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 ن
زمین همواره سخاوت خود را ارزانی بشر کرده و انسان براي بهره از این لطف و سخاوت به دنبال کشـف آن در 
سراسر جهان به جستجو پرداخته.اما حاال از شواهد به نظر میاید که ارتباط انسان و طبیعت همچون گذشته روند 

.مسئولیت صنعـت گـردشـگـري در خود را طی نمی کند و زمین به نحوي قربانی خودخواهی انسان شده است
جبران دلخوري زمین بیشتراز دیگر نهادهاست چراکه علمی محسوب میشود که مدیـریـت آن را بـه عـهـده 

 دارد،اگرچه هرانسانی به نوبه ي خود مسئولیت زیادي درقبال آن دارد.
صنعت گردشگري با سرعت بسیاري در حال تبدیل شدن به بزرگترین تجارت جهانی است که دوام آن ملزوم بـه 

رعایت مواردیست.مفهوم گردشگري پایدار یا مسئوالنه طی سال هاي اخیر وارد حوزه ي گردشگـري 
شده و بسیار حائز اهمیت است.توسعه پایدار گردشگري داراي دو جنبه حفاظت از محیط زیست و 

منابع و میراث فرهنگی جوامع است و هدف آن توجه به محیط زیست،حفـظ تـنـوع،کـاهـش 
مصرف بیش از حد و حفظ ارزش هاي محلی و بومی به منظور حفظ بقاي منابع گردشگـري 

 ضمن توسعه ي گردشگریست.
در این شماره از مجله ي عصرگردشگري سعی شده که به ابعاد گوناگونی از ایـن نـوع 

گردشگري پرداخته شود و اصلی ترین هدف از آن گسترش این فـرهـنـگ مـیـان 
 آحادجامعه است.

 به امید دیدن زیباتر ایران فردا.

سال هاي اخیر وارد حوزه ي گردشگـري
اي دو جنبه حفاظت از محیط زیست و

حیط زیست،حفـظ تـنـوع،کـاهـش 
ظور حفظ بقاي منابع گردشگـري 

ابعاد گوناگونی از ایـن نـوع 
ش این فـرهـنـگ مـیـان 

یان ما  سارا ا
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 !همسفر
 ي یک عمر تالش و کوشش ي ما قصه قصه
 ي ساختن ایران است... قصه

ما به تاریکی ها
 به غم و سختی ها

 به همه وسوسه ها نه گفتیم
 

 همسفر
 راه همین نزدیکی است
 من پلی خواهم ساخت
 تو پلی خواهی ساخت

 !تا دل آبادي
 

 از خزر تا عمان
 همگی در هجرت

 از من خسته
 به مایی محکم

 تا بسازیم و نسوزد ایران
 کار ما ساختن است

 رفتن و سوختن و غربت و درد
 گیرند همه ارزانی آنها که وضو با تپش پنجره ها می

 من سفر خواهم کرد
 تو سفر خواهی کرد

 از بلندا به عمیق
 ها به درون از برون

 از همین نقطه به این نقطه که در آن هستیم
 جا خوبیم ما همین

 
 سید محمد مهدي سهرابی
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 پرونده این شماره:

گردشگری پایدار
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 گردشگري پایدار

براي تعریف گردشگري پایدار ابتدا به تعرف واژه گردشگـري از 
 دید سازمان جهانی گردشگري میپردازیم.

گردشگري عبارت است از : مجموعه فعالیت هایی که یک فـرد 
براي استراحت و کار یا دالیل دیگر به محیطی غیر از مـحـیـط 
معمول زندگی خویش سفر کرده و بیشتر از یک شب و کمتر از 

یک سال متوالی در آنجا اقامت کند.
حال گردشگري پایدار میخواهد که با اتکا بر مفهـوم تـوسـعـه 
پایدار،صنعت گردشگري در عین سود دهی اقتصادي، کمتریـن 

 تاثیر را بر جامعه میزبان و محیط زیست داشته باشد.
توسعه پایدار توسعه اي است که نیاز هاي نسل کنونی را بـدون 

 به مخاطره انداختن نسل هاي آینده تامین میکند.
گردشگري همواره اثراتی اعم از اثرات مثبت و منفی ،بر محیـط 
زیست و جوامع مقصد میگذارد. امّـا بـدون شـک تـوسـعـه 
گردشگري بدون مدیریت اثرات آن میتواند باعث آسـیـب بـه 

 محیط زیست، فرهنگ و جامعه میزبان شود.
با رعایت گردشگري پایدار میتوان تا حد ممکن به نکات مثبـت 

 گردشگري افزود و از نکات منفی آن کاست. 
با گسترده شدن صنعت گردشگري در مناطق مختلف جـهـان 
،برخی از کشور هاي پیشرو در این صنعت با مسائل نـاشـی از 
آثار نامطلوب بر منابع طبیعی،محیط زیست، آالیندگـی هـا و 
الگوي مصرف و نظام هاي اجتماعی مواجه شده اند و در نتیجه 

ـري پایدار مفهوم تازه   ـردشگ مورد توجه عـده زیـادي قـرار گ

 گرفته است.
الزم به ذکر است که هر صنعتی پیامدهایی دارد ،گـردشـگـري 
نیز هرگز به طور کامل پایدار یا بدون اثر نخواهد بود ولی دست 
کم میتواند درجهت پایدارتر و سازگار تر شدن با محیـط گـام 

 بردارد. 
اهمیت موضوع گردشگري پایدار در سطح جهان به انـدازه اي 

میالدي از سوي سـازمـان جـهـانـی  2017است که در سال 
سال جهانی گردشگري پایدار :ابزاري براي جهانگردي به عنوان 

شد.توسعه   برگزیده 
 اصول گردشگري پایدار:

 استفاده از ماهیت پایدار گونه)1
 کاهش بیش از حد مصرف و اتالف )2
حفظ و ارتقاي تنوع طبیعی ،اجتماعی و فـرهـنـگـی بـراي )3

 پایداري دراز مدت گردشگري 
 برنامه ریزي )4
 حمایت از نظام اقتصاد محلی )5
 مشارکت اجتماع هاي محلی )6
مشاوره بین صنعت گردشگري و اجتماع ها و سـازمـان هـا )7

 ونماد هاي محلی 
 آموزش خدمه و استخدام خدمه محلی )8
مسئولیت بازاریابی صنعت گردشگري )9

 انجام تحقیق   )10

 آناهیتا اثنی عشري
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 تاریخچه:
میالدي ،نگرانی هـایـش را  1960جامعه بین المللی در دهه 

درزمینه ي تعادل بین توسعه اقتصادي و توسعه اجـتـمـاعـی 
مطرح کرد و در نتیجه به مسئله ي توسعه پایدار عالقه مـنـد 

 شد.
میالدي ،کمسیون جهانی محیط و  1984سازمان ملل در سال 

-توسعه را تشکیل داد که این کمیسیون بیانیه اي با عـنـوان 
منتشر کرد کـه )  our common future(-ینده مشترك ماآ

تعریف مشخصی براي توسعه پایدار ارائه کرد که بدین صـورت 
 میباشد:

توسعه اي که بتواند نیازهاي نسل فعلی برآورده کنـد ،بـدون ” 
آنکه توانایی نسل هاي آتی را در تأمین نیازهایشان به مخاطـره 

 “اندازد.
جلسات مربوط به توسعه پایدار در سطح جهانی ادامه داشت تـا 

درشهر ریودوژانیروي برزیل دستور کـار  1992در نشست سال 
به عنوان دستور العمل بین المللی براي تـوسـعـه پـایـدار  21

 کشور رسید. 182تصویب شد و به امضائ رهبران 
به دنبال این روند اولین کنفرانس جهانی گردشگري پایدار در 

 در مادرید برگزار شد. 1995سال 
مـیـالدي اصـول  2004سازمان جهانی جهانگردي در سـال 

بنیادي را براي گردشگري پایدار معرفی کرد که جنـبـه هـاي 
اقتصادي ،محیطی ،اجتماعی و فرهنگی گردشگري را در بـر 

 میگیرد.
 این اصول به شرح زیر میباشند:

از منابع طبیعی به طور بهینه استفاده کند.
 به اصالت اجتماعی و فرهنگ اجتماعات میزبان احترام بگذارد.

فعالیت هاي اقتصادي بلند مدت و سود آور را تضمین کـنـد و 
منافع اجتماعی و اقتصادي تمامی افراد صاحب منفعت را مـد 

 نظر قرار دهد.
 گردشگري کشاورزي الگویی پایدار

گردشگري کشاورزي الگویی پایدار از گردشگري است با قابلیت 
اجراي ایده هاي نو و کار آفرینی که در بخش هاي گسترده از 
آمریکا، آسیا و اقیانوسیه و به طور وسـیـعـی در اروپـا مـورد 

 استقبال قرار گرفته.
 گردشگري کشاورزي:

اگرچه امروزه تعریف مشخصی براي گردشگري کشاورزي وجود 

ندارد اما بسیاري از مـحـقـقـان 
حوزه گردشگري معتقدند کـه بـه طـور کـلـی 

گردشگري کشاورزي به ابعادي از گردشـگـري و کشـاورزي 
اشاره دارد که در آن فاکتورهایی مانند کشاورز به عنوان میزبان 
،گردشگر به عنوان میهمان و ایجاد کسب وکار در مزارع و یـا 
بازدید از آن براي اهداف آموزشی و تفریحی و سرگرمی تعریـف 
شده و در کل گردشگري کشاورزي عملی است بـراي جـذب 
گردشگران به یک منطقه ،در اصل براي اهداف کشاورزي  کـه 
خود زیر مجموعه اي از صنعت بزرگتري به نـام گـردشـگـري 
روستایی است.گردشگري کشاورزي مفهوم ترکیبـی اسـت از 

 ادغام عناصر دو صنایع پیچیده کشاورزي و سفر .
در سال هاي اخیر حساسیت هاي زیست محیطی در نـاحـیـه 
خزر همواره با تاثیرات منفی گردشگران بر مـحـیـط زیسـت 
همچنین چالش ها و موانع بازدارنده بخش کشاورزي نیاز مبرم 
بر ایجاد یک سیستم توسعه پایدار در صنعت گـردشـگـري و 

 کشاورزي را بیش از پیش آشکار میکند.
اراضی ناحیه خزر پتانسیل باالیی در جذب توریست و توسـعـه 
فرهنگ گردشگري دارند.اراضی ناحیه خزر بسیار حاصلخیـز و 

شامـل انـواع داراي پوشش گیاهی بسیار متعدد،خاص ومتنوع 
 نی، عروس آبی ،نیلوفر آبی ،بلوط ،انجیر ،نارون ، راش است.

با توجه به تنوع اقلیم و آب و هوا در ایران ،روستاهاي بیشماري 
زمینه جذب گردشگر را دارند اما تنها تعداد معدودي از روستـا 
ها مانند ماسوله ،ابیانه ،کندوان و... در طول سال هـاي اخـیـر 

 مقصد گردشگران بوده است.
الزم به ذکر است که جذب گردشگر میتواند تأثیر زیـادي بـر 
رشد روستا داشته باشد مانند روستاي شاندیذ مشهد کـه هـم 
اکنون به شهر تبدیل شده است و ساالنه پذیراي مـیـلـیـونـهـا 

 گردشگر است.
 منابع:

Iran newspaper:
 مقاله کارآفرینی گردشگري 

 مقاله راهبردي نوین براي توسعه پایدار روستایی
www.eligasht.com 

www.donyayesafar.com 
www.khabarfarsi.com 

تاریخچه:
میالدي ،نگرانی هـایـش را 1960جامعه بین المللی در دهه 

درزمینه ي تعادل بین توسعه اقتصادي و توسعه اجـتـمـاعـی 
در نتیجه به مسئله ي توسعه پایدار عالقه مـنـد  کرد و مطرح

شد.
میالدي ،کمسیون جهانی محیط و 1984سازمان ملل در سال 

-توسعه را تشکیل داد که این کمیسیون بیانیه اي با عـنـوان 
ماآ مشترك our(-ینده common future(کـه کرد منتشر

ندارد اما بسیاري از مـحـقـقـان 
حوزه گردشگري معتقدند کـه بـه طـور کـلـی 

گردشگري کشاورزي به ابعادي از گردشـگـري و کشـاورزي 
اشاره دارد که در آن فاکتورهایی مانند کشاورز به عنوان میزبان 
،گردشگر به عنوان میهمان و ایجاد کسب وکار در مزارع و یـا 
بازدید از آن براي اهداف آموزشی و تفریحی و سرگرمی تعریـف 
عملی است بـراي جـذب کشاورزي در کل گردشگري و شده
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 * از بین بردن فقر:
صنعت گردشگري به عنوان بزرگترین و سـریع تـرین فـاکتور 

این قابلیت را دارد که منجر بـه بوجـود آمـدن   ,رشد اقتصادي
شغل هاي بسیاري براي مردم بـشود و تولیـد درآمـد ملـی را 

 افزایش دهد.
 * از بین بردن گرسنگی:

نیاز اساسی انسان به غذا و مواد مغذي مورد نیـاز بـدن هـدف 
دوم توسعه پایدار است. یادمان باشد که صرفا با افزایش تولیـد 
غذا نمی توان مشکالت مربوط به گرسنگی را حـل کـرد. بـازار 

افزایش درآمد کشاورزان و بـه طـور کـل بوجـود  ,هاي کارآمد
آوردن بخش کشاورزي فعال و پر جنب و جوش میتواند امنیت 
تغذیه اي جامعه را فـراهم کنـد. افـراد محلـی در گردشـگري 
میتوانند محصوالت ارگانیگ خـود را در امـاکن گردشـگري و 
هتل ها به فروش بگذارند و از این طریق است کـه گردشـگري 

 میتواند به افراد محلی و بومی کمک کند.
 * سالمت جسم و روان:
درآمـد  ,سالمت انسان ها میباشد,هدف سوم در توسعه پایدار

حاصل از گردشگري میتواند توسط مسئوالن مربوطـه در امـور 
مربوط به بهداشت و سـالمت مـردم وایجـاد  مراکـز خـدمات 

 رسانی بهداشتی مصرف شود.

 * آموزش:
توریسم این پتانسیل را دارد تا به حقوق تحصیلی و کاري تمام 
افراد جامعه بویژه زنان مشروطیت بخشد. توریسم میتواند براي 

 زنان فرصت هاي شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کند. 
 * برابري جنسیتی:

توریسم با اشتغال زایی براي زنان باعث توانمند سـازي آن هـا 
میشود. در نتیجه توریسم براي زنان ابـزاري محـسوب میـشود 

 جهت مشارکت در امور جامعه و همچنین رهبري جامعه.
 * دسترسی به آب سالم:

سرمایه گذاري هایی که در گردشگري براي تـامین آب و بـرق 
مورد نیاز میشود میتواند منجـر بـه دسـتیابی بـه آب تمـیز و 
بهداشتی در مناطق محلی شود. در این صورت است که کنترل 
الودگی آب مصرفی در توریسم میتوانـد کلیـدي بـراي حفـظ 

 منابع ارزشمند آبی باشد.
 :* دسترسی به انرژي مقرون به صرفه

توریسم میتواند با در پیش گرفتن الگوي مصرفی انـرژي هـاي 
تجدید پذیر در جهت حفظ منابع تجدیـد پـذیر عمـل کنـد و 
موجب کاهش تولید گازهـاي گلخانـه اي و تغیـیرات اقلیمـی 

 بشود.

 مترجمان: مائده امیري، محمد شیخلو
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 * توسعه اقتصادي:
توان به عنوان تجارت خدمات یادکرد.   فرصت از گردشگري می

بویـژه  ,شـوندهاي شغلی مناسبی که در گردشگري ایجاد مـی
براي زنان و جوانان می تواند تاثیرات مثبتی بر شرایط اجتماعی 

 و اقتصادي بگذارند.
 * صنعت، خالقیت و زیرساخت:

توسعه ي گردشگري ارتباط نزدیکی با زیرساخت هاي دولتی و 
خصوصی دارد. بخش گردشگري میتواند بر نوسـازي و تکمیـل 
زیرساخت هاي یک منطقه تاثیر سیاسی دولـتی بگـذارد. زیـر 
ساخت ها را پایدار تر کند و نو آوري و منابع کار آمد  به وجود 
آورد و به سمت کاهش تولید کربن، و  و اقـداماتی کـه باعـث 

 جذب گردشگر و منابع سرمایه گذاري حرکت کند..
 * کاهش نابرابري ها:

اگر گردشگري باعث ترغیب جوامع محلی و ذینفعان اصـلی در 
ي خود شـود میتوانـد ابـزاري قدرتمنـد بـراي کاهـش توسعه

نابرابري ها شود. گردشگري میتواند به وسیله ي فرصـت دادن 
به مردم براي موفق شدن و رونق کار خـود در مکـان زندگـی 

 خودشان باعث کمک به نوسازي شهر و توسعه ي روستا شود.
 * شهرها و جوامع پایدار:

گردشگري میتواند قابلیت دسترسی و زیرساخت هاي شهري را 
بهتر، ترویج بازسازي و حفظ میراث طبیعی و فرهنگی و دارایی 

 هایی که مربوط به گردشگري میشوند را افزایش دهد.
سرمایه گذاري در زیرساخت هاي سبز ( حمل و نقل موثر تـر، 
کاهش آلودگی هوا) باید به شهر هاي هوشمند ترو پاك تري نه 

 تنها براي ساکنان بلکه براي گردشگران نیز منجر شود.
 * تولید و مصرف با مسئولیت:

بخش گردشگري نیازمند تطبیق حالت مصرف و تولید پایدار و 
تسریع تغییرات به سمت پایداري است. ابزار هایی براي آگاهـی 
تاثیرات توسعه پایدار بر انـرژي، آب، ضـایعات،تنوع زیـستی و 

تواند حاصـل پیـشرفت اقتـصاد، اجتمـاع و ایجاد شغل که می
 درآمد هاي محیطی باشد.

 * حرکات جوي:
گردشگري با تغییرات جوي تحت تاثیر قرار میگـیرد. ذینفعـان 
گردشگري باید نقش رهبري در پاسخگویی به تغییرات جوي به 
دست بگیرند. از طریق (کاهش رد پاي کربنی در بخش حمل و 

نقل و اقامت).گردشگري میتواند از طریق پیـشرفت در کاهـش  
تولیدکربن و کمک کردن به برطرف کردن این موضوع که یکی 

 از چالش هاي زمان ما است  مفید باشد.
 * زندگی زیر آب:

گردشگري ساحلی و دریایی به اکوسیستم سالم دریایی وابسته 
است. توسعه ي گرشگري باید بخشی از مدیریت مجمع منطقه 
ي ساحلی باشد تا به حفـظ اکوسیـستم شـکننده ي دریایـی 

کمک کند و مانند یک وسیله ي نقلیه به پیشرفت اقتصاد آبـی 
 و کمک به استفاده ي پایدار از منابع دریایی عمل کند.

 * زندگی روي زمین:
تنوع زیستی غنی و میراث طبیعی بطور معمول دالیل بـسیاري 
از گردشگران براي بازدید از یک مقصد هستند. اگر پایداري در 
مناطق حساس به وجود آید گردشگري میتواند نقش مهمی نـه 
تنها نگه داري و حفظ تنوع زیستی بلکه در تولیـد درآمـد بـه 

 عنوان یک منبع معیشتی دیگر براي جامعه ي محلی باشد.
 * عدالت، صلح و موسسه هاي پر قدرت:

چون گردشگري در میان میلیارد ها انسان از جوامع مختلف در 
حال چرخش است میتواند چند فرهنگی و احترام بـه مذاهـب 
مختلف و درك افراد را تقویـت کنـد. گردشـگري کـه جوامـع 
محلی را تشویق و ترغیب میکند و براي آن ها بسیار مفید است 

 میتواند حتی صلح را در جوامع جنگ زده نیز تحکیم کند.
 * همکاري براي اهداف:

به علت ماهیت متقابل گردشگري، این بخـش توانـایی تقویـت 
همکاري هاي خصوصـی و دولـتی و همچنیـن تـشویق چنـد 
سهامداري همانند بین المللی، ملی، منطقه اي و محلـی بـراي 
کار کردن با هم دیگر بـراي رسـیدن بـه توسـعه ي پایـدار و 
همچنین اهداف مشترك و متداول را دارد. سیاست عمومـی و 
نوآوري در تهیه ي پول در مرکزیت دستیابی به موضـوع مـورد 

 قرار دارد. 2030بحث 
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 هاي توسعه پایدار گردشگري نظریه

 دکترفاطمه شکاري 
 دکتراي مدیریت گردشگري و هتلداري دانشگاه شیراز

 (TBL)گانه  هاي سه پیامد
bottom line   چارچوبی است که در امور مالی و حسابداري براي

ي پیامدهاي   رود. جان الکینگتون واژه  ارزیابی پایداري به کار می
چـارچـوب .  (Wise, 2016)به کار برد  1994گانه را در سال   سه

هاي غیربازاري و غیرمالی عملکرد و   گانه به حوزه  پیامدهاي سه
پردازد و به طور خاص به اثرات اقتصـادي،   مسئولیت شرکت می

کند. بـه عـبـارت دیـگـر،   محیطی و اقتصادي توجه می  زیست
پیامدهاي سه گانه چارچوبی است براي سـنـجـش و گـزارش 
عملکرد شرکت در قالب پارامترهاي اقتصادي، اجـتـمـاعـی و 

گـویـی بـه   محیطی. ویژگی اصلی این رویـکـرد پـاسـخ  زیست
دهی در مـورد   نفعان، شفافیت در گزارش  سهامداران و سایر ذي

ریـزي   گانه در برنامـه  ها، ادغام اصول مسلم پیامدهاي سه  فعالیت
نفـعـان اسـت.   راهبردي و عملیات شرکت و مشارکت دادن ذي

، » شهـرونـدي سـازمـانـی«هایی چون   ها، معادل  برخی شرکت
را بـه جـاي »  مسئولیت اجتماعی شرکت« یا »  توسعه پایدار« 

گانه در   اند.  رویکرد پیامدهاي سه  گانه به کار برده  پیامدهاي سه
پایداري ریشه دارد و بنابراین، با برآورده کردن نیازهاي کنونـی 

بدون به خطر انداختن نیازهاي آینـدگـان در ارتـبـاط اسـت          
)(Fairley et al., 2011. 

هاي اصلی پـایـداري هسـتـنـد. در   پیامدهاي سه گانه ستون
ها   که این رویکرد در ارتباط با محیط کسب و کاري شرکت  حالی

تر نیـز مـورد   هاي گردشگري کالن  مشی  است، در خط  بیان شده
هـاي   گیرد. در گردشگري این پیامدها از فعالیت استفاده قرار می

رود و بـر   کسب و کاري بخش خصوصی و دولتی فـراتـر مـی
 ).     Wise, 2016هاي توسعه پایدار متمرکز است( فعالیت

بعد ژئوپولتیکی گردشگري پایدار
 (TBL)ي   گردشگري پایدار اغلب بر پیـامـدهـاي سـه گـانـه

فرهنگی متمرکز است. این -محیطی، اقتصادي و اجتماعیزیست
هاي اکولوژیکی حسـاس و تـنـوع   پیامدها، حفاظت از سیستم

زیستی بومی، رهایی از فقر و توزیع عادالنه ثروت، اعتـمـاد بـه 
نفس فرهنگی، حس عمیق رفاه اجتماعی، امنـیـت و تسـاوي 

هاي جامـعـه را در بـر   ها و دسترسی براي تمام بخش  فرصت
تـر   شود که اهداف گسترده  گیرد. نیل به این نتایج، سبب می  می

تساوي درون نسلی و بین نسلی برآورده شوند. بـا ایـن حـال، 
تر به پایداري مستلـزم ایـن اسـت کـه بسـتـر   رویکرد جامع

کند و متعـاقـب   ژئوپولتیکی که نیل به این نتایج را تسیهیل می

کنـد مـورد   آن پدیده گردشگري که از این بستر پشتیبانی می
 توجه قرار گیرند. 

طور که پایداري اقتصادي، اجتماعی و زیست مـحـیـطـی   همان
کنند که چه شکلی از اقتصاد، جامعه و محیط زیسـت   بیان می

کند کـه کـدام   مطلوب است، پایداري ژئوپولتیکی نیز بیان می
ساختارها و روابط ژئوپولتیکی ارجحیت دارند. با این حال، ایـن 
روابط و ساختارها به خودي خود مطلوب نـیـسـتـنـد، بـلـکـه 

ها به دلیل ظرفیت خلـق اقـتـصـاد، جـامـعـه و   مطلوبیت آن
زیست پایدار است. بنابراین، چارچوب ژئوپولتیـکـی کـه   محیط
دارد، در )  TBL( ترین تناسب را با اهداف سه گانه پایداري   بیش

هـاي   که کم و بیش هم پیوندي سیستم فعلـی دولـت  عین این
هـا (بـراي مـثـال،   کند، جدایی طلـبـی  مستقل را تصدیق می

هاي (آلمان غربی و شرقـی)   چکوسلواکی، اتحاد شوروي) و ادغام
هاي فراملی مانند سازمان ملل، اتحادیه   داوطلبانه و بعالوه، بلوك

کنند به صورت جمعی بـا مسـائـل اروپا و نفتا را که تالش می
اي و جهانی شدن مانند مهاجرت، تجارت و تـغـیـیـرات   منطقه

اقلیمی مواجه شوند را می پذیرد.  با این حال، آن چه کمـاکـان 
در این چارچوب مشکل زا است و بنابراین از لحاظ کاربـرد آن 

هاي بسیار زیاد ژئوپولتـیـکـی   براي پایداري آشکار نیست، بحث
ها   المللی است که تعارضات قومی و سایر عوامل آن  داخلی و بین
 کند.  را تحریک می

رابطه گردشگري و ژئوپولتیک در ادبیات به طور متقابـل مـورد 
هاي ژئوپولتیکی معاصر بـه   است. گفتمان  بی توجهی قرار گرفته

کنند، و ادبیات گردشگري نیز بـه   ندرت به گردشگري اشاره می
است. این موضوع   ندرت در بستر آشکار ژئوپولتیکی شکل گرفته
المللی بـه طـور   بر خالف این واقعیت است که گردشگري بین

ذاتی یک پدیده ژئوپولتیکی است که جابجایی انبـوه افـراد در 
گیرد و تنها از طریق به کارگیري   المللی را در بر می  مرزهاي بین

 شود.  کشورهاي مبدأ و مقصد میسر می قدرت
تـوان در چـارچـوب   را مـیمقیاس فراملی بعد ژئوپولتیکی در 

اي یا در قالب روابط دوجانبه بین کشورها بررسی  جهانی، منطقه
کرد. موضوع اصلی در این زمینه، نقش بالقوه گردشگري بعنوان 

اي است. صلح جهانی که   ي صلح جهانی و منطقه  تسهیل کننده
هاي گردشگري جایگزین مـانـنـد گـردشـگـري   توسط فعالیت

شود، در   ایجاد می  home-stay tourismداوطلبانه، اکوتوریسم و 
واقع خود یک هدف پایداري است. با این حال، صلح جهانی یک 
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 )TBL( بستر مناسب براي پیگیري اهداف سه گانه پـایـداري 

شود. شاخص مرتبط در این زمینه عضویت کشورها در   تلقی می
UNWTO   است، که یک مجمع جهانی براي پـرداخـتـن بـه

گردشگري و  نیل به اهداف توسعـه هـزاره از   مسائل مشترك
 طریق گردشگري پایدار و مسئوالنه است. 

گردشگري این پتانسیل را دارد که شکاف بین کشورها و مناطق 
تر توسعه یافته به لحاظ اقتصادي را از بـیـن   توسعه یافته و کم

تر کند. از لحاظ جغرافیایی توسعه اقتصادي نابرابـر   ببرد یا بیش
کند. توسعه نابرابر اقـتـصـادي   تعارض ژئوپولتیکی را حادتر می

هاي استعماري و نئواستعماري است که  بـیـن   ناشی از سیاست
هـا   وابستـه بـه آن »حاشیه اي«و نواحی  »اي  هسته«مناطق 

توان این شکاف را نـهـادیـنـه کـنـد.   کند و می  تمایز ایجاد می
اشکالی از گردشگري که در استمرار این وضعیت نقش دارند را 

توان نه تنها از لحاظ اقتصادي بلکه از لحاظ ژئوپـولـتـیـکـی   می
هـاي   هایـی از فـعـالـیـت  ناپایدار دانست. نقطه ي مقابل گونه

حاشیـه و -گردشگري است که بر ژئوپولتیک عدم تعادل هسته
گـردشـگـري «نیل به تساوي درون نسلی متمرکز است، مانند 

و                         »گــردشــگــري حــامــی فــقــرا«و  »جــامــعــه مــحــور
»  fair trade tourism  .«هاي مرتبط با سطح فـرامـلـی   شاخص

 (جهانی) عبارتند از:
هاي دوجانبه و چـنـدجـانـبـه مـرتـبـط بـا  کمک   پرداخت

هاي کشورهاي تـوسـعـه   گردشگري از طریق دولت و سمن
تر توسعه یافته و میـزانـی کـه ایـن   یافته به کشورهاي کم

 ها مشروط است؛کمک
هـاي ثـابـت در   درصد واحدهاي گردشگري یا سایر سرمایه

تر توسعه یافته که توسط کشورهاي تـوسـعـه   کشورهاي کم
 شود؛ یافته و به ویژه کشورهاي استعمارگر سابق کنترل می

تر توسعه یافته   درصد درآمدهاي گردشگري در کشورهاي کم
ي واردات و بعالوه، سود و دستمزدهاي مدیران   که به واسطه

 کند. خارجی به کشورهاي توسعه یافته نشت می
اي، دو جانبه و سایر روابط چندجانبه محدودتر نیز   روابط منطقه

شوند. اتحادیه اروپـا   ابعاد ژئوپولتیکی گردشگري پایدار تلقی می
ترین موجودیت منطقه اي براي همکاري و پیوند چـنـد   معروف

اي اغلب بهترین ابـزار بـراي   هاي منطقه  کشور است. این تالش
تر است تا بتوانند به اهداف ملی خود   کشورهاي فقیرتر و ضعیف

دست یابند در عین حال که احتمال بروز تعارض با کشـورهـاي 
اي از روابط دو جانبه همکاري   دهند. نمونه  همسایه را کاهش می

بین اسرائیل و اردن در رود اردن است، که پتانسیل گردشگـري 
هاي تاریخی را نشـان   تر بین دشمن  براي ایجاد روابط دوستانه

 دهد.  می
هـاي تـاریـخـی   با این حال، ممکن است در جایی که خصومت

وجود دارد، روابط گردشگري دوجانبه در حال بهبود به واسطـه 

حوادثی که در آن گردشگران جامعه میزبان را هدف قـرار مـی 
کـنـنـد،   دهند یا جامعه میزبان به گردشگران آسیب وارد مـی

هاي فـوتـبـالـی و   صدمه ببیند. ورود گردشگران جنسی، اوباش
سایر عناصر ضد اجتماعی نیز یک توسعه نامناسب بـه لـحـاظ 

تواند روابط دوجانبه کشورها را از طریق   ژئوپولتیکی است که می
ها نسبت به مردم دیگر کشورها   هاي منفی و کلیشه  ایجاد نگرش

تخریب کند. بعالوه، مرزهاي نسبتاً باز که ناشی از رشد اعتمـاد 
تواند تهدیدکننده باشد، زیرا این اعتماد   بین کشورهاست نیز می

شود که کشورها در ممانعت از ورود مـواد مـخـدر،   موجب می
تر اثربخش عمل کننـد.   اسلحه، تهدیدهاي بیولوژیکی و غیره کم

گر وجود بستر ژئوپولتیکی مثبت   هایی که نشان  در ادامه شاخص
 شود: در روابط دوجانبه و چندجانبه هستند بیان می
)، با توجه 1999وضعیت روابط مرزي بر اساس طیف تیموتی (

 هاي مرتبط با گردشگري؛ به جابجایی
هاي فرامرزي و درصد کشورهاي مرزي که در ایـن   تعداد پارك

پارك ها سهیمند؛ 
تعداد سایر توافقنامه ها و اقدامات دوجـانـبـه مـرتـبـط بـا 

 گردشگري؛
درصدي از ساکنین که در یک سال مشخص/یا به طور کلی از 

 سایر کشورهاي همسایه و غیرهمسایه دیدار کرده اند؛
همبستگی بین این درصدها و ادراك ساکنین از ایـن کـه  

 ها با سایر کشورها هم پیمان است؛ کشور آن
سرانه وقوع جرم توسط جامعه میزبان علیه گردشگران بـیـن 

 المللی؛
المللی که بـه صـورت   نسبت جامعه میزبان به گردشگران بین

 شود؛ گیري می روزانه اندازه
المللی علیـه جـامـعـه   تعداد وقوع جرم توسط گردشگران بین

 میزبان. 
نقش گردشگري داخلی بعـنـوان یـک  سطح ملیدر مالحظات 

نیروي ایجاد کننده وحدت بین مردم یک کشور در نظر گرفتـه 
چه در این میان ارزش پژوهش دارد میزانی است که   شود. آن  می

هاي مثبت   اي موجب شکوفا شدن دیدگاه  گردشگري درون حوزه
هاي مرتبـط   شود. شاخص  هاي کشور می تر نسبت به سایر بخش
 با این سطح عبارتند از:

هاي گـردشـگـري   هاي ملی موجود بعنوان جاذبه  تعداد آیکون
 ها؛ اي و ترفیع آن درون حوزه

درصد جمعیت کشور که در یک سال مشخص به سـفـرهـاي 
 اند؛ اي رفته درون حوزه

هایی که گـردشـگـران درون  ها یا ایالت میانگین تعداد استان
 اند؛ ها بازدید کرده اي در یک سال مشخص از آن حوزه

هـا/  نگرش ساکنین یک استان/ایالت نسبت به سایـر اسـتـان
 ها؛ ایالت
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هاي ملی دیـدار   اي که از آیکون  درصد گردشگران درون حوزه
 اند؛ کرده

ها و راهبردهایی براي ترغیب گردشگري درون   مشی  وجود خط
 اي. حوزه

گردشگري ابزاري براي خـودشـکـوفـایـی    sub-stateسطح در 
 شـود     هاي اقلیت تـلـقـی مـی  فرهنگی و اقتصادي گروه

(Weaver, .2010) 
Tourism Responsustable 

هاي طبیعی و اجتماعی و رابطه گردشگرنگرانی در مورد محیط
شدت یافت، در نهایـت  1970ي   زیست که از اوایل دهه  محیط-

گیري اشـکـال و   و شکل »تر  مسئولیت بیش«موجب توجه به 
مفاهیم جایگزین گردشگري در تقابل با جریان گردشگري انبوه 

 1990ي   گردید. بحث در مورد پایداري گردشگري از اوایل دهه
آغاز شد. ادوارد اینسکیپ پنج معیار اصلی بـراي گـردشـگـري 

محیطی   هاي اقتصادي، زیست  پایدار مشخص نمود که مسئولیت
هاي این صنعت در مـقـابـل   و اجتماعی گردشگري و مسئولیت

گردشگران (رضایت دیدارکننده) و عدالت و تساوي جهانی را در 
 گرفت.  بر می

نظران، مفهوم پایداري یک عصـاي سـحـر   از دید برخی صاحب
ها و اشـکـال تـوسـعـه   آید که به سمت مدل  آمیز به شمار می
اسـت. از سـوي   زیست و جامعه نشانه رفتـه  سازگارتر با محیط

است. به بیان   دیگر، این مفهوم مورد انتقادات بسیاري قرار گرفته
ي معطوف کردن نظرها به سـوي دیگر، بحث پایداري در زمینه

مـحـیـطـی   نیاز به ایجاد تعادل بین منافع اقتصادي و زیسـت
ها و راهـبـردهـا   مشی  گردشگري مفید بوده و نفوذ آن در خط

جویی در انـرژي،   هاي خوبی در صرفه  موجب اقدامات و پیشرفت
بازیافت، کاهش زباله و کاهش انتشار کربن و تالش براي بهبـود 

است. با این حال، شواهد بسیاري نیز   معیشت جوامع محلی شده
از اثرات منفی آن وجود دارد.  به بیان ویلر، مفـهـوم پـایـداري 
کاربرد عملی اندکی دارد زیرا به ابزار روابـط عـمـومـی بـراي 
پرداختن به انتقادهاي وارد شده به اثرات گردشگري تـبـدیـل 

هاي قبلی (مـخـرب)   که رفتار کردن به شیوه  است، در حالی  شده
سازد. در واقع، در مورد سودمـنـدي تـوسـعـه   پذیر می  را امکان

پایدار گردشگري اتفاق نظر وجود ندارد و اجراي آن در عـمـل 
چنان دشوار است و این موجب شده که بخش اعظم صنعـت هم

نفعان گردشـگـري   گردشگري کماکان ناپایدار باشد. بعالوه، ذي
چنین،   کنند. هم  راهکارهاي پایداري را با سرعت کمی دنبال می

هاي ترفیعی خود را بعنوان مقـصـدي   برخی مقصدها در فعالیت
کنند و به این ترتیب انتظـارات گـردشـگـران   پایدار معرفی می

دهند. اما گردشگران در واقعیت با شـکـاف   جدید را افزایش می
شـود،   چه در واقع انجـام مـی  بین پایداري وعده داده شده و آن

 شوند.  روبرو می

به این ترتیب، سودمندي اندك و انتقادات وارد شده به مفـهـوم 
پایداري، به همراه توجه فزاینده به مفهوم گردشگري مسئوالنـه 

اسـت. بـر ایـن اسـاس،   نیاز به تفکر انتقادي را پـدیـد آورده
هاي نظري اقتصاد سیاسی و اقتصاد   میهاللیک با بررسی دیدگاه

پـذیـري را ارائـه   مسـئـولـیـت-رفتاري مدل یکپارچه پایداري
گـیـرد: آگـاهـی   است. این مدل سه گام را در بـر مـی  داده

(Awareness))دستورالعمل ،Agenda ( )و اقدامAction .(   این
هاي پایداري را تکمیل مـیـکـنـد و نشـان   مدل بحث شاخص

توان بـه   دهد که چگونه مفهوم پایداري را به طور مستمر میمی
کار گرفت و از گردشگري ارزش بازار محور و بدون مداخـلـه از 

محور   محیطی به سمت گردشگري مسئوالنه محیط  منظر زیست
 ). 1و ارزش اجتماعی محور حرکت کرد (شکل

کند کـه گـردشـگـري   میهالیک با بررسی ادبیات استدالل می
مسئوالنه مترادف گردشگري پایدار نیست. گردشگري مسئوالنه 

تـر   پـردازد و بـیـش  به گفتمان گردشگري پایدار در عمل مـی
اصطالحی براي توصیف نوعی از گردشگري است کـه پـایـدار 

کند. گردشگري مسـئـوالنـه، چـیـز   است، زیرا پایدار عمل می
براي سایر اشکال گردشگري یا    جدیدي نیست و جایگزینی تازه

ي جدیدي براي انجام گردشگري پایدار نیست. بنابـرایـن،   شیوه
هاي پایداري را بسـط   مشی  گردشگري مسئوالنه راهبردها و خط

کند. این ارتـبـاط   دهد و رفتارهاي پایدار را به آن اضافه می  می
اسـت. بـر   شده  نشان داده 2پذیري در شکل   مسئولیت -پایداري

هاي توسـعـه پـایـدار بـر روي الـزامـات   اساس شکل، ستون
 responsustableاند. سقف این بـنـا   گردشگري پایدار بنا شده

tourism  پـذیـري در رفـتـار   نام دارد که پایداري و مسئولیت
 ). Mihalic, 2016دهد( گردشگري را نشان می

 SMT) (گردشگري انبوه پایدار 
به بیان ویور گردشگري انبوه پایـدار پـیـامـدي مـطـلـوب و 

(Mihalic, 2016)  
 Responsustable Tourismبراي 3Aمدل  – 1شکل
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الوقوع براي اکثر مقصدهاي گردشگري است. به بـیـان او،   قریب
در دو دهه گذشته هنجار حامی رشد با هنجار پایداري ترکیـب 

است و در نتیجه ظهور  گردشگري انبوه پایدار را بـعـنـوان   شده
است.  به بیان دیـگـر،   پیامدي مطلوب براي مقصد مطرح نموده

کمیابی منابع طبیعی، توسعه فناوري سبز، آگـاهـی در مـورد 
گـرایـی   زیسـت  هاي مالی جهانی، محیط  تغییرات اقلیمی، بحران

نهادینه شده و فناوري اینترنت همگی ظهور پایداري بـعـنـوان 
تـر کنند که با هنجار دیرینـه  یک هنجار اجتماعی را تسهیل می

شود (توسعه پایدار). در نتـیـجـه،   مطلوب بودن رشد ترکیب می
مقصدها از سه مسیر متمایز به سمت گردشگري انبوه پـایـدار 

 کنند.  حرکت می
ویور این مسیرها را بر اساس مدل سناریوهاي توسعه مـقـصـد 

آل گردشگري   است. او در این مدل چهار گونه ایده  مشخص کرده
را بر اساس مقیاس و اعمال کنترل منتج از پایداري از یکدیـگـر 

یـا  (CAT)است: گردشگري جایگزین اقـتـضـایـی  متمایز کرده
گر مرحله اولیـه   گردشگري جایگزین کنترل نشده که صرفاً بیان

ي ابتدایی همه مقصـدهـا   چرخه حیات مقصد است و در مرحله
با حـرکـت از   (UMT)دهد. گردشگري انبوه ناپایدار   روي می

CAT  گـیـرد و   تر گردشگري شکل مـی  به سمت اشکال انبوه
دهـد.   ي حیات مقصد باتلر را نشان مـی  شکل چرخه  Sمنحنی

هـایـی راسـتـاي   توانند از طریق اعمـال کـنـتـرل  مقصدها می
گردشگري جایگزین کوچک مقیاس، به سـمـت گـردشـگـري 

ي اعـمـال   حرکت کنند یا به واسطه   (DAT)جایگزین آگاهانه 
هایی که با اشکال بزرگ مقیاس گردشگري در ارتـبـاط   کنترل

پیش روند. سـه   (SMT)است، به سوي گردشگري انبوه پایدار 
بـه   CATخط سیر گفته شده مسیرهاي تکاملی گردشگري از 

SMT دهند. در نتیجه،  مقصدها از سه خط سـیـر   را نشان می

متمایز ارگانیک، نموي و القاییبه  سمت گردشگري انبوه پایـدار 
 ). 3کنند (شکل حرکت می
خط سیر رشد بازار مـحـور UMTبه سمت  SMTتوالی اولیه 

کند که با مراحل مشارکت، تـوسـعـه،   خودبخودي را دنبال می
تثبیت و افول مدل باتلر تطابق دارد (مسیر ارگانیـک). مسـیـر 
نموي از این لحاظ در تضاد با مسیر ارگانیک قرار دارد که پـس 

به دنـبـال حـفـظ   DATبا کنترل هدفمند از طریق   CATاز 
هاي طبیعی و فرهنگی است که حس منحـصـربـه فـرد   دارایی

مکان در مقصد، کیفیت زندگی و مزیت رقابتی ادراك شـده را 
کنند. در مسیر القایی، اتخاذ راهبردهاي  رشد قطـبـی   ایجاد می

و انحراف از  »هاي فوري  تفریحگاه«دولت محور  موجب ایجاد  
 شود.  چرخه حیات مقصد می

ي حـیـات   به بیان دیگر، مسیر ارگانیک بازار محور، مدل چرخه
که مسیر نموي   دهد. در حالی  مقصد گردشگري باتلر را نشان می

است   (DAT)گر گردشگري جایگزین آگاهانه  کنترل محور، بیان
یابنـد   هاي تحمل به طور تدریجی افزایش می  که در آن ظرفیت

تا بتوانند سطوح بازدید باالتري را پوشش دهند. مسیر ترکیبـی 
اي را تـوصـیـف   ریزي شـده  هاي برنامه  القایی کالن تفریحگاه

اند. به گفته ویور،  هاي رشد طراحی شده کند که بعنوان قطب می
حرکت به سمت گردشگري انبوه پایدار فرآیندي تکاملی و نـه 

 ).Weaver,  2012انقالبی است(

 آوري نظریه تاب
 (WCED)زیست و توسعه   که کمیسیون جهانی محیط  از زمانی

به  1987گزارش خود تحت عنوان آینده مشترك ما را در سال 
سازمان ملل متحد ارائه کرد، پایداري چارچـوبـی مـفـهـومـی 

است. امروزه توسعه پایـدار یـا   محبوبی براي توسعه جامعه بوده
چنان بعنوان یک پارادایم توسعه مسلط در اکـثـر   پایداري هم

ها، جوامع و کسـب و   ها مورد توجه دولت  ها و برنامه  مشی  خط
کارهاست.  این محبوبیت، حداقل تا حدي ناشی از مـاهـیـت 

ها        بر اساس الزامات و ستون Responsustable Tourismدرك پیشنهادي از  – 2شکل
Mihalic, 2016) ( 

مسیرهاي ارگانیک، نموي و القایی به سمت گردشگري انبوه پایدار            – 3شکل
(Weaver, 2012) 
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گرایانه اهداف پایداري در راستاي ایجاد جهانی بهـتـر از   آل  ایده
شناسیم، است. با این حال، با تهدیدهاي رو   چیزي که ما می  آن

به رشد ناشی از تغییرات مرتبط با تحوالت انسـان، بـه ویـژه 
تغییرات مرتبط آب و هوا و اقلیم، در مورد این موضوع که آیـا 
پایداري به تنهایی قادر است پاسخی اثربخش باشد، تردیدهـاي 

، تـوجـه 2000ي   است. به این ترتیب، از اواسط دهه  بوجود آمده
ي   آوري جامعه بعنوان مدل توسعـه  آوري اجتماعی و تاب  به تاب

است. به طور کـلـی، تـأکـیـد   اي داشته  جایگزین رشد فزاینده
آوري بر سازگاري با تغییر است و تأکید پایداري بر حفاظت   تآب

که پایداري   و کاهش اثرات.  به بیان دریسن و همکاران در حالی
از طریق حفظ منابع در سطحی باالتر از سطوح هنجاري ایمـن، 

آوري از طریـق ایـجـاد   کند، رویکرد تاب  تغییرات را حداقل می
هایی براي بازگشت به حالت مطـلـوب، پـس از بـروز   ظرفیت

شود. با این حال، شواهد موجـود آشفتگی با تغییرات سازگار می
دهد که بسیاري از محققان با این دیـدگـاه   در ادبیات نشان می
آوري دو رویکرد متفاوت هسـتـنـد، مـوافـق   که پایداري و تاب

آوري را   دانند یا تاب  نیستند؛ و این دو را رویکردهاي مشابهی می
گیرند، یا مـعـتـقـدنـد کـه   شاخص کلیدي پایداري در نظر می

آوري چگونگی   پایداري یک هدف اجتماعی گسترده است و تاب
  ).Lew et al., 2016باشد( نیل به این هدف می

هـا بـعـنـوان   آوري اولین بار در رابطه با اکوسیستـم  مفهوم تاب
هـا بـراي جـذب   ها و توانایی آن  معیاري براي مقاومت سیستم

تغییر و آشفتگی، در عین حفظ روابط یکسان بین جـوامـع یـا 
آوري   متغیرهاي سیستم به کار رفت. تفسیرهاي جدید از تـاب

مفاهیمی مانند سازماندهی مجدد، هویت و بازخورد و ظرفـیـت 
ســازگــاري و یــادگــیــري را نــیــز بــه آن افــزوده اســت            

(Becken, 2013, p. 508).  توانایی یک سیستـم «آوري یعنی   تاب
ها و یادگیري و سازگـاري در زمـان بـروز   براي جذب اختالل

 .(Holladay, 2011, p. 15) »آشفتگی با هدف رشد و پویایی
هاي این دو پـارادایـم را بـه   ها و شباهت  لو و همکاران، تفاوت

 اند:  صورت زیر خالصه کرده
 

 پذیر است. ایجاد تناسب بین جامعه انسانی و محیط طبیعی امکان ها فرضیه
 هاي اجتماعی اقتصادي؛ اثرات تغییر اقلیم؛ توسعه جامعه. سیستم تمرکز پژوهش

 ها و اقدامات تغییر اقلیم، بویژه حکمرانی؛ آموزش و یادگیري بعنوان ابزارهاي اجرا. مشی خط ها روش
 بقا، امنیت و رفاه سیستم (اجتماعی و تنوع زیستی)؛ احساس مکان و تعلق (میراث). اهداف

 ) Lew et al., 2016آوري ( هاي بین پایداري و تاب شباهت -1جدول

 آوري تاب پایداري  

بینی و آشوب هنجار به شمار   تغییر غیرخطی و غیرقابل پیش پذیر هستند). آیند (یا حداقل امکان ثبات و تعادل هنجار به شمار می ها فرضیه
 آید. می

زیست و اقتصاد؛  هاي هنجاري (حفاظت از فرهنگ، محیط آل ایده اهداف
 تساوي بین نسلی؛ عدالت).

هاي راهبردي، پویا و خودسامانده؛ نهادهاي یادگیرنده و   سیستم
 هاي نوآور. فرهنگ

محیطی و اجتماعی توسعه و رشد اقتصادي؛ استفاده   اثرات زیست تمرکز پژوهش
 بیش از حد از منابع؛ ردپاي کربن.

هاي طبیعی و انسانی؛ اثرات تغییر اقلیم؛ سرمایه   مدیریت بحران
 ها. اجتماعی و شبکه

از منابع؛ حفاظت در مقابل تغییر و به  »استفاده هوشمندانه«مدیریت  ها روش
 حداقل رساندن تغییر؛ بازیافت و سبزسازي؛ آموزش تغییر رفتار.

پذیري و افزایش ظرفیت فیزیکی و اجتماعی در  کاهش آسیب
پذیري و فراوانی)؛ بازخورد سیستم و  مقابل تغییر (انعطاف

 عملکرد؛ آموزش نوآوري.
 پردازد. محیطی نمی به علل تغییرات اجتماعی و زیست تعریف ضعیف و بسیار سیاسی. نقد

 ) Lew et al., 2016آوري ( هاي بین پایداري و تاب تفاوت -2جدول
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نظریه توانمندسازي
ها از جمله در ادبیات آموزش،   توانمندسازي در بسیاري از رشته

اسـت.   ریزي/توسعه مورد توجه قرار گرفـتـه  شناسی و برنامه  روان
ها بعنوان پادزهـري بـراي   توانمندسازي در هریک از این حوزه

اسـت. بـا وجـود   عدالتی اجتماعی به کـار رفـتـه  مقابله با بی
هاي بسیاري که پیرامـون تـوانـمـنـدسـازي صـورت   پژوهش
اسـت. بـه بـیـان   است، ارائه تعریفی از آن دشوار بـوده  گرفته

توان تعریـف   تر می  راپاپورت توانمندسازي را در فقدان آن راحت
کرد. عدم توانمندي یعنی ضعف واقعی یا خیالی؛ درمـانـدگـی 
آموخته شده؛ بیگانگی؛ فقدان احساس کنترل بر زندگی خـود. 
به بیان او ارائه تعریف مثبت از توانمندسازي دشوارتر است، زیرا 

هاي مختلف مـعـانـی   این مفهوم براي افراد مختلف و در زمینه
ها از   ترین تعریف  متفاوتی دارد. با این وجود، یکی از مورد قبول

ها و   است: توانایی افراد، سازمان  توانمندسازي را خود او ارائه داده
جوامع براي تسلط بر امورخود. سادن نیز تـوانـمـنـدسـازي را 
فرآیند گذر از وضعیت ضعف (ناتوانی) به وضعیت کسب کنترل 

اسـت.   نسبی بر زندگی فردي، سرنوشت و محیط تعریف کـرده
 »کنترل«و  »تسلط«ها، کسب  موضوع مشترك بین این تعریف

 بر محیط خود است. 
تـر   گردشگري بیـش   ي   پژوهش پیرامون توانمندسازي در حوزه

اسـت.   در بستر توسعه پایدار گـردشـگـري صـورت گـرفـتـه
توانمندسازي در این بستر به تمرکز بر کیفیت زندگی ساکنـان 

هاي سه گانـه پـایـداري   در قالب ایجاد حداکثر منافع در حوزه
محیطی و اجـتـمـاعـی   (پایداري اقتصادي، زیست (TBL)مقصد

پردازد. به ایـن   فرهنگی) به شکلی معنادارتر از تولید و سود می
ترتیب موفقیت توانمندسازي مستلزم مشارکت جامعـه اسـت. 
کنترل ساکنین مبناي فلسفی گردشگري پایدار است. از نظر یو 
و همکاران، مشارکت جامعه عامل ضروري براي توسعه پـایـدار 

رغم اهمیت مشارکت ساکنین در فرآینـد   گردشگري است. علی
توسعه گردشگري، به بیان برخی محققین مشارکت به تنهـایـی 

که گردشگري پایدار باشد، ساکنین باید   کافی نیست و براي این
توانمند شوند. به بیان کول، مشارکت جامعه هدف نهایی نیست 
و در صورتی که ساکنین توانمند نشوند، توسعه پایدار در نهایت 
محکوم به شکست خواهد بود. از نظر او، توانمندسازي ساکنیـن 
پله پایانی نردبان مشارکت است که در آن اعضاي جامعه عوامل 
فعال تغییر هستند و قادر خواهند بود براي مشکالت خـود راه 

گیري کنند، اقداماتی انجام دهـنـد و   هایی بیابند، تصمیم حل
هاي خود را ارزیابی نمایند. آرنستاین  اولین کسـی بـود   حل  راه

که مشارکت را در قالب یک نردبان تـوصـیـف کـرد کـه در 
ترین سطح آن عدم مشارکت، در میانه آن مـیـزانـی از   پایین

رسانی و مشورت و در   مشارکت نمادین (توکنیسم)  مانند اطالع
باالترین سطح، کنترل شهروندان (توانمندسازي) قرار دارد. بـه 

همین ترتیب، چوگیل  نیز هشت سطح از مشارکت را تعـریـف 
ترین میزان کنترل  که شهروندان وقتی بیش است، به طوري کرده

را دارند که توانمند شده باشند. بنابراین، توانمندسازي باالترین 
سطح مشارکت جامعه است که در آن ساکنان نـه تـنـهـا در 

گیرند بلکه بر آن کنترل   ریزي، مورد توجه قرار می  فرآیند برنامه
ي توانمنـدسـازي در   نیز دارند. یکی از کارهاي اصلی در زمینه

ي مفهومی اسکیونز  است که در آن به بررسی   گردشگري مقاله
شناختی، اجتماعی و سیاسـی تـوانـمـنـدسـازي در   ابعاد روان

ــه ــت ــرداخ ــور پ ــح ــه م ــع ــام ــم ج ــوریس ــوت ــت                                اک اس
)Boley & McGehee, 2014.( 

 نظریه سرمایه اجتماعی
هـاي   در علوم اجتماعی، سرمایه اجتماعی به معـنـاي ویـژگـی

ها، هنجارها و اعتماد اجتـمـاعـی   سازمان اجتماعی مانند شبکه
است که هماهنگی و همکاري براي کسب منافع مـتـقـابـل را 

هـاي   ي توسعه گردشگري، پـژوهـش  کند. در حوزه  تسهیل می
بسیاري در ارتباط با واکنش ساکنین نسـبـت بـه تـوسـعـه 

است. علت توجه محققـیـن بـه ایـن   گردشگري صورت گرفته
موضوع این است که قابلیت اجتماعی ساکنین  براي حـمـایـت 
اثربخش آنان و تقویت توسعه موفق گردشگري ضـرورت دارد. 

هـاي   اند که تمایل و همکاري ساکنین مؤلفه  مطالعات نشان داده
اسـت   ضروري براي توسعه گردشگري هستند. تجربه نشان داده

که بدون همکاري، حمایت و مشارکت جامعه محلی کسـب و 
کارها قادر نخواهند بود یک صنعت گردشگري پایـدار داشـتـه 
باشند. نتایج مطالعه کیم و کو نشان داد که توسعه گردشـگـري 

دهد. به بیـان   روستایی، سرمایه اجتماعی ساکنین را افزایش می
جونز سرمایه اجتماعی اهمیت زیادي دارد زیرا اعتماد و تعامـل 

کند   ها، همکاري را تسهیل می  ي تراکنشاز طریق کاهش هزینه
زیرا افراد دیگر نیازي به نظارت بر رفتار دیگران ندارند، بنابراین، 

هاي جـمـعـی و گـروهـی   کنند و در فعالیت  اعتمادسازي می
ها و رویکـردهـاي   نمایند. با توجه به چارچوب  گذاري می  سرمایه

مختلفی که براي بررسی سرمایه اجتماعی وجود دارد، در مـورد 
این مفهوم و تعاریف آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. اخـیـراً 
برخی محققین از دیدگاه نظریه شبکه به سرمایه اجـتـمـاعـی 

گران را مـورد تـوجـه   اند؛ این دیدگاه روابط بین کنش  نگریسته
زنـنـده در   دهد. مفاهیم سرمایه اجتماعی پیوندي و پل  قرار می

هـاي گـونـاگـون   تحلیل شبکه اجتماعی نیز براي بررسی جنبه
اسـت               ها مورد اسـتـفـاده قـرار گـرفـتـه  ساخت و حفظ شبکه

 )Park et al., 2012 آدلر و ون روابـط درونـی را سـرمـایـه .(
اجتماعی پیوندي و روابط بیرونی را سرمایه اجتماعی پل زننـده 

هاي متنوعی اغلب اطالعات و منبـع   نامیدند. بازده چنین شبکه
 »قدرت پیونـدهـاي ضـعـیـف«جدیدي است که تحت عنوان 

 ). Kim et al., 2016شود( شناخته می
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 (ANT)شبکه  -گر نظریه کنش
را نـظـریـه پـذیـرش یـا   شبکه که برخی آن -گر  نظریه کنش

انـد،   شناسی انتقال مفاهیم نـیـز نـامـیـده  عضوگیري و جامعه
خاستگاهی کامالً اروپایی دارد و برپایه آثـار التـور و کـالـون 

گران مطالعات علم و فناوري فرانسه و جان الو مـردم   پژوهش
مـیـالدي بسـط و  1980شناس بریتانیایی در اواسط دهـه 

است. این نظریه ضمن اجتناب از رویکردهاي یک   گسترش یافته
گرایانه رئالیستی (تأکید صرف بر امور طبیعی و واقعی) و   جانبه

گرایی اجتماعی (روایت فرهنگی از امـور و تـعـریـف   برساخت
هاي فرهنگی) در تبیین علم و تولید   طبیعت در چارچوب زمینه

است مرکب از رئالیسم علمـی،   علم، رویکردي ترکیبی ارائه داده
-گـر  گرایی اجتماعی و تحلیل گفتمان.  نظریه کـنـش  برساخت

گراست. این نظریـه بـه   گرا یا ضد بنیان  شبکه جنبشی ضد ذات
شناسـی کـه   اي معتقد است، اصلی در نشانه  اصل مادیت رابطه

کند همه هستارها اهمیت خود را از ارتباط با دیـگـر   فرض می
 ).1386کنند (قاضی طباطبایی و ودادهیر،  هستارها کسب می

محبوبیت رو به افزایش این تئوري از یک ویژگی مـحـوري آن 
گران انسـانـی و   شود که شامل برخورد متقارن کنش ناشی می

باشد. در این تئـوري  غیرانسانی و عوامل اجتماعی و فناورانه می
به این عوامل نامتجانس اهمیت یکسان داده شده و به عـنـوان 

گیرند؛ در  هاي پویا و سیال مورد مالحظه قرار می اجزاي شبکه
هاي اجتماعی به پیوندها و  این نظریه پایه و اساس درك پدیده

ها بستگی دارد.  به بیان التور، براسـاس ایـن  ارتباطات بین آن
اي براي مطالعه  نظریه هیچ پدیده اجتماعی  از پیش تعیین شده

ي ارتباطات و پیوندهاي مـدوام   وجود ندارد؛ هر موقعیتی نتیجه
گران است. لذا هر دو گروه از کنشگـران انسـانـی و   بین کنش

ها را شکل داده و در آن مشارکت دارنـد.  غیرانسانی با هم شبکه
گران و پیوندهاي بیـن   به همین دلیل فقط با دنبال کردن کنش

توان مفاهیم اجتماعی و عـلـمـی را درك نـمـود              ها می آن
)Arnaboldi & Spiller, 2011 .(  

شبکه اخیراً به عنوان یک رویکرد مطالـعـاتـی  -گر  تئوري کنش
در   جدید در مطالعات گردشگري مطرح شده است. به بیـان ون

شبکه سه عنصر مرتبط با مطالعه  -گر  پردازان کنش  دویم، نظریه
 -گـر  اند: اصل یکسانی، تمرکز بر کنش  گردشگري را مطرح کرده

ها و تأکید بر فرآیندهاي انتقال مفاهیم. یکسانی یکـی از   شبکه
 -گـر  هاي نظـریـه کـنـش  ترین ویژگی   متمایزترین و مورد بحث

که همه چیز بـایـد   شبکه است. تأکید بر یکسانی یعنی بیان این
اي یکسان مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، ایـن اصـل   به شیوه

شود در ماهیت اشیاء وجود دارد، کنار تمایزهایی را که گفته می
هـا   کند کـه آن  گذارد و به جاي آن این سؤال را مطرح می  می

دهـی وجـود   توانند بعنوان محصول فرآیندهاي نظـم  چگونه می
شبکه، به اشیاء نیز امکان قـرار  -گر  داشته باشند.  نظریه کنش

کند. به بیان دیگر، نظریـه   گر را اعطا میگرفتن در جایگاه کنش
گران را بـه   شبکه یک تعریف نشانه شناختی از کنش -گر  کنش

هـاي   گران شکل و ویـژگـی  گیرد که بر اساس آن کنش  کار می
 آورند؟  خود را در نتیجه روابط با دیگران بدست می

توان بدون یکدیگر   شبکه را نمی-گر  در این نظریه، مفاهیم کنش
گـر بـه   شبکه بـه کـنـش-گر  تعریف کرد. به بیان دیگر، کنش
شبـکـه  -گر  پذیر نیست. کنش  تنهایی، یا شبکه به تنهایی تقلیل

سازي از عـنـاصـر   زمان هم فردي است که فعالیتش شبکه  هم
اي است که قـادر اسـت عـنـاصـر   نامتجانس است و هم شبکه

تشکیل دهنده خود را بازتعریف کند و تغییر دهد. بر اساس این 
توان نتیجه گرفت که هـیـچ   شناختی می  دیدگاه، از منظر روش

که چه کسی یا چـه   اي در مورد این  فرضیه از پیش تعیین شده
چیزي در یک مجموعه شرایط خاص عـمـل خـواهـد کـرد، 

هـاسـت و   ي ترکیب شـبـکـه  توان طرح کرد. کنش نتیجه  نمی
شـونـد کـه   ها از اجزاء و قطعات مختلفی سـاخـتـه مـی  شبکه

گیرد. به   اجتماعی، اقتصادي، طبیعی، تکنولوژیکی و غیره نام می
کـنـنـد   شبکـه ادعـا مـی -گر  پردازان کنش  این ترتیب، نظریه

گر/ساختار، جـهـانـی/  هایی چون طبیعت/جامعه، کنش  دوگانگی
ها،  پیامد هستنـد   گذارند . در واقع این دوگانگیمحلی کنار می

ها شکل خـود را   شبکه، موجودیت -گر  نه علت. در نظریه کنش
 آورند.  اند، بدست می در نتیجه روابطی که در آن قرار گرفته

شبکه به فرآیندهاي انتقال مـفـاهـیـم -گرپردازان کنشنظریه
گـران   ها کنـش  هایی که توسط آن  عالقمند هستند؛  یعنی روش

هاي بنیادین دارند کنار هـم   هایی را که گاهی تفاوت  موجودیت
سازند که برقراري ارتبـاط بـراي   ها را متقاعد می  آورند و آن  می
ها را بـه   ها منافعی را در بر دارد. انتقال مفاهیم،  موجودیت  آن

ها نسبت   هایی را به آن  کند، ویژگی  ها تبدیل می  شبکه -گر  کنش
سـازد.   ها برقرار مـی  دهد و روابط کم و بیش باثبات بین آن  می

انتقال مفاهیم یعنی مشخص کردن قوانین و توصیف سـنـاریـو. 
آورد واعمال قدرت بـه   انتقال مفاهیم، روابط قدرت را پدید می

 ).  van der Duim, 2007اقدامات دیگران بستگی دارد(
نمـاهـاي «شبکه، مفهوم  -گر  در دویم بر اساس نظریه کنش  ون

نماهاي گردشگـري بـه «را مطرح کرد. به بیان او، »گردشگري
ها شباهت دارند. هر عنصري (مانند یک کلمه در جمـلـه)   جمله

ها در جـمـلـه)، بـا باسایر عناصر در ارتباط است (سایر کلمه
سـازد.   ها را یکپارچه مـی  ترکیبی که افراد،  مصنوعات و محیط

ي حذف کردن یک کلمه، بی معنی شدن جمله است.  به   نتیجه
هـا،   ها، هواپیماها و اتومبیل  ها، موزه  طور مشابه، اگر سواحل، کوه

ها را از گردشگري کنار بگذاریم، نـتـیـجـه   سایت  ها و کمپ  هتل
هایی ایستا و مجزا خواهد بود نه گردشگران یا کارآفرینان   انسان

ها را از گردشگري حذف کنیم، نـتـیـجـه   گردشگري. اگر انسان
چون یک موزه خواهد بود که از خـلـق   اي ارزشمند هم  مجموعه
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 ). van der Duim , 2005, p. 97( »نماهاي گردشگري عاجز است
) افـراد؛ 1عبارتند از:  »نماهاي گردشگري«هاي اصلی   مؤلفه

کـنـنـد و   یعنی کسانی که از خدمات گردشگري استفاده مـی
دهـنـد.              هایی که ایـن خـدمـات را ارائـه مـی  کسانی/سازمان

هایی کـه   ها و فناوري  ها، ماشین  اي از اشیاء، رسانه  )  مجموعه2
نمـاهـاي «زمانی -اند، قلمرو فضایی  در قالب شبکه گردهم آمده

دهند. این مجـمـوعـه عـبـارتسـت از   را بسط می »گردشگري
اي، بـعـالوه   هاي حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و جاده  شبکه
هـاي   هایی که پـیـام  ها و شبکه  ها و کابل  هاي مایکرو، سیم  کانال

تلفنی و فکس، اطالعات، تصویر و عکـس، پـول و اطـالعـات 
 -گر  ) فضاها؛ بر اساس نظریه کنش3کنند.   اي را منتقل می  رایانه

اي   است. فضا رابـطـه  رابطه ، فضا از روابط گوناگونی ساخته شده
نـمـاهـاي «شـود. در واقـع،   ها آشکـار مـی  است و در کنش

دهـی و انـتـقـال   گر فرآیندهاي پیچیده نظمبیان »گردشگري
مفاهیم هستند که ناشی از همگرایی بین افـراد و اشـیـا در 

هـا در نـمـاهـاي   فعالیتی یکسان است: گردشگري. موجودیت
گردشگري (افراد یا اشیاء) شکل خود را در نتیجه روابطی که در 

ها، راهـنـمـا،   یابند. کارآفرینان، تورگردان  اند، می  آن قرار گرفته
کنند تا اجزاء،   ها و گردشگران به طور پیوسته تالش می  گارسون

تـر اي با دوام  شبکه -گر  افراد و اشیاء  مورد نیاز براي خلق کنش
 ).van der Duim, 2007راگرد هم بیاورند(

 SET)(نظریه مبادله اجتماعی
اولین بار پرود، النگ و الن در قالب سه مطالعه نظریه مـبـادلـه 
اجتماعی را براي تشریح چرایی حمایت ساکنین از گردشـگـري 
یا مقاومت آنان در برابر این صنعت بیان کردند. این نظریه براي 

رسد زیرا چارچوبـی   شناخت نگرش ساکنین سودمند به نظر می
منطقی است که ادراك جامعه میزبان از اثرات مثبت و مـنـفـی 

 دهد.  گردشگري را نشان می
شـنـاسـی   شناسی و روان  منشأ نظریه مبادله اجتماعی به جامعه

گردد. این نظریه، نظریه مبادله اقتصادي تفاوت دارد زیـرا   برمی
کـه   است به طـوري  دیدگاه نئوکالسیک از عقالنیت را بسط داده

اي را نیز در بر بگیرد. به این   هاي رابطه  تغییرپذیري ذاتی مبادله
اي غالب براي تشـریـح   ترتیب، نظریه مبادله اجتماعی به نظریه

اسـت.   دیدگاه ساکنین نسبت به گردشـگـري تـبـدیـل شـده
پرطرفداران بودن نظریه مبادله اجتماعی بـه ایـن واقـعـیـت 

گردد که این نظریه ماهیت نامتجانس جامعه مـیـزبـان را   برمی
هاي مختلف مردم بسـتـه بـه   کند، به طوري که گروه  تأیید می

ها و منافع گردشـگـري، مـمـکـن اسـت   ادراك خود از هزینه
هاي متفاوتی نسبت به آن داشته باشند. بر ایـن اسـاس نگرش

ادراك ساکنین از اثرات مثبت و منفی گردشگري بر حـمـایـت 
 گذارد.  آنان از این صنعت اثر می

هاي بین نظـریـه مـبـادلـه   که امرسون تفاوت  با این حال، با آن

اسـت، در   اقتصادي و مبادله اجتماعی را به وضوح بیـان کـرده
هاي دو نظریـه سـردرگـمـی   ادبیات گردشگري در مورد تفاوت

ي مـبـادلـه   وجود دارد. برخی محققین بر این باورند که مؤلفـه
اقتصادي بین گردشگران و ساکنین به اندازه کافی مورد تـوجـه 

سازي اصلی نظریه مـبـادلـه   است. انحراف از مفهوم  قرار نگرفته
اسـت. بـه ویـژه،   اجتماعی دلیل نقدهاي وارد شده به آن بوده

گیهی و آندرك این نظریه را به دلیل وجـود دو فـرضـیـه   مک
اند: اول، افراد همیشه بـر اسـاس   ناصحیح مورد انتقاد قرار داده

منفعت شخصی که بعنوان اولویت برتر در ذهـن خـود دارنـد 
کنند. دوم، ساکنین ممکن است فکر کنند کـه   گیري می  تصمیم

اند، اما بعداً به این باور   ترین تصمیم را گرفته  در لحظه محتاطانه
اند. ووسنام و   ها را انتخاب نکرده  ترین گزینه  برسند که پرمنفعت

همکاران، نظریه مبادله اجتماعی را به دلیـل دیـدگـاه صـرفـاً 
اقتصادي نسبت به رابطه ساکنین و گردشـگـران و در نـظـر 
نگرفتن سایر عوامل اثرگذار بر این رابطه مـورد انـتـقـاد قـرار 

اند. به بیان التکوا و وگت، تنها راه حل ممکن ترکیب ایـن   داده
تـوانـد   ها مـی   ي دیگري است، زیرا ترکیب نظریه  نظریه با نظریه

دیدگاه بهتري در مورد نگرش ساکنین به گردشگري ارائه دهد. 
تواند به همراه نظریه مبادله اجتماعی   هایی که می  یکی از نظریه

مورد استفاده قرار گیرد نظریه عقالنیت رسمی و مـاهـوي وبـر 
 ). Boley et al., 2014است(

 (WFSR)نظریه عقالنیت رسمی و ماهوي وبر 
شناسی بـه نـام    نظریه عقالنیت رسمی و ماهوي توسط جامعه

ماکس وبر، براي تشریح انگیزش افـراد بـراي مشـارکـت در 
کـه   هاي مختلف اقتصادي ارائه شد. وبر، بـه جـاي آن  فعالیت

منفعت اقتصادي را تنها عامل محرك عقالنیت افراد بداند، بیان 
کرد که عقالنیت فعالیت اقتصادي ممکن است رسمی یا ماهوي 

هاي بین فرآیندهاي عـقـالیـی سـازي را در   باشد. او تفاوت
هاي مختلف بررسی کرد و به این نتیجـه رسـیـد کـه   فرهنگ

ها وجود دارد و از کنش عقالیی وسیله  عقالنیت در ذات فرهنگ
هدف (عقالنیت رسمی) و کنش غیربازاري عـقـالیـی ارزشـی -

است. چنین طیفی از عقالنـیـت   (عقالنیت ماهوي) تشکیل شده
گیرد، پتانسیل   ها، باورها، اخالقیات و فلسفه را در برمی  که ارزش

ي وبـر   زیادي براي پژوهش در مورد نگرش ساکنین دارد. نظریه
بررسی منافع اقتصادي و غیراقتصادي (ماهـوي) گـردشـگـري 
مانند همبستگی عاطفی، اعتماد و قدرت که ساکنین را تـحـت 

 سازد. دهد را ممکن می تأثیر قرار می
عقالنیت رسمی وبر تحت تأثیر خطاها و عوامل عاطـفـی قـرار 

کند: حـداکـثـر   اي حرکت می  گیرد و به سمت هدف یگانه  نمی
کار را از طریق قوانین بازار انجام   ساختن منفعت اقتصادي و این

دهد؛ بدون توجه به اثرات وارد شده بر هر فرد یا میزانی کـه   می
ممکن است عقالنیت ماهوي اخالقی نقض شـود. عـقـالنـیـت 
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رسمی با کاربرد فعلی نظریه مبادله اجتماعی تطابق دارد؛ بر این 
اساس ساکنینی که به لحاظ مالی از گردشگري منتفع شـونـد 

تري نسبت به اثرات گردشگري دارند و از توسـعـه   دیدگاه مثبت
کنند. از سوي دیگر، عقالنیت ماهـوي وبـر، بـر   آن حمایت می

 نیازهاي غیراقتصادي متمرکز است. 
ي وبر دالیل اقتصادي و غیـراقـتـصـادي بـراي   بنابراین، نظریه

دهـد.   حمایت یا عدم حمایت ساکنین از گردشگري ارائـه مـی
نظر از این که ساکنین در صنعت گردشـگـري اشـتـغـال   صرف

کننـد و   چنان در مقصد زندگی می  ها هم  داشته باشند یا نه، آن
گیرد. ساکنین هـم   ها تحت تأثیر گردشگري قرار می  زندگی آن

تحت تأثیر منافع اقتصادي حاصل از گردشگري هستند و هـم 
توان تـوضـیـح   محیطی آن. می  اثرات اجتماعی فرهنگی و زیست

رغم فقدان اثرات اقتصادي مسـتـقـیـم   داد که چرا ساکنین علی
کنند. نظریه وبر در ترکیب   گردشگري، باز هم از آن حمایت می

با نظریه مبادله اجتماعی، یک دیدگاه نظري قوي براي بررسـی 
ي وسیعی از عوامل اقتصادي و غیراقتصادي اثرگـذار بـر   گستره

کـنـد                   نگرش ساکنین نسبت بـه گـردشـگـري فـراهـم مـی
)Boley et al., 2014.( 
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 در مقدمه منشور جهانی اخالق گردشگري آمده است:
) نماینـدگان UNWTOما اعضاي سازمان جهانی گردشگري (” 

صنعت گردشگري و فرستادگان دولت ها، سـرزمین هـا، بنگـاه 
هاي اقتصادي، نهاد ها و مجموعه ها کـه بـه مناسـبت مجمـع 

در  1999عمومی سازمان جهانی گردشگري در تاریخ یک اکنبر 
 “کشور شیلی شهر سانتیاگو گرد هم آمدیم...

اشاره به این مقدمه کوتاه به منظور روشن سازي نحوه ي تالیف 
این منشور اخالقی که اصول آن شامل ده ماده قانونی میباشد و 
در ادامه به صورت چکیده موارد آن توضیح داده میشوند، آمـده 

 است.
سهم گدشـگري در شـناخت و احـترام متقابـل میـان      :  1ماده 

 ملت ها و جوامع
احترام به ارزش هاي مشترك میان بشریت و رفتـار محترمانـه 
نسبت به عقاید اخالقی، فلسفی و مذهبی گونـاگون زیـر بنـاي 

 گردشگري مسئوالنه است.
احترام به اقلیت ها و مردم بومی از الزامات گردشگري مسئوالنه 
است.بهترین راه براي گردشگران که قصد سفر به سرزمین هاي 
دیگر را دارند این است که از قبل با ویژگی هـاي مقـصد مـورد 

 نظر آشنایی پیدا کنند.
 گردشگري وسیله خود شکوفایی فردي و جمعی: 2ماده

ي فعالیت هایی نظیر؛ اسـتراحت، تمـدد گردشگري در بردارنده
اعصاب، ورزش و در تماس بودن با فرهنگ و طبیعـت اسـت از 

این رو گردشگري بدون تعصب و همراه با سعه صدر مـی توانـد 
منجر به درك تفاوت هاي مشروع و طبیعی میان ملل گونـاگون 

 شود.
در گردشگري انتظار بر آن می رود که به ترویج حقـوق بـشر و 

 برابري زنان و مردان و همینطور حقوق کودکان پرداخته شود.
 گردشگري: عامل تحقق توسعه پایدار: 3ماده

تمام فعالین زینفعان موظفند که نسبت به محیـط طبیعـی در 
گردشگري مسئوالمه ودلسوزانه رفتارنمایند تا همزمان نیاز هاي 
نسل کنونی و اینده برطرف شود.همچنین برنامـه ریـزي هـاي 

ي گردشگري باید حافظ میراث طبیعی ،گونـه مربوط به توسعه
هاي در معرض خطر حیاط وحش باشد و همـواره بـه ظرفیـت 

 طبیعی اکو سیستم ومنابع طبیعی باید توجه شئد.
: استفاده گردشـگري از مـیراث فرهنگـی بـشر و نقـش 4ماده

سازنده آن در تقویت این میراث بی شک منـابع گردشـگري از 
قبیل ،میراث هنري ،باستان شناسی و فرهنگی ،میراث مشترك 
بشریت هستند و جوامع نسبت به انها حقوق و وظایف مشخصی 
دارند براي مثال در ممورد بناهاي مذهبی باید توجه شـود کـه 
بازدید از اماکن مذهبی بدون اسیب رساندن به نیاز هاي عبادي 
نیایش گران باشد و پیوسته مسئوالن باید به دنبـال توسـعه ي 

 این میراث باشند .
گردشگري: فعالیتی سودمند برراي کـشورها و جوامـع :  5ماده 

میزبان مشارکت مردم محلی در فعالیت هاي گردشگري منجربه 

 مائده امیري
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توزیع عادالنه منفعت هاي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگـی ایـن 
فعالیت ها در بین جوامع محلی می شود .پیوسـته بایـد برنامـه 
ریــزي هــاي گردشــگري در راســتاي ســود رســانی و ارتقــاي 
استاندارد زندگی مردم مناطق مورد بازدید باشد.سرمایه گـذارن 
باید به عواقب منفی که پروژه هاي شان براي مردم محلـی بـه 
دنبال دارد و اگاه باشند که این عواقب را با شـفافیت بـا مـردم 

 مطرح کنند.
 وظایف ذینفعان توسعه گردشگري : 6ماده

آگاه سازي گردشگران درمورد اماکن اقامتی و اطالعات مفید در 
زمینه ي مقصد و شرایط سفر بر عهده ي شـاغلین گردشـگري 
است .شاغلین گردشگري با همکاري مقامات حکومتی در جهت 

 تامین امنیت و بهداشت خریداران خدمات خود تالش کنند.
درصــورتی کــه شــرکت ســازمان دهنــده ي ســفر بــا مــشکل 
ورشکستگی رو بـه روشـود ،مقامـات حکومـتی هـر دو کـشور 
گردشگرفرست وگردش پذیر باید با کمک  متخصصان و مجامع 
صنفی. گردشگري در صورت بروز ایـن مـشکل در جهـت بـاز 
گرداندن گردشگر به میهن خود چـارا بیندیـشند. آگـاه سـازي 
شهروندان هنگامی که شرایط نامسعدو ممکـن اسـت در حیـن 
سفر خارجی باخطر مواجه شوند. اهمیت نشریات تخصصی سفر 
و سایر رسانه ها در خصوص رخ داد هـا و وضـعیت هـایی کـه 
جریان و تعداد گردشگران را تحد تاثیر قـرار مـی دهـد اطـالع 

 رسانی کنند.
 حق گردشگري : 7ماده 

توجه به حق برابر تمام ساکنان در دسترسی بـه منـابع سـیاره 
زمین و حق گردشگري براي تمام ساکنان زمین برابـر اسـت .و 
همه ي انسان ها حق برابر در استفاده و لـذت بـردن از منابـع 
طبیعی رادارند.حق جهان شمول گردشگري را بایـد بـه عنـوان 
نتیجه منطقی حق استراحت و تفریح در نظر گرفـت. ازایـن رو 
بایستی گردشگري هاي مختلف ازقبیل گردشگري خـانواده اي، 
جوانان، دانشجویی، سالمندان و گردشگري ویـژه ي افـراد کـم 

 توان باید تشویق و تسهیل شود.
 عبور و مرور آزادانه گردشگر: 8ماده 

اعالمیـه جهـانی) در  13حق عبور و مرور آزادانه (طبـق مـاده 
کشور خود و در میان کشورها براي گردشگران و بازید کنندگان 

 گماشته شده است.
 حقوق کارکنان و کارآفرینان صنعت گردشگري : 9ماده 

کارکنان و افرادي که صاحب مشاغل صنعت گردشگري هستند 
بایستی در زمینه فعالیت هاي آموزش هاي اولیه کسب کننـد و 
همینطور نا امنی شغلی انها باید تا حد ممکن محـدود گـردد و 
براي کارگران فصلی این بخش بایـد جایگـاه ویـژه ي از رفـاه 
اجتماعی در نظر گرفته شود.همه ي افراد باید بتوانند به شـرط 
داشتن توانایی و مهارت الزم در زمینه گردشگري فعالیت حرفه 
اي نمایند و با حداقل محدودیت هاي قانونی و اجرایـی مواجـه 

 شوند.
 تحقق اصول منشور جهانی اخالق گردشگري: 10ماده 

همه ي ذینفعان توسعه گردشگري ضمن رعایـت کامـل اصـول 
عمومی حقوق بین الملل باید نقـش نهـاد هـاي بیـن الملـل و 
سازمان هاي غیر حکومتی ذي صـالح را در تـرویج و توسـعه 
گردشگري و حمایت از حقوق بشر و محیط زیست و سالمتی به 
رسمیت بشناسند.براي حل و فصل هر گونـه اختـالف نظـر در 

بـه ”  منـشور جهـانی اخـالق گردشـگري ”  مورد اجرا و تفسیر 
مجموعه ي سوم بـی طرفـی بـه نـام کمیتـه جهـانی اخـالق 

 گردشگري مراجعه نمایند.
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با این که توسعه ي پایدار یک مفهوم جدید نیست اما عالقه بـه 
این موضوع رشد کرده. توسعه ي پایدار ما را به سمت چـگـونـه 
تغییر دادن روش زندگی براي افزایش کیفیت زندگی هـدایـت 
میکند. در دانشگاه ها در این مورد بحث شده و کنفرانس هـاي 
زیادي برگذار شده و در مقاله هاي علمی نیز به آن اشاره شـده 
است. یکی از تجارب مناسب و با ارزش من در این موضـوع در 

 یک شهر کوچک(لپویی) اتفاق افتاد.
تجربه ي من در طول یک سفر به شیراز بود. جایـی کـه مـن 
دعوت شده بودم تا یک شب را در خانه ي سنتی بـومـی کـه 
تقریبا یک موزه ي مردم شناسی بود اقامت کنم. لـپـویـی در 
زرقان در شمال غرب شیراز و در استان فارس ایران قـرار دارد. 
این شهر تاریخ بسیار غنی،  مربوط به اسناد تـاریـخـی دارد و 
همچنین داراي اشیاي تاریخی مثل سفال و کوزه هاي گلـی و 

سال پیش بـاز  600تپه هاي باستانی است که قدمت آن ها به 
سـال  100میگردد. خانه اي که من در آن اقامت داشتم حدود 

طبقه که میزبان هـاي خـوش  2قدمت داشت. خانه ي خشتی 
مشرب من ،  آقا و خانم جعفري بودند. خانم جعفري در مـورد 
تاریخ و محیط زیست بسیار مشتاق بود و مجله اي بـا عـنـوان 

سال پیش با یک تصویر کارتونی و  8توسعه ي پایدارمربوط به 
 تیتر مناسب بر روي جلدش بود را مطالعه میکرد. 

این مجله توجه من را براي پرسیدن سواالت بیشترجلب کـرد،   
و بسیار مهم است که توجه داشته باشیـد هـر دوي آن هـا 
تحصیالت پایه را به تازگی پشت سر گذاشته اند. ولی داسـتـان 
طوالنی آن ها براي عالقه و تالششان در مورد گذشته،  طبیعت 
و توسعه ي پایدار ( یک مفهوم کامال آشنا) سالها پـیـش آغـاز 

 شد.
بهادر جعفري از زمان کودکی به تاریخ و طبیعت عالقـه مـنـد 
شده بود و وقتی که با راضیه جعفري که به وسیله ي هـنـر و 
فرهنگ و تاریخ و محیط زیست بسیار تحت تاثیر قرار گـرفـتـه 

بود ازدواج کردعالیق مشترکشان باعث تحقیق در مورد تاریخ و 
 شد. 1997فولکلور و سنت هاي لپویی در سال 

فقر و نداشتن تحصیالت رسمی باعث شد که آن ها بـا مـوانـع 
جدي مواجه شوند. ولی با باال رفتن توقعات و تالش زیاد آن هـا 
با قدرت بیشتر خودشان را مجاب به تحقیق کردند. ثـمـره ي 

 تالش آنها کتابی با اسم (لپویی ،  ستاره ي درخشان فارس)
بعد از آن و خیلی زود جلد دوم هم به چاپ رسید و در حـالـی 
که آن ها مشغول نوشتن کتاب بودند موفق به ثبت لپویـی بـه 
عنوان شهر تاریخی شدند. این دو نفر به طور مستمر پیگیر ثبت 
برخی از آثار باستانی لپویی بودند که ثبت این آثار منـجـر بـه 

 حفاظت از آن ها میشد.
بر طبق تالش هاي آن ها میراث فرهنگی،  صنایـع دسـتـی و 
سازمان گردشگري استان فارس آقاي جعفري را به عنوان عضـو 

به واسطه ي تالش هـاي  2016افتخاري معرفی کرد. در مارس 
قابل توجه،  آن ها خانه اي را بازسازي کردند و آن را تبدیل بـه 

 یک موزه ي مردم شناسی و یک خانه ي سنتی بومی کردند.
هتل به وسیله ي کل خانواده اداره میشود و براي مهـمـان هـا 

غذاهاي  ارگانیک سرو میشود. در هنگام بازدید از این سایـت ،  
اندیشه هاي درخشان و مهیج،  وفاداري به سنخیت،  تـاریـخ و 

 فرهنگ ایران  به طور واضح و پسندیده قابل مشاهده است.
امکاناتی همچون اقامت در اتاق هاي سنتی،  صرف صبحانه در 
حیاطی که دارا ي دیوار هاي آجري و خشتی است و در کـنـار 
حوضی فیروزه اي و فواره دار در فضایی با روحیـه ي اصـیـل 

براي مهمان فراهم است. به عالوه براي تجربـه  ,ایرانی قرار دارد
مهمانان میتوانند از قسـمـت هـاي  ,سال پیش 100ي زندگی 

دیگرنظیر موزه نیز بازدید کنند. مهم تر از همه اتاق بی بی بـود 
که اتاق سنتی با جزئیات بسیار ایرانی در سده ي آخر که همـه 
ي لوازم خانگی پیشینه ي تاریخی داشتند و توسط افراد محلی 

 به موزه اهدا شده بودند.

 مترجم: محمد شیخلو

 اي ازتوسعه ي پایدار در ایراننمونه

 Ehsanu, Afsane,2017, lapui Tow-practical example of sustainable development’. Journal of gilgamesh 1, 54-56منبع:  
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این زن و شوهر متعهد و بی قرار همچنان در حال تالش بـراي 
غذاي سنتی لپویی هستند به عنوان غـذاي  4به ثبت رساندن 

ي سنتی بومی لذت بـبـریـد، ملی که با آن ها میتوانید از خانه
هستند. ولی اگر در مورد محتویات و مواد تشکیل دهنده ي آن 
ها بپرسید تنها جوابی که از خانوم جعفري میگیرید این اسـت 
که مقداري گیاه و ادویه ي دارویی محلی بـراي تـهـیـه غـذا 

 استفاده شده است.
همچنان آقاي جعفري پیشنهادي براي ساختن پارك پرندگـان 
داده اند تا گونه هاي پرندگان آن منطقه را حفظ کـنـنـد کـه 

 همچنین میتواند براي افراد محلی ایجاد شغل کند.
خوشبختانه این طرح به موافقت انجامید و به زودي بـه اجـرا 
میرسد. همچنین او در تالش است تا حمام عمومی لپویی را بـه 

 عنوان یک بناي تاریخی حفظ و تبدیل به موزه کند.
توسـعـه و  ,تمامی  فعالیت هاي ذکر شده  در جذب گردشگر 

 رشد اقتصاد منطقه و هدایت به سمت  حفظ منابع طبیعی.
در حال حاظر همه ي این فعالیت ها مربوط به آقـا و خـانـم 
جعفري نمی باشد. بلکه تمامی مردم محلی لپویی با انسجـام و 

 روحیه و شور و شوق همکاري می کنند.
آن ها همکاري فوق العاده اي در چاپ کتاب هـا و بـازسـازي   

 خانه هاي بومی نشان دادند.
براي انتشار جلد دوم آقا و خانم جعفري با مشکالت اقتـصـادي 
مواجه شدند،  در نتیجه مردم با فکر و سخاوتمند لپویی تصمیم 
 گرفتند تا کتاب را پیش خرید کنند تا بر این مشکل فایق آیند.

در حالی که مردم محلی   ,همچنین هنگام افتتاح خانه ي سنتی
براي بازسازي کمک کرده بودند و میتوانستند از موزه به طـور 
رایگان بازدید کنند، بلیط هاي موزه را به عنوان هدایـاي سـال 
جدید براي فرزندان خود خریداري کردند.( یک راه زیبا و گـرم 
براي نشان دادن حمایت) به عالوه بیشتر آثار باسـتـانـی مـوزه 
توسط افراد محلی اهدا شده بودند ولی این همـه ي داسـتـان 
نیست،  سال پیش یک شرکت تعاونی در لپویی تاسیـس شـد

(شرکت تعاونی توسعه ي پایدار) که نقش بسیـار مـوثـري در 
 توسعه ي شهر داشت.

 آن ها حوزه ي آبریز را در راه هاي مختلف مدیریت کردند.
یکی از مهم ترین فعالیت هایی که شرکت تعاونـی اداره کـرد 

هکتار از زمین هایی که بی استفاده مانده بودند  170آبادسازي 
 و کاشتن زیتون و بادام در آن ها بود.

کارها و ساخته هاي دیگري که انجام دادند ساختن سد خاکـی 
بود که از فرسایش خاك جلوگیري کند. هرساله سیالب بـاعـث 
ایجاد خسارت هاي زیادي میشد ولی طرح سد و درخـتـان از 

 اتالف آب، خسارت خانه ها و فرسایش خاك جلوگیري کرد.
همچنین به خاطر شرکت تعاونی مردم یک وام صندوق دارنـد 
که از یک بخش کوچک تنخواه شروع شد و در حال حاظر بـه 

 میزان قابل توجهی رشد کرده است.
زنان لپویی نه تنها نقش قابل توجهی در توسعه ي شهر داشتند 

 بلکه پیشگامان این توسعه نیز بوده اند.
شرکت تعاونی توسعه ي پایدار درواقع با همکاري و هـمـیـاري 
زنان لپویی تاسیس شد. براي مثال آن ها نقش پـر قـدرت و 
موثري در کاشت درختان داشتند. به عالوه آن ها هـر هـفـتـه 
 مجله اي با کمک نویسندگان و همکاري زنان انتشار می کردند.

همچنین صندوق وام مبتنی بر همکاري و کوشش زنان شـروع 
 شد.

در نهایت به این نتیجه می رسیم که رسیدن به توسعه پایدار با 
همکاري تمام افراد جامعه به وقوع می پیوندد و رفتار و تـالش 
مردم  لپویی براي سایرین الگوي بسیـار خـوبـی در جـهـت 

 دستیابی به توسعه و رشد  است.
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 گردشگري پایدار و نگاهی کوتاهی به رویکرد کشور فرانسه
  نیما مشیري لنگرودي، دانشجوي کارشناسی مدریت جهانگردي گیالن

در عصر حاضر صنعت گردشگري به عنوان بزرگ ترین صنـعـت 
جهان امروز و یکی از ارکان توسعه پایدار معـرفـی مـی شـود. 
جهانگردي یک فعالیت فرهنگی منبعث از فطرت جستـجـوگـر 
انسانی است. در جریان تکامل رویکردهاي برنامه ریـزي بـراي 
توسعه جهانگردي، رویکردي که بیشتر از سـایـر رویـکـردهـا 
مقبولیت یافت، توجه به گردشگري پایدار بود، بدین معنی کـه 
گردشگري را به عنوان مکمل همه شیو ه هاي امـرار مـعـاش 
انسان ها در مناطق گردشگر پذیر ارزیابی می کرد (حسن زاده، 

). توسعه صنعت گردشگري به عنوان یک راهبرد 40،ص. 1394
و استراتژي به منظور کاستن از عدم توازن هاي منطقـه اي و 
سرزمینی و در جهت تعدیل نابرابري میان روستا و شـهـر از 
حیث فرصت ها، منابع و منافع، ضرورتی اساسی و اجـتـنـاب 

و 186، ص. ص 1390ناپذیر به شمار می رود(پوراصغر و ویسی، 
187 .( 

در ابتدا گردشگري به صورت گردشگري انبـوه بـوده اسـت و 
کشورها تنها با دید اقتصادي و بدون در نظر گرفتن اثرات منفی 
آن بر طبیعت و فرهنگ منطقه به این صنعت مـی پـرداخـتـه 

، گردشگري به عنوان فعالیتی  1970اند.به اشتباه، تا اواخر دهه 
طالیی و بدون دود (آلودگی) معرفی و همواره بر پـیـامـدهـاي 
مطلوب و منافع آن به ویژه منافع اقتصادي تاکید می شد. دهـه 

یافته ها و گزارشهاي تحقیقی متعدد، پیامدهاي زیسـت  1980

محیطی، اجتماعی و فرهنگی نامطلوب گردشگري را مورد تایید 
قرار دادند. در دهه مذکور پیامدهاي زیست محیطی نـاشـی از 
گردشگري به تنها دغدغه محققان این حوزه مبدل شد (قدمی ، 

 ).Butler,1980.p.5به نقل از  63، ص.1390
بدین ترتیب پس از جهانگردي انبوه، جهانگـردي جـایـگـزیـن 
گسترش پیدا کرد. که این نوع گردشگري به گروه هاي مختلفی 
مانند گردشگري شهري، روستـایـی، ایـلـیـاتـی، سـالمـتـی، 
اکوتوریسم، ماجراجویانه و مسئوالنه و...... تقسیم می شود و مـا 

مـی گـویـیـم(حسـن زاده، “  گردشگري سبز”  به مجموع آنها 
). و دلیل این چند بخشی بودن آن اسـت کـه، 40، ص. 1394

توسعه نیز در عصر پسامدرن مبناي چند بعدي یافته و از حالت 
تک نگري و بخشی بودن گـذار نـمـوده اسـت(پـوراصـغـر و 

،از راهکارهاي مهم »گردشگري سبز«).  186، ص. 1390ویسی،
نیل به توسعه ي پایدار به شمار می رود؛ چراکه آثار تخـریـبـی 
زیست محیطی آن حداقل و منبعی تمام نشدنی است. بـدیـن 
ترتیب می توان همزمان با حفاظت از تنوع زیستی، از منـاطـق 
دیگر سرزمین بهره برداري متناسب، به شکلی مداوم و پایدار به 
عمل آورد و در عین حال، به افزایش رونق اقتصاد سرزمیـن از 
طریق ایجاد اشتغال، درآمد و بهبود رفاه جامعه کمک کـرد و 
توسعه این فعالیت بدون داشتن الگوي برنامه ریزي راهـبـردي 
مشخص، موجب تمرکز شدید آن در یک منطقه و همـچـنـیـن 
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عدم توزیع آن در مناطق مناسب و بهره برداري بیـش از حـد 
منابع و امکانات شده، آثار زیان بخش و نامطلوبـی را بـه بـار      

 ). 124،ص. 1392می آورد(افتخاري و همکاران ،
می بـاشـد  »اکوتوریسم«یکی از زیر گروه هاي گردشگري سبز،

که از ترکیب واژه هاي اکولوژي و توریسم تشکیل شـده اسـت. 
اکوتوریسم انواعی از توریسم را شامل می شود که به طبیعت به 
طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط می شود و انگـیـزه اصـلـی 
بازدید و استفاده از جذابیت هاي طبیعی و فرهنگ بومی اسـت، 

 ).41بدون اینکه خسارتی را متوجه آن نماید(حسن زاده، ص. 
حفظ تنوع زیستی، مشارکت در تأمین رفاه اجتماعی از اهـداف 
اکوتوریسم می باشد. همچنین کمک به اقتصاد محلی و ترویـج 
فرهنگ زیست محیطی از اثرات مثبت اکوتوریسم و آلـودگـی، 
تخریب محیط و نابودي گونه هاي جانوري و گیاهی از اثـرات 
منفی آن می باشد. براي حفظ اکوتوریسم، پایداري آن بـایـد 
مدنظر باشد که با سازماندهی، برنامه ریزي درست، مشـارکـت 
مردم محلی و آموزش می توان به آن رسید(میرزایی و فـومـن 

 ).4، ص.1396اجیرلو، 
امروزه کشورهایی که بیشتر به توسعه اقـتـصـادي خـود مـی 
اندیشند به صنعت گردشگري به عنوان یک ضرورت مهـم مـی 
نگرند و از آن جا که اکوتوریسم از شاخه هاي مهم گردشـگـري 
است به آن توجه جدي می نمایند. در کشور ما به دلیل نـبـود 
مدیریت درست، این پتانسیل دچار نقصان شـده اسـت و در 

نتیجه جزء کشورهاي عقب مانده در این زمـیـنـه مـحـسـوب      

سـازمـان جـهـانـی   WTOمی شویم و در قعر جـدول آمـار 
از   2002این در حالی است که سال جهانگردي قرار می گیریم 

طرف سازمان ملل به عنوان سال اکوتوریسم نامگذاري گردیـده 
 ).1382بود(اسماعیلی نیا، 

کشور فرانسه از کشورهاي پیشرو در زمینه گردشگري سـبـز و 
درصد از تولیـد  6/3اکوتوریسم می باشد. گردشگري در فرانسه 

ناخالص داخلی فرانسه را شامل می شود.فرانسه از نظر تـعـداد 
سال گذشته برترین مقصد دنـیـا بـوده  15ورودي ها در طول 

تدوین و اجرا خط مش گـردشـگـري   است. در فرانسه مسئولین
هماهنگی میان اقدامات   دولت مرکزي است و همچنین مسئول

 بخش دولتی و خصوصی در حوزه گردشگري دولت است. 
دولت مرکزي فرانسه براي اجراي این خط مش ها به سه بخش 

)اداره توسعه گردشـگـري 2) اداره گردشگري 1تقسیم می شود:
 )اداره بن سفر3فرانسه 

به عالوه خط مش هاي اصلی کشور فرانسه براي کاهش اسیـب 
هاي گردشگري و برقراري تعادل بـیـن سـود و ضـرر هـاي 
گردشگري دولت فرانسه خط مش هاي غیرمتمرکز هـم وضـع 

 کرده است که به شرح ذیل به اجرا در می آید:
)مناطق(شوراهاي منطقه اي):اهداف گردشگري میان مدت را 1

 در چهارچوب منطقه تدوین میکند
)شورا شهر ها:مسِولیت طراحی دفترچه هـاي گـردشـگـري 2

شهري است
)بخش: طبق اهدافی که سیاست هاي منطقه اي تدوین کرده 3
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 به طراحی برنامه میپردازد
قانون اساسی فرانسه به مناطق خارج فـرانسـه 74)طبق ماده 4

(چهار منطقه جدا از فرانسه:گوینا فرانسه ، گوادلوپ ، مارتینیک  
 و ریونیون.) در زمینه گردشگري ازادي کامل داده شده است.

 برنامه راهبردي گردشگري فرانسه
بر اساس برنامه راهبردي گردشگري، مهم ترین موضوعات مورد 

 توجه عبارت اند از:
جذب گردشگر از بخش هاي در حال رشد:هدف افـزایـش از 
سهم بازار هاي جدید کشور هاي گردشگر فرست مانند چین، 

 هند ، برزیل و...
افزایش مخارج سرانه هر بازدیدکننده:هدف افزایش مـخـارج 
گردشگر با بهبود کیفی عرضه گردشگري است هـمـچـنـیـن 
ایجاد وفاداري به مصرف کننده به مقصد فرانسه از طـریـق 

 بهبود کیفیت است.
توسعه گردشگري پایدار به گونه اي که موجب حفظ تـعـادل 
طبیعی و زیست محیط فرانسه شود:تقاضاي مشـتـریـان بـه 
سمت گردشگري پایدار و متوازن در حال تغییر است بـنـابـر 
این تدارك زیر ساخت هاي مناسب و تنوع بخشی به فعالیـت 
هاي گردشگري در جهـت فـراهـم اوردن فـرصـت هـاي 
گردشگري در همه فصول سال و در سراسر کشور یک الـزام 
است. این امر ضمن فراهم کردن امکان حفاظـت از دارایـی 
هاي طبیعی و فرهنگی به توسعه گردشگري بـه شـیـوه اي 

 متوازن کمک می کند.
فراهم آوردن امکان سفر براي قشرهاي مشخصی از جـامـعـه: 

 اداره ملی بن سفر متصدي اصلی این امر است.
 تبدیل گردشگري به موضوع مورد توجه همگان 

شرکت هاي زنجیره اي، انجمن ها، شبکه هـا و مـوسـسـات، 
اقدامات متعددي در زمینه گردشگري پایدار در فرانسه انـجـام 
داده اند مثل مجوز کمپینگ کوالیته ( که شامل کمپ هایی در 
کنار دریا و کوهستان یا خارج شهر ها هست کـه پـنـج اصـل 

)افراد در تـور در 2)سازگار با طبیعت هستند 1اساسی دارند 
یورو می تـوانـنـد در  100چادر اقامت دارند (با اختالف حدود 

)افراداطالعات کامل از منطقه دارند تـا 3خانه هم مستقر شوند) 
)همراه با برنامه تمیز کردن طبیعت و 4به محیط اسییب نزنند 

)مسولیت پذیري)، مارك کوته نیچر. کمیته توسـعـه پـایـدار 5
گردشگري نیز هزینه ها و منافع سرمایه گذاري هـاي زیسـت 
محیطی در زمینه اقامت گردشگـی را در دسـت مـطـالـعـه 
دارد.هدف از این مطالعات، کمک به مالکان و تامین کننـدگـان 

منفعت این گونـه سـرمـایـه -مالی در تحلیل واقع بینانه هزینه
 گذاري ها است.

از جمله اقدامات اخیر کشور فرانسه در زمینه تغییرات اقلیـمـی 
 در زمینه هاي گردشگري:

. آژانس هاي مسافرتی به مشتریان کمک مـیـکـنـنـد بـراي 1
 جلوگیري از انتشار گازهاي گلخانه اي

. شرکت هاي هواپیمایی با خرید هواپیمایی و کمتر آالیـنـده 2
 نقش خود را ایفا میکنند

. مشتریان با کاهش مسافرت هاي هواپیمایی و اتومبیلـی بـه 3
 خاطر افزایشه نرخ سوخت.

. دولت با رواج شیوه هاي با آالیندگی کمتر مثل حمل و نقـل 4
عمومی و مسافرت هاي سازگار با محیط زیست مثل دو چرخـه 
سواري شهري و مسیر هاي پیاده روي نقش خود را بـازي مـی 

 کند.
 منابع:

)، هفت اقلیم در یک مرز . تشریه جهـان 1382اسماعیلی نیا ، ن، ( .1
 .55هوانوردي و گردشگري شماره 

گردشگري سبز، مـحـیـط زیسـت و «).  1394حسن زاده،فریبا. ( .2
 .14فصلنامه فضاي گردشگري، سال چهارم، شماره  .»توسعه پایدار

 . تاجري نسب، ثمینه، گردشگري و پایداري3
)، ارزیابی و تدوین استراتژي مـقـصـد در 1390قدمی، مصطفی،( .4

چارچوب توسعه پایدارگردشگري نمونه مورد مطالعه: کالن شـهـر 
مشهد،مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقـه اي، سـال سـوم، 

59-82شماره نهم، تابستان، صص 
)،آمایش سرزمین مبنـایـی 1390پور اصغر ، فرزام و ویسی، رضا ،( .5

براي توسعه صنعت گردشگري پایدار،فصلنامه علوم اقتصادي،(سـال 
 200-186، بهار، صص  14چهارم، شماره 

رکن الدّین افتخاري، عبدالرضا ، مهدوي ، داوود و اکبري سامانی ،  .6
)، ارائه ي الگوي برنامه ریزي راهبردي تـوسـعـه ي 1392ناهید ،(

گردشگري پایدار روستایی(مطالعه ي موردي: دهسـتـان لـواسـان 
، شمـاره ي  45کوچک)، پژوهش هاي جغرافیاي انسانی، دوره ي 

 146-123، بهار، صص 1
7. Choi, S.Hwan. (2003). Measurement of Sustain-
able Development progress for Managing Commu-
nity Tourism,Dissertation for PHD) Texas A&M 
University
8. Butler, R. W. (1980). The concept of tourist area 
cycle of evolution: Implications for management of 
resources. Canadian Geographer. 24, 5-12. 
9. Mills, R. C. (2002). Tourism the international 
business. Englewood Cliffs: Prentice Hall.  
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در بخش روحیات ملل این شماره از نشریه عصر گردشگري بـه 
 کشور هند میپردازیم.

ملیون جمعیت بـزرگ تـریـن  300میلیارد و 1سرزمینی که با 
کشور دموکرات جهان محسوب میشود.این روزها همه هند رابـا 
تاج محل  می شناسند یا می توانند با یک جستجو در اینترنـت 
راجع به جشنهایی مثل هولی و اونام بخوانند اما کمتر مـتـنـی 
پیدا میشود  که راجع به فرهنگ مردم این سرزمین سخن گفته 
باشد،که البته راجع به فرهنگ مردم هند هم هرموقع حـرفـی 
وسط می آید همه از کثیفی و فقر آنجا صحبت می کـنـنـد و 
کمتر کسی پیدا میشود که به اصل فرهنگ هندوستان پی برده 

 باشد.
درحین تحقیقات و جمع آوري اطالعات ما به استاد گرانقـدري 
برخورد کردیم که چهار سال تحصیلی شان را همراه خانواده در 
هندوستان زندگی کرده بودند.استاد مجید موحد از اسـاتـیـد 
بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز که تاکید بسیار زیادي روي 
فرهنگ و بسته هاي فرهنگی هند داشتند.از نقطه نظر ایشـان 
گردشگري فقط مکان و ساختمان نیست گردشگري یعنی اگـر 
مثال در معبد هندو رفتیم باید مسائل فرهنگی مربوطه بـه آن 
مکان را یاد بگیریم.سبک زندگی،غذا،مراسم ها و پوشاك بستـه 

هاي فرهنگی بسیار مهمی تلقی میشوند که به بعضی از آنـهـا   
 می پردازیم.

 سبک زندگی
به طور کل تمام رفتار و عملکرد هندي ها برپایـه ي مـدارا و 
همزیستی با حیوان و طبیعت است.و یکی از بزرگترین شاخصـه 

 هاي رفتاریشان تحمل انسان هاي متفاوت با خود است.

درصـد جـمـعـیـت مشـمـول آن            80آیین هندو،که حدود 
می شوند،مجموعه اَي از ادیان است که همه باهم هندو نامیـده 
شده اند.دو برادر هندو ممکن است یکی به خداي یگانه اعتقـاد 
داشته باشد ولی دیگري خدارا در اجسام و مجسمه هـا تصـور 
کند،اما نکته اینجاست که هر دو برادر به خوبی در کنار یکدیکر 
زندگی می کنند و به عقاید یکدیگر احترام می گـذارنـد. عـدم 
خشونت ورزي و آرام بودنشان باعث شده نسبت سکـتـه هـاي 

 قلبی آنها یک پانزدهم ایران باشد.
مداراي آنها با حیوانات از آنجا مشخص می شود که در حین راه 

رفتن در سطح شهر به حیوانات و پرندگان متفاوتـی بـرخـورد    
می کنید که با فاصله ي بسیار کمی از شـمـا در حـال گـذر 
هستند و هیچ ترسی از مردم ندارند. تنها تداخل انسان و حیوان 

اي این است که اگر شما جایی که میمون وجود دارد خـوراکـی
در دست داشته باشید باید انرا بپوشانید وگرنه آنـرا از دسـت    

 می دهید.
مداراي با طبیعت؛به گفته ي دکتر موحد در هندوستان هـمـه 
چیز ارزان تر از ایران است بجز انرژي.هرکس بیـش از انـدازه 
مصرف کند هزینه را تصاعدي می پردازد.سیاسـت بـاال بـودن 
قیمت انرژي این است که با کاهش مصرف،حداقل آسـیـب بـه 

 طبیعت وارد شود.
 غذا

چیزي که همه راجع به غذاي هندي می دانیم تندي غـذاشـان 
است که البته براي اقشار ثروتمند از تندي غذا کاسته می شـود 
و به جز فلفل،سیر و زنجبیل نیز در تمام غذاها وجـود دارد.امـا 
حقیقت هاي دیگري هم در رابطه با غذا هسـت؛بـراي مـثـال 



27 

یز 
پای

م، 
ده

یاز
ره 
مشا

97 

هندوها معتقدند غذا خوردن یک تجربه حسـی اسـت و غـذا 
 می شود.خوردن با دست ها باعث برانگیختن عالقه و احساسات

در باورهاي آنها آمده است که هر انگشت دست راست، نـمـادي 
از نشانه هاي طبیعت است. مثال انگشت شسـت نـمـاد فضـا، 
انگشت اشاره نماد هوا، انگشت میانی نماد آتش، انگشت حلـقـه 
نماد آب و انگشت کوچک هم نماد زمین است. خوردن انگشتان 
در هنگام غذا، این پنج عنصر را تحریک کرده و به گوارش مـواد 
غذایی در معده کمک می کند.این باور آنقدر عمیق و فـراگـیـر 
است که در رستورانهاي بسیار شیک و گران قیمت قبل از سـرو 
غذا میزبان رستوران دو ظرف که یکی پر از آب اسـت آورده و 
مهمان دست هایش را می شوید تا بتواند به راحتی با دست غذا 

 بخورد.
یکی از رسم هاي جالب غذاخوردن در جنوب هند و بخـصـوص 
کراال سرو غذا روي برگ موز می باشد.براساس باور آنها خـوردن 
غذا بر روي برگ موز براي سالمتی بسیار مفید است چـرا کـه 
قرار دادن غذاهاي گرم بر روي این برگ ها بـاعـث مـی شـود 
غذاي شما غنی از مواد مغذي و ویتامین ها شود.از طرف دیگـر 
این برگ هاي یک بار مصرف بهداشتی تر از ظروف چـوبـی و 

 پالستیکی بوده و به محیط زیست نیز آسیب نمی رسانند.
برنج در فرهنگ هند جایگاه خاصی دارد و نماد و مفهوم برکـت 
براي زندگی را دربر دارد.در مراسمات عروسی در کنار هدیه اي 
که به عروس و داماد می دهند،هرکسی چند دانه برنج روي سر 
عروس و داماد می ریزد و آرزوي فزونی برکت براي زندگی آنان 

 می کند.
مرغ تیکا و پاتیال و تَندوري،خورشت بادام بسـنـده،نـان هـاي 

چاپاتی و روتی از خوشمزه ترین غذاهاي هندي هستند که بـه 
مسافرین عالقه مند به غذاي تند هندي پیشنهـاد مـی شـود. 

(براي خوردن غذاهاي هندي رستوران تاج مـحـل شـیـراز را     
 توانید امتحان کنید)می

 پوشاك
مردم هند براي لباس هاي هندي(بومی و سـنـتـی) ارزش و 

 اهمیت خاصی قائل اند.
در سطح شهر ممکن است به دخترانی برخورد کنید که لـبـاس 
هندي نپوشیده باشند اما در مراسم ها و جشن ها غیرمـمـکـن 
است که کسی را با لباس غیر هندي ببینید،مسن تـرهـا نـیـز 

 همیشه لباس بومی خود را به تن دارند.
چیزي که در پوشش هندي ها جلب توجه میکند این است کـه 
آنها همیشه دمپایی به پا دارند و کفش تقریبا هیچ استفاده اي 
ندارد.همگی با مقام و منصب و شأن اجتماعی متفاوت،به یـک 

 سبک لباس میپوشند.
حتی پابرهنه بودن جزؤ فرهنگشان به حساب می آید و بـراي 
 جلوگیري از آلودگی در بعضی از اماکن پابرهنه قدم برمی دارند.

رنگ ها در هندوستان به شدت جلب توجه می کنند و لـبـاس 
مشکی به ندرت دیده می شود؛آن هم فقط بر تن بـعـضـی از 
هنرپیشه هاي مرد.هندي ها حتی در مراسم هاي عزاداري نـیـز 

 لباس سفید می پوشند.
 جایگاه علمی هند

کشور هند در نیم قرن اخیر به پیشرفت هاي چشمگـیـري در 
زمینه هاي مختلف علمی و فنی نایل آمده اسـت.ایـن کشـور 

 11831دانشگاه معـتـبـر، 273درحال حاضر با داشتن بیش از 
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مرکز تحقیقات علمـی،مـقـام  700کالج و مرکز آموزش عالی و 
نخست را در بین کشورهاي در حال توسعه و مقام پنجم را در 

سطح جهان دارا می باشد.
این کشور درعلوم کامپیوتري پیشرفت بسیاري داشته اسـت و 
یکی از تولید کنندگان عمده ي نرم افزارهاي کامپـیـوتـري در 

 جهان به شمار می آید.
موقعیت اقتصادي

به طور کل هند کشوري ثروتمند است اما به وجود آوردن رفـاه 
 اجتماعی براي این جمعیت زیاد واقعا کار دشواري است.

اختالف طبقاتی بسیاري وجود دارد و این اختالف به وضوح بـه 
 تصویر کشیده می شود.

امکانات و خدمات براي همه ي طبقه هاي اجتماعی وجود دارد 
اما با کیفیت هاي متفاوت.براي مثال همانطور که گفـتـه شـد 
همه به یک سبک لباس می پوشند اما کیفیت جنـس لـبـاس 
ها،تزئینات روي پارچه و ویژگی هایی از این دسته براي طبـقـه 
هاي مختلف فرق دارد،یا مثال از آنجا که استفاده از قـطـار بـه 
شدت رواج دارد،نوع قطار ها بسیار متنوع و با همه نوع قیـمـت 
وجود دارد؛حتی نوعی قطار ها هستند که پـولـی بـراي آنـهـا 
پرداخت نمی شود و مردم به آن می چسبند که قـطـار هـاي 

 حمله اي خوانده می شوند.
 معرفی چند مکان گردشگري

 قلعه ي سرخ
هاي گردشگري در شهر دهلـی را در   این قلعه مقام اول جاذبه

شود.  ) هم شناخته میLal Qilaاختیار دارد و به نام الل قلعه(
هاي سرخ رنگ ساخته شده است.اگر بـا  الل قلعه از ماسه سنگ

هـاي ي الهور این قلعه نگاه کنید آثـار گـلـولـهدقت به دروازه
شلیک شده در جنگ اول استقالل هند در برابر بـریـتـانـیـا را 

 کنید. مشاهده می
 قصر هوامحل،شاهکار صورتی هند

شهر جیپور یکی از شهرهاي پرجاذبه ي هند است و به شـهـر 
صورتی معروف است.هوامحل، قصر بادهاست. یکی از کاخ هـاي 
دیدنی شهر جیپور که با نماي خاص و متفاوت خود یـکـی از 

این شهر به حساب می آید. ایـن  برترین جاذبه هاي گردشگري
بناي بزرگ که یکی از نمادهاي معروف هند است از شن هـاي 
ریز سرخ و صورتی رنگ ساخته شده است؛ به همین دلیل ظاهر 
آن به رنگ صورتی روشن است. اگر به تماشاي این بنا رفـتـیـد 
انتظار دیدن پنجره هاي کوچک و بسیاري را داشته باشید. هـوا 

پنجره است که براي محـافـظـت از حـریـم  953محل داراي 
شخصی شاه و خاندان او ساخته شده اند. اما هـدف اصـلـی از 
ساخت این بنا با این تعداد پنجره آشنایی زنـان حـرمسـرا و 
خاندان پادشاه با زندگی روزمره مردم کوچه و خـیـابـان بـوده 
است، به شکلی که آنها بدون مزاحمت کسی می توانستـنـد از 

 پنجره هاي کوچک قصر بیرون را ببیند.
 شهر گوا 

همین که وارد شهر گوا می شوید، فضاي متفاوت حاکم بـر آن 
ذهن شما را به سمت کشورهاي اروپایی می برد. دلیل آن هـم 
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سال حکومت پرتغالی ها بر این منطقه بوده است. معماري  450
تمام خانه ها در شهر و روستاهاي این شهر تحت تاثیر فرهنـگ 
پرتغالی ها بوده است. به طور کلی بـه شـهـر گـوا ویـتـریـن 
گردشگري در کشور هند می گویند، زیرا یکی از زیبـاتـریـن و 
پاکیزه ترین شهرهاي هند بوده و داراي طبیعت سرسبز در کنار 
رودهاي فراخ با کشتزارهاي برنج، نخل هاي فـراوان و دیـگـر 
درختان گرمسیر که باعث ایجاد جلوه خاصی در شهر گوا شـده 

اثر تاریخی در این شهر در  9اند. این نکته را هم باید بدانید که 
 فهرست آثار یونسکو به ثبت رسیده است.

غذاهاي گوا بسیار معروف هستند و مـخـلـوطـی از غـذاهـاي 
پرتغالی، جنوب هند و عربی اند اما به سبب حضور همیـشـگـی 
گردشگران، غذاهاي متنوعی در همه جاي شهر در دسـتـرس 
است. گوا یکی از معدود مکان هاي هند است که اغلب رستوران 
هاي آن گوشت گاو هم سرو می کنند.تمامی این موارد بـاعـث 

شهرهاي معروف هند باشد. اگر به ایـن  شده اند که گوا یکی از
سـاحـل ” و ”  آبشارهـاي دودهسـاگـار”شهر سفر کردید دیدن 

 را از دست ندهید.”گوا قدیم”و بخش”آگوندا
 هاي قایقی خانه
اي در کشمیر و کـرال مـحـبـوب  صورت ویژه هاي قایقی به خانه

 هستند.
اي بسیار گسترده دارنـد و در  ها محدوده این نوع از اقامت گاه

هایی مانند یک خواب لوکس بـر روي آب  توان تجربه ها می آن
مانند تورهاي چندروزه راحت بر روي رود گـنـگ و حـتـی 

بسترهاي خوش قیمت بر روي دریاچه دال را مشـاهـده کـرد. 
ها بـه سـطـح کـالس  راحتی و خدمات این دسته از اقامتگاه

هاي قایقی انتخابی بستگی دارد ولی در هـر شـرایـطـی  خانه
ها غرق شویـد.  این نوع از اقامتگاه  توانید در تاریخ و جو ویژه می

هـاي زیـادي از ایـن  توان نمونـه براي نمونه در شري نگر می
ها به دوران اشغال هنـد  ها را مشاهده کرد که قدمت آن اقامتگاه

ها حق خرید  گردد؛ در آن دوران انگلیسی توسط انگلستان بازمی
زمین در هندوستان را نداشتند و به همین دلیل نیـز در ایـن 

 کردند. هاي آبی زندگی می خانه
هستـنـد.   Aهاي نوع  ها، قایق تر از این اقامتگاه یک رده لوکس

اي هسـتـنـد کـه  ها داراي طرح هاي منحنـی ویـژه این قایق
ها که از جـنـس  کاري شده آن هاي خاتم ها و سقف چهارچوب

اي از نوع خاصی معمـاري  چوب گردو هستند، حس و حال ویژه
کنـیـد در  ها حس می کنند و با حضور در آن را به شما ارائه می
اید. حضور در  اید و به دوران گذشته بازگشته زمان به سفر رفته

تواند فارغ از نوع انتخاب فرد، یـک تـجـربـه  اي شناور می خانه
نشدنی را براي هر مسافري به همراه داشته باشد. فراموش 
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 قسمت اول
خونه مو توي جنوبه، جایی که کیلومترها خط چـشماي خـاك 
ایران دریاي آبی خلیجه، کوه ها و کوه ها داره تـو دل خـودش 

 که هر کدوم خاك و خاطره و داستان خودشون رو دارن.
جایی که ما منزل داشتیم یه خلیـج بـود یـه تیکـه از نیلگـون 
عظیم فارس که آمده بود بَرِ صخره هاي تو در تو و سـخت جـا 
خوش کرده بود، محلیا بهش می گفتن نایبنـد، مـو هیچوقـت 
نفهمیدُم چرا ، ولی خیلی قشنگ بود براي خودش،حتی تا همی 

 اواخر که داشتُم می اومدم عروسی بود تو چِشم جنوب.
یکبار که پرسیدُم گفتن اینجا بندر بوده قبلنـا، کـشتی هـا تـو 
طوفان می اومدن اینجا پناه گرفتن، تو زبون جنوب ناي میـشه 
کشتی نایبند پناهگاه کشتی ها بوده تو طوفـان و حـال خـراب 
دریا. اصال اینجا همیشه پناهگاه بوده، بـراي مـو و ماهوتـا هـم 
پناهگاه شد، شد همینجا که نشستیم تو آب زاللـش و ذره ذره 

ر اهللا برگـشت  غصه هامون و چکوندیم تـو دلـشو ، او هـم سـَ
 مروارید پَسِمون داد.

گفتُم که خلیج قشنگیه، عروس دل جنوبه، تا دلت بخواد صخره 
هاي سخت سنگی و مرجانی داره که آب دریا مثل یـه سـفالگر 
ماهر شکلشون داده، آبش اینقدر زالله اینقدر زاللـه انگـار آینـه 
گرفته باشن بَرِ زمین، چشم میندازي همچین صاف  ماهی ها و 

 خزه ها و مرجان ها و خرچنگ هاي کف دریا برات میرقصن.
پر از علف و گیاه و پرنده هـست ایـن اطـراف، بعـضی هاشـون 

 مهاجر هستن یه  فصل خاصی از سال میان.  
بعضی هاشونم نه، مثل مو پابند کوه هاي خاکی رنگ و صـخره 

 هاي ستون زده تو دل آب اینجاها هستن.
غروب که بشه و هوا بره رو به تاریکی از خلیج ما که نگاه کنـی 
اون دوردستا یه سري مشعل و فانوس مـی بیـنی کـه از خـودِ 
صبح تا شب آتیش از سرشون تنوره میزنـه، کـوه هـاي اون ور 

 مریم زارع، دانشجوي کارشناسی گردشگري

 باد زنـگی
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روشنه، شعله هاي آتیش اینجا و اونجا لکه لکـه چـراغ شـدن و 
خواب کوه رو تو شب شکستن. یکبار کـه بیخـواب شـده بـودُم 
وسط شب اومدُم لب ساحل و پامو گذاشته بودُم تو آب خلیج و 
چشم دوخته بودُم تو چشم کوه هاي اونور خلیج، انگار یه دایـره 
دور زده باشن از جایی که مو باشُم، اونجا همیشه چراغـه، چـرا 
هیچکی نمی خوابه پس؟دستامو دراز کرده بودُم دلم میخواست 
از رو دریا بلند بشَم و بوزُم ببینُـم اونجـا چـه خبره؟پاهـام کـه 
سست میشد که بره سهمو صدام کرد : دوباره کجا میخواي بري 
ــن  ــا رفت ــت اونج ــده؟ نگفتُمِ ــن ســیاهی شــب ور پری ــو ای ت

 نداره؟میمونی بَرِ گیساي ماهوتا؟نگفتُمِت؟
سرمُو برگردوندم سمتشو گفتم: ولی سهمو این مشعل ها چیَـن 
که صبح تا شب آتششون زبونه میکشه؟ چرا نمی خـوابن پـس 

 اینا، کوه خسته شد از بس خوابشو شکستن؟
سهمو گره ابروهاشو یکم باز کرد و گفت: خامی نه ! جوونی،نمی 
فهمی فقط کلت پر از باده، مشعل نیستن خو اینا، چـاهن چـاه 

 نفت، صبح و شبم ندارن، همیشه میسوزن.
بیچاره کوه ها، بیچاره دریـا، اینجـا خیلـی وقتـه خـواب همـه 
شکسته بچّه، از وقتی آدمیزاد آمد از تو دل کوه و دریـا نفـت و 
گاز کشید باال، گوگرد و هزار کوفت دیگه بردن از اینجـا، اینجـا 
خیلی وقته حال زمین و زمون خرابه، کوه هاش مریـضن دیگـه 
قصه و افسانه نمی گن تو دل شـب، دریاشـم ناخوشـه،  نگـاه 
ماهیاشو! از وقتی آدمیزاد اومد این دور و اطراف حال همه مـان 

 خراب شد، به ما هم میرسه کم کم، کم مانده دیگه،کم.
راستم میگفت به ما هم رسید. موقعی که داستان رفتن مو پیش 
اومده بود دیگه آب اونقدرا زالل نبود. رفتُم لب ساحل خرچنگـا 
رو پیدا کنُم دیگه تو سنگا نبودن، صدفا گم رفته بـودن و خـزه 
ها هم سر جاشون نبودن، راسـت میگفـت سـهمو بـه مـا هـم 

 رسیدن.
یه بار که دل و جرئتمو جمع کردُم  و صبح سحر زدُم به بیخ راه 
تا ببینُم چی میگذره این اطراف و اصال کجا هستیم ما تـو ایـن 
کوه و کمر خدا ؟ کناره دریا رو گرفتُم و رفتُم جلو، هرچه رفتُـم 
و از خلیج دور شدُم صخره ها کمـتر شـدن و جـاي خودشـونو 
دادن به یه ساحل سفید ماسه اي، مو که برام عجیب بود اومدُم 
پائین بلکه ببینُم اینجا چرا اینقدر سفیده؟ همش صدف و گوش 
ماهی و سنگ خورد شده بود که یواش یـواش تـو دل موجـاي 
دریا غلتیده بودن و بَرِ ساحل زمیـن خـورده بـودن و شکـسته 
بودن، سفید بودن و آي میدرخشیدن تو آب که نگو ، ولی چند 
بار دیدم که دست و پاي بچه هاي کوچیک محلیا رو خراش می 
دن و صداي گریه هاشان می پیچید تو دل موجـا، ولـی بـراي 
موجا که فرقی نداره ناله سـنگ و صـدف و مرجـان باشـه یـا 

 آدمیزاد خدا، اساسا موجا گوش شنیدار ندارن به این چیزا.
اگه شما توي یه تیکه از جنوب بَرِ این دریاي نمور دنیـا اومـده 

باشی فرقی نمی کنه بادي، سنگی، صخره اي یـا کـه آدمـیزاد، 
روزي هزار دفعه میشنوي که بهت می گن نرو سمت عمق دریا، 
دست هاي دریا درازه می کِشَدِت توآغوشش، فکر می کنی چـه 
قشنگه اینجا، بهت پس می ده زندگی رو، سِیل میکنی تو دلش، 
ولی اَمون اَمون که وقتی راهش با تو نباشه یا تو بلدِ زبون دریـا 
نباشی، می برتت، حاال هر چقدر هم که میخـواي دسـت و پـا 
بزنی و صدا بزنی و ناله کنی، موج موج آب غلیظ می پاشونه تـو 
حلقت و صدات ته گلوي بغض کـردت خفـه میـشه و تمامِـت 
میکنه، مال همینه که مردم اینجا میگن موجـا گـوش شـنیدار 
ندارن به این چیزا، اصال مال همینـه کـه اینجـا همـه دوروبـرِ 
خودشونو پر از بچه هاي کوچیک و قد و نیم قد میکنـن، بـاد و 
آدمیزادم نداره. تو دلشون قدر یک تاریخ تلخ، ترس تلنبار شـده 
از غروبایی که شب شده و جوناي رشیدشون ، مرداي غیورشون 
، نون آوراي سفره شون، ستوناي خونشون رفتن تـو دل دریـا و 
هیچ برگشتی سیشون نبود. سینه هاشون حتی اگـه خودشـون 
عزیز از دست نداده باشن ماآلمال درد و رنج عمیقیه که خـاطره 

 عمویی، دایی، پدري، پدربزرگی سنگینش کرده.
همون بار که نشسته بودُم لب ساحل سفید ماسه اي دیـدُم یـه 
زنی از محلیا که ماکسیه گشاد گل گلیش تو تنش زار مـیزد و 
دور پاهاش می پیچید همچین که راه مـی اومـد، یـه دستـشو 
گذاشته بود رو شکم ورم کردشو با اون دست دیگش میخواست 
مچ دست دخترك کوچیک شیطونی رو که با قدماي ریزش پـا 
تند می کرد لب آب رو بگیره، بچه اَمون نمی داد و میخواسـت 
تن به آب برسونه، مادر جوونشم که نمی تونست تن سنگینـشو 
بیشتر از این تند بکنه خُلقـش تنـگ شـده بـود، بـاالخره هـم 
دستشو رها کرد و صداي دختر دیگش زد و گفت: حواسـت بـه 
این بال گرفته باشه مُهَنّا نره تو دل دریاهااا ، دیـشو خـواب مـی 

 دیدُم که آب همچین اومد باال که اَزُم گرفتش...
اینجا خیلی بی هوا مَد میشه نشستی سی خودت داري غروب و 
نگاه میکنی یهو می بینی آب اومده زیر پاهات و تا زانوت تـوي 

 آبه. 
داشتُم زنه رو میگفتُم بعدم نشست کنار خواهرش و گفـت: بـه 
خدا دیگه خسته شدُم، یادُم نمیاد مو کی حاملـه نبـودُم. اونـم 
گفت: حاال خداتو شکر بکن که همشون سالمَن، تازه تـازه ایـن 
یکی داره پسر میشه شیرین تره خو بعد چندتا دختر، دیگـه ام 
کسی حرفِت نمی زنه که فالنـی یـه پـسر نتونـست بـه خـون 
خاندانمون بده ، بریم روش زن بگیریم. اینا رو که میگفتـن مـو 
یاد سهمو و خودُم افتادُم ، یاد درد مشترکی که تو تمـام تاریـخ 

 مثل طوق لعنت انداختن گردن تموم مادرا. 
باد و آدمیزادم نداره، این حرفم بمونه گوشه دلـت ، آه وهللا کـه 

 آه...
اووو اصال یادُم رفت داشتُم برات میگفتُم که رفتـه بـودُم سـري 
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بزنُم به اون دور و اطرافا، ساحل سفید ماسه اي رو با زنه و قصه 
هاي دردش جا گذاشتُم پشت سرم و بلند شدُم به وزیـدن کـه 

 ببینُم بعدش چیه؟
همچین که جلوتر رفتُم تا چشم کار میکرد یـه مـشت درخـت 
بودن که بعضیاشون ریشه تو دل آب داشتن و بعضیاشون آب تا 
خرخره شان رسیده بود و فقط یکم از سر و شاخه هاشان پیـدا 
بود و بعضیاشونم که دورتر بودن انگار آب هنوز بهشون نرسـیده 
بود ولی اونم میرسید حتما، کار دریا که نخورد نداره، حرف جزر 
و مَده، حتما که باال میاد آب، آخه روي تنه هاشون خط شـوره 
بسته آب دریا پیدا بود.خیلی هم زیاد بودنا، همینطور تو دل هم 
تو دل هم شاخه گره زده بودن. برگاشـونم سـبز و پهـن، مثـل 

 پنجه آدم.
یکم که اینورتر اومدُم ولی همه چیز خشک تر بود دیگه سـاحل 
صخره اي ما نبود، ساحل ماسه اي سـفید و مردمونـشم نبـود، 
جنگل حرا و درختاشم نبودن، اینجا که زمین صاف تر شده بود 

 محلیا یه جاده کشید بودن مثل ابرو تو صورت زمین. 
نهایت هنر طبیعت این دور و اطراف درختاي خسته ي خمیـده 
اي بودن که نیم دایره وار سایه شون رو پهـن کـرده بـودن رو 
زمین و همون خنکاي کم جون شون بعضی موقع هـا پناهگـاه 
سگی، حیونی چیزي میشد، یعنی مو خودُم با چشمام دیدُم یـه 
سگ بی رمقی همچین لمیده بود تـو سـایه یـه وجـب از ایـن 
درختا که معلوم بـود خستـشه، راستـشو بخـواي دلُـم بـراش 
سوخت. مو هـم یکـم بـراش اون دور و اطـراف وزیـدُم بلکـه 
خنکترش بشه حیوون خدا. تنها چیز دیگـه اي کـه اون دور و 

اطراف ممکنه چِشمِت رو بگیره قوس گنبدي سفید آب انبـاراي 
قدیمی و متروکه اي هست که محلیا اون زمانـا کـه آب بـارونِ 
خدا خیلی دریغ نمیشد و هنوز خوب می بارید ایـن جاهـا، زده 
بودن تو دل کوه ها و نزدیکی هاي ساحل. ولی مو نمی دونُم که 
هنوز آب دارن یا نه، هیچوقت خدا دلُم اونقدري قرص نشد کـه 

 برم داخل یکیشون ببینُم چه خبره؟
اینجا یه چیز که خیلی زیاده پشه هـست، هـوا کـه گـرم بـشه 
همچین زیاد میشن که نقطه نقطه آسمون و زمینو میبینی لکه 
تیره هست بعد که میري نزدیک میبینی بـَـــــله یـه ذره جـا 

 هست و هزار تا پشه.
این محلیا اینقدر که از پشه تو عذاب هـسّن از آفتـاب و گرمـا  

هیچیشون نیست، مو خودُم خیلی وقتا دلُم میسوزه براشون می 
وزُم یکم بلکه این مزاحما بلند شَن از سـر زمیـن و راحتـشون 

 بزارن یکم. 
وقتی یه باد باشی هیچوقت تو زندگیت اونقدري احساس مفیـد 
بودن نمی کنی که وقتی می وزي و یه نسیم خنکِت یـه عالمـه 
پشه رو از سر محلیا دور میکنه و اینقدر خوشحال می شن کـه 
اون خنده هاي از ته دلشون تو اون صـورتاي سـبزه ي آفتـاب 
خورده دل کوچیکت رو می بره. البته دل کوچیک مو اینجوریـه 
ها، سهمو همیشه میگه تو هم مثل ماهوتا یه رگت خل و عارف 

 مَسلکه، خب شایدم راست میگه. 
 ماهوتا آه ماهوتا...

توي جنوب وقتی یه باد جدید متولد میشه سورنا میزنن، مادرم 
میگه وقتی تو رو از تنوره داغ آسمون به دندون گـرفتم سـهمو 
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حاضر نشد برات سورنا بزنه، چون روز خوبی دنیا نیومده بـودي، 
حتما که روزش سیاه بوده حتما که داغ داشته دلشون کـه ایـن 
همه مردمش آه کشیدن بَرِ آسمون و از سوز جگر هاشون مو به 

 دنیا اومدُم.
ولی وقتی پاي اسمم میشه همه چـی فـرق میکنـه، اسـمم رو 

 گذاشتن باد زنگی، باد زنگی، زنگی زنگی...
یکبار به مادرم گفتم خو حاال چرا زنگی؟ گفت: اون دیگه قـصه 
اش جداست تا اینجا هرچی غم داشت نومه تولدت تموم شـد ، 
دنیا که اومدي مادرم آمد باالي سرم تـو رو ازم گرفـت و بلنـد 
کرد روي دوتا دستاش، بَرِ خورشید داغ و صـدات کـرد زنگـی، 
خندیدي براش، خندیدي با اون صورت سبزه سوختت و مـادرم 
همونجا گفت: این دختر میشه باد زنگی. میدانی مادرم سال هـا 
توي هند مجاور معبد کریشنا ذکر میگفت، ذکر میگفت و سِیل 
میکرد توي دل مردم اون دیار. بعد که بهش گفتـم چـرا زنگـی 
گفت: راز داره این دختر، کریشنا بهم گفته از اینجا بـرو ماهوتـا 

 برو سمت بَلَدِت که مسافر داري از سوار ما.
میگفت : توي معبد کریشنا وقتی زائرا اومـدن و رفتـن، وقتـی 
ساکته و هواي بعد از ظهر داغه ،گاهی وقتا چلچله سقف معبـد 
که پر از زنگاي سیاه و آهنیه کوچیکه با یه نسیم مالیـم تکـون 
میخوره و صداي جلینگ جلینگ زنگا سکوت محض آفتـاب رو 
میشکنه، انگار که خود کریشنا داره اونجا سِیل میکنه، رد میشه 
با قدم هاش. میگه خیلی وقتا گوشاشو تـیز کـرده و چشماشـو 
محکم دوخته به معبد و سقف پر از زنگش بلکه ببینه ایـن بـاد 
غریبه که این طور دلنواز میاد بـراي عـشوه گـري کیـه؟ ولـی 
هرچی بیشتر نگاه کرده کمتر دیده. براي همیـن وقـتی تـو رو 
گرفته بود باال بَرِ خورشید، یادش میاد به زنگاي معبد کریشنا و 
سوار مسافر راه. اینجور شد که مو شـدُم بـاد زنگـی، عزیـز دل 

 خواسته ماهوتا و خشم فرو خورده و طغیان نکرده سهمو.
وقتی براي اولین بار از خونه زدُم بیرون و زدُم به دل جاده دنیـا 
برام خیلی غریبه بود، غریبه و نا آشنا، دست و دلُـم میلرزیـد و 
چشمام براي چیزي که از دست داده بود گریه میکرد، یه تاریخ 

 ،یه خانواده.
 ولی مو خواسته بودم که سفر کنُم و حاال وقت پشیمونی نبود.

از خونه ي مو که شروع کنی به سفر کـردن، وقـتی از جنـوب 
بزنی به دل راه، به سمت قلب ایران هر چی از دریاي آبی خلیج 
دور میشی هوا سبکتر می شه و شرجی هوا جاي خودش رو بـه 
یه خنکاي مطبوعی میده که توش میشه راحتتر نفس کشید، از 
 گرماي خورشید کم میشه و سایه ها درازتر و جون دارتر میشن.

یادُم میاد وقتی اولین بار زده بودُم به راه ، طرفاي غروب رسیده 
بودُم بـاالي کـوه هـاي عجیـبی کـه هیچکدومـشون رو نمـی 
شناختُم، کوه هاي بزرگ به هم پیوسته اي که هـر کـدوم سـه 
چهار برابر کوه هاي دیار مو بودن، خورشید داشت غـروب مـی 

کرد و این رشته کوه بزرگ هم به فراخور زمـان داشـت هیئـت 
غول آساي ساکتش رو تسلیم سایه هاي شوم شب میکرد، انگار 
کُن که خرس قهوه اي سنگینی تمام روز رو دویده بـود و حـاال 
داشت چمباتمه زنان هیکل عظیم خستش رو به دسـتاي اَمـن 
خواب  میسپرد. نفیر نفس هاي سنگینش که میپیچید تـو دل 
دشت ترس از ریشه ي تموم خـار و خاشـاکاي اطـراف جوونـه 

 میگرفت.
مو بی وقفه وزیده بودُم و از نفس افتاده روي تیکـه اي سـنگ   

صخره اي غول پیکرکه با شیب زیاد از تو دل کـوه بـیرون زده 
بود نشسته بودُم، زیر پام دره بزرگی بود و روبروم تا چـشم کـار 
میکرد خط افق رو همین رشته کوه بـزرگ و وهـم آلـود قطـع 
میکرد، آسمون نارنجی غروب رو به خودش گرفته بود و داشـت 
رنگاي گرمش رو مهمون چِشماي مو می کرد، همه جا به شدت 
ساکت بود و باد دیگه اي اون اطراف نبود ، از سهمو هم خـبري 
نبود که طبق معمول شماتتَم کنه که چرا زلف هاتو رها کـردي 

 بَرِ خاك پیش چشم خلق؟
خسته بودُم و دستام که تمـوم مـدت سـایبون چـشمام روي  

 آفتاب خیره سر شده بودن درد میکرد.
 گره شالمو باز کردُم و تاب موهامو رها کردُم تو دل کوه...

صخره ي دور و بَرُم جون گرفته بود و خار و خاشاك زمیـن بـه 
هوا بلند شده بود، گَل هاي صحرا تو هـوا ول شـدن و خـاراي 
لخت خودشون رو سِفت با ریشه به زمین میکـشیدن، دسـتامو 
ستون تنم کردُم و بعد از مدتها دلُم توي قرمز بی نهایت آسمون 

 آروم گرفت...
اونجا بود که فهمیدُم اساسا رفتن براي بعضی هـا خـود درمـان 
حساب میشه ، براي کسانی که نمی تونن خودشون رو تو قالـب 
هاي معمول تعریف کنن، براي کـسانی کـه بیـشتر از زندگـی 
میخوان،  خیلی بیشتر از اونچه که دنیا تُعارفشون میکنه، بـراي 
باداي کوچیک افسونگري که رویاي ناتموم نیمه شبشون حـس 

 کردنه.
 حس کردن زندگی با تمام وجود.
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