندازه مقصد گردشگری بتواند با تولید محتوای غنی در بستر اداراکات حسی مخاطب 

تر است. در دوران رکود ناشی از بحران کرونا، این احساس را تقویت کند در این رقابت موفق

توانند این احساس حضور را همچنان زنده های نوین میهای بومگردی در بستر فناوریاقامتگاه

تری خود را در فضای مقصد و در تعاملی دوطرفه نگه دارند. هر اندازه مشتری به شکل واقعی

های مقصد قرار بگیرد احساس دلبستگی مکانی گری احساس کند و در جریان فعالیتگردش

گیرد که با به دست آمدن منابع الزم، به عینیت خواهد بیشتری در گردشگر بالقوه شکل می
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های اخیر در گردشگری بین المللی جایگاه مناسبی پیدا که در سال 1رسید. واقعیت مجازی

-های بومگردی میهای توریستی است. اقامتگاهدرجه از جاذبه 230ویر کرده به معنای ارائه تصا

توانند با استفاده از این تکنولوژی اطالعات مستند و ارزشمندی در خصوص ابزار و وسایل درون 

سازه اقامتگاه یا روستای مقصد به مسافران نشان دهند. از سوی دیگر فناوری جدید واقعیت 

تواند عالوه بر ارائه بزارهای جدید در عرصه گردشگری مجازی میبه عنوان یکی از ا 3افزوده

ها و مناسک محلی، تصویر و متن در خصوص سازه اقامتگاه و یا ارکان فرهنگ قومی و آیین

اطالعات بیشتری را به صورت فیلم در اختیار مخاطب قرار دهد. تحقیقات جدید )بوگیسویک و 

های واقعیت افزوده بیشترین تأثیر را در ه از قابلیتدهد که استفاد( نشان می3013همکاران 

تواند تصویرسازی ذهنی گردشگران بالقوه داشته است چراکه فرد نه تنها از دریچه این روش می

شود تا تصاویر، متون و فیلم در خصوص مقصد را مشاهده کند بلکه این قابلیت به کاربر داده می

تری زی( احساس حضور را به صورت عینی و ملموسبا انتقال خود به مقصد )به صورت مجا

 تجربه کند و قدرت مانور بیشتری داشته باشد.

های نوین نگاه صرفاً فیزیکی به گردشگری را در زمانی که امکان سفر وجود ندارد فناوری 

های مشابه با گردشگری فیزیکی را ایجاد نمایند. تحقیقات توانند تجربهزیر سؤال برده و می

دهد که به کارگیری این دو بستر فناورانه در مقاصد گردشگری در افزایش تمایل و می نشان

؛ کیم و 3013کشش گردشگران به تجربه سفر ارتباط مستقیم و وثیقی دارد )وی و همکاران 

آفریند و هر اندازه اقامتگاهی در زمینه ارائه (. در دنیای جدید، دانش قدرت می3013همکاران 

تر خواهد بود. و جذاب به مخاطب موفق باشد در صنعت گردشگری موفقمحتوای مدون 

های طبیعی و غیرطبیعی ترین ویژگی این دو بستر، تداوم فعالیت در صورت بروز بحران مهم

های سفر را در گردشگران بالقوه توان همچنان با تصویرسازی ذهنی انگیزهاست چرا که می

 طبان را تضمین نمود.پررنگ کرده و درگیری عمیق ذهنی مخا

توانند حضوری پایدار و موفق داشته های بومگردی در صورتی میرسد اقامتگاهبه نظر می

ریزی آگاهانه و درازمدتی باشند که در خصوص مواجهه کسب و کار خود در دوران بحران برنامه

راهکارها  داشته باشند و نسبت به اصول گردشگری مجازی اشراف پیدا کنند. یکی از مهمترین

این است که با لحاظ کردن ابعاد سه گانه این صنعت )گردشگری، صنایع دستی و میراث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 virtual reality 
2 augmented reality 
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فرهنگی( تمام انرژی خود را بر روی یک بعد )که عمدتاً گردشگری است( متمرکز نکرده و در 

دو بعد دیگر )صنایع دستی و میرات فرهنگی ملموس و ناملموس( هم نقش آفرین باشند. در 

تر شده و این های طبیعی و غیرطبیعی قابل مدیریتهای ناشی از بحرانتعطیلیاین صورت 

 صنعت نوپا کمتر متضرر خواهد شد.
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 ( 1232اپلروود، مگان ،) ،مترجم: نگار قدیمی، تهران: نشر اکوتوریسم، اصول، تجربیات و سیاستها

 افکار.

 ( 1233ادیب عباسی، منصور ،)خی، سیاسی، اجتماعی از سیمای شهر من الهیجان: نگرشی تاری

 تهران: شادمان.الهیجان، 

 ( پژوهشی در ویژگی1232اسماعیل نیا، محمدرضا و جالل الدین رفیع فر ،) های نمادین نقاره در

پژوهشی دانشگاه هنر، -(، نامه هنرهای نمایشی و موسیقی دو فصلنامه علمیدیلمان )استان گیالن

 ، بهار و تابستان.13شماره 

 (، عوامل مؤثر بر وفاداری در گردشگری 1232ن رونیزی، سعیدرضا و سید عباس رجایی )اکبریا

 ، تابستان.3، شماره 0دوره گردشگری شهری، )مطالعه موردی: شهر قشم(، 

 ( راهکارهای توسعه گردشگری روستایی 1233بابایی همتی، روشن و نصراله موالئی هشجین ،)

، 32افیایی در مطالعات انسانی، سال هشتم، شماره ای گیالن، چشم انداز جغر بخش کوهپایه

 تابستان.

 ( 1233بشرا، محمد ،)رشت: فرهنگ ایلیا.اَدَرا واکون باد بایهِ شعرهای عامیانه و کودکانه گیلکی ، 

 های گیل و دیلم، تهران: فرهنگ ایلیا.ها و باورداشتپاینده لنگرودی، محمود )(، آیین 

 ( 1232پوررضا، فریدون ،)ویراستار: حامد پورشعبان، رشت: فرهنگ ی فولکلوریک گیالن، موسیق

 ایلیا.

 ( 1230پورشعبان، حامد ،) ،رشت: فرهنگ ایلیا.موسیقی گیالن 

 ( 1230تسلیمی، علی ،)رشت: فرهنگ ایلیا.های مردم گیالن، افسانه 

 نامه فصلهای گردشگری استان گلستان، (، بوم گردی با تأکید بر جاذبه1230) توالیی، سیمین

 .03، شماره 23، دوره های جغرافیاییپژوهش

 ( 1232جمالی گشتی، اعظم ،)رشت: فرهنگ ایلیا.های تالشی، ها و آیینها، سرگرمیبازی 

 ( 1233جهانیان، منوچهر و یعقوب نادعلی پور،)  ،)تهران: مدیریت گردشگری )تعاریف، ماهیت و اجزا

 انتشارات جهاد دانشگاهی.

 ( 1230خانی، فضیله) تحلیل جنسیتی از درک آثار گردشگری روستایی )مورد مطالعه: روستاهای ،

، بهار و 1، شماره 2دوره شهری، -توسعه محلی روستاییسولقان در شمال غرب تهران(، -کن

 تابستان.
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 ( نقش گردشگری در 1231خواجه شاهکویی، علیرضا و غالمرضا خوش فر و لیال کریمی ،)

فصلنامه برنامه طالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان(، توانمندسازی زنان روستایی )م

 ، زمستان.2، شماره 1دوره ریزی و توسعه گردشگری، 

 ( 1232داس ویل، راجر ،) ،ترجمه: محمد اعرابی و داود مدیریت جهانگردی مبانی راهبردها و آثار

 های فرهنگی.ایزدی، تهران: پژوهش

 ( 1232رابینو، یانسنت ،)رشت: فرهنگ ر گیالن و دیگر والیات جنوب دریای کاسپین، کشت برنج د

 ایلیا.

 ( بررسی 1232رضوانی، محمدرضا و حسنعلی فرجی سبکبار، سوسن باستانی و مهدی حسام ،)

روابط بین مراکز اقامتی گردشگری روستایی با رویکرد تحلیل شبکه مطالعه موردی: الریجان، 

 ، زمستان.11سال سوم، شماره ه گردشگری، ریزی و توسعمجله برنامهشهرستان آمل(، 

 ( سنجش رضایت 1233رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و یاسر رمضان نژاد و مهدی پورطاهری ،)

های جغرافیای پژوهشگردشگران از مقاصد گردشگری ساحلی مناطق روستایی استان گیالن، 

 ، پاییز.2، شماره 13دوره انسانی، 

 (، بررسی وضعیت گردشگری و بوم گردشگری شهر 1232سمی )سرایی، محمد حسین و نرگس قا

ها و المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسالمی ایران چالشورزنه، همایش بین

 چشم اندازها، جهاد دانشگاهی.

 ( شعر کار شالیزار و تحلیل محتوایی آن، 1233سبزعلیپور، جهاندوست و سیده باقره باقری ،) دو

 ، خرداد و تیر.11، شماره 0سال نگ و ادبیات عامه، ماهنامه فره

 ( 1230صفری پاسکه، رؤیا ،) ،رشت: فرهنگ ایلیا.فرهنگ برنج در زبان گیلکی 

 ( 1232عباسی الهیجی، بیژن ،)رشت: انتشارات  ای شرق گیالن،فرهنگ عامه روستاهای کوهپایه

 گیلکان.

 ( بررس1230میرزاده کوهشاهی، مهدی و امین دهقانی ،)های بوم گردی بندرعباس در ی پتانسیل

 ، بهار و تابستان.11، شماره 3دوره پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، جذب گردشگران، 

  موسوی دیزکوهی، سید هاشم و هوشنگ عباسی و محمد علی محمدی مالسرایی و اصغرنژاد بخش

ات اجتماعی ایران، مجله مطالع(، پژوهش مردم شناختی درباره ورزاجنگ در فرهنگ گیالن، 1230)

 ، تابستان.3دوره اول، شماره 

 ( 1231وحدتی، ناصر ،)رشت: فرهنگ ایلیا.های فولکلور گیالن، آوازها و ترانه 

 ( 1233وحدتی، ناصر ،)رشت: فرهنگ ایلیا.های فولکلور سیاهکل و دیلمان، دوبیتی 

 ( کارنواها، 1233همایونی، صادق ،) ،10شماره فرهنگ مردم. 

 تهران: سیمای دانش.فرهنگ عامه، (، 1233ن و مریم مسیحا )یاوری، حسی 
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