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چارچوب اصول اخالقی در آسیب شناسی مدیریت و برنامهریزی توسعه
پایدار مقاصد گردشگری ایران :مطالعه موردی استان گیالن
حسین رحمانی تیرکالیی
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استادیار ،هیئت علمی دانشگاه پیام نور
تاریخ دریافت مقاله 9931/20/ 11 :تاریخ پذیرش9931/50/ 09 :

چکیده

بها و چالشهای فراوانی را برای جوامع به بار
یشک توسعه کمی و صرف و بدون توجه به ابعاد اجتماعی و زیست محیطی آسی 
ب 

خواهد آورد .یکی از اهداف مدیریت و برنامهریزی گردشگری مناطق جغرافیا یی رسیدن به توسعه پایدار است؛ اما تجربیات
کشورهای عمده مقاصد گردشگری نشان داده است که صرف مدیریت و برنامهریزی نمیتواند توسعه پایدار به ارمغان آورد .یکی
از راهبردها یی که میتواند چالشها و آسیبهای توسعه گردشگری را کم رنگ نماید چارچوبهای اخالقی است .هدف این
مقاله بررسی نقش چارچوب اصول اخالقی در آسیب شناسی مدیریت و برنامهریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری ایران در
استان گیالن است .سوال اصلی مقاله این است که چارچوب اصول اخالقی چه نقشی در مدیریت و برنامهریزی توسعه پایدار مقاصد
گردشگری ایران و استان گیالن میتواند داشته باشد؟ روش انجام این پژوهش توصیفی -تحلیلی است .ابزار گردآوری اطالعات و
دادهای تحقیق استفاده از منابع کتابخانهای است .نتایج مقاله نشان میدهد که توجه به اخالق در مدیریت و برنامهریزی توسعه پایدار
مقاصد گردشگری گیالن از آنومی اجتماعی جلوگیری میکند و میتواند انگیزههای درونی ساکنان و گردشگران را برای حفاظت
از محیط زیست برانگیزاند.
کلمات کلیدی :اخالق ،توسعه پایدار ،مقاصد گردشگری ،استان گیالن.

( -1نویسنده مسئول) rahmanitirkalai1391atyahoo.com
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مقدمه
یشک بحثهای اخالقي از زماني كه انسان گام بر روي زمين گذارد آغاز شد ،زيرا ما معتقديم كه حضرت آدم
ب
علیهالسالم پيامبر خدا بود ،نه تنها فرزندانش را با دستورهاي اخالقي آشنا ساخت بلكه خداوند از همان زماني كه او
را آفريد و ساكن بهشت ساخت مسائل اخالقي را با اوامر و نواهي اش به او آموخت(صداقتی و فغفوریان.)09 13 ،
ساير پيامبران الهي يكي پس از ديگري به تهذيب نفوس و تكميل اخالق كه خمير مايه سعادت انسانها است
پرداختند تا نوبت به حضرت مسيح علیهالسالم رسيد كه بخش عظيمي از دستوراتش را مباحث اخالقي تشكيل
یدهد و همه پيروان و عالقهمندان او ،وي را به عنوان معلم بزرگ اخالق میشناسند .اخالق جمع « ُخُخلق» و « ُخُخلق»،
م
به معناى خوی و خصلت است به معنای صفات درونی در مقابل َخَخلق که هیئت و شکل ظاهرى و جسمى آدمى
یگیرد که در نفس راسخ باشند و به
است که با چشم دیده میشودُ .خُخلق و خوى ،آن دسته از صفات را در برم 
یدرنگ و بدون اندیشه ،کار پسندیده و یا ناپسندى را انجام دهد(فرجی
راحتی زایل نشوند ،به گونهای که انسان ،ب 
راد و سید نصیریُ .) 389 1 ،خُخلق ،صفتی نهادینه شده در درون انسان است؛ چه بسا کسى در نهاد خود ،بخشنده
باشد ،اما بخشش نداشته باشد؛ زیرا مالی ندارد و یا براى بخشندگى او ،باز دارندهای وجود دارد و چه بسا کسى
بخیل باشد ،ولى بر خالف میل و خلق خود ،از روى ریا مالى را ببخشد(کرمی پور.)19 13 ،
در همه ادوار تاريخ ،انسانها براي رسيدن به تعادل فردي و اجتماعي کوشیدهاند و همه جوامع اعم از جوامع ديني و
غیردینی روابط خود را در چارچوب قواعد و ضوابط تنظيم کردهاند .بخش عمدهای از اين ضوابط اخالقي بودهاند.
ضوابط اخالقي هرگاه از طريق وحي دريافت شدهاند ،مؤثرتر و صحیحتر بودهاند ولي اين بدان معني نيست که
یکند و درستي و ن يکي برخي از اعمال و
ندار است نياز به اخالق را عقل انسان نيز درک م 
اخالق ويژه انسانهاي دی 
یتوان درک نمود .خداوند در وجدان اخالقي انسان ،آگاهي و تمايل به خير را
خطا بودن و زشتي برخي ديگر را م 
قرار داده است؛ هرچند اين آگاهي اجمالي و مختصر باشد .عقل انسان نياز به اخالق را حداقل در قلمرو روابط و
یکند .انسانها همانطور که ضرورت قانون را براي برقراري نظم در مییابند ،ضرورت
مناسبات اجتماعي درک م 
یفهمند .انسان جامعهای را که با ضوابط اخالقي حفاظت
قوانين اخالقي را براي برقراري نظم عادالنه و آرام بخش م 
یفهمد که راه رسيدن به تعادل ،آرامش و موفقيت ،التزام به اخالق
ییابد و م 
و هدايت میشود دلپذیرتر م 
است(کشوری و تیموری.) 389 1 ،
یشک بحثهای اخالقی از زمانی که انسان گام بر روی زمین گذارد آغاز شد ،زیرا ما معتقدیم که حضرت آدم
ب
(علیه ال ّسّسالم) پیامبر خدا بود ،نه تنها فرزندانش را با دستورهای اخالقی آشنا ساخت بلکه خداوند از همان زمانی که
او را آفرید و ساکن بهشت ساخت مسائل اخالقی را با اوامر و نواهی اش به او آموخت .در طول تاریخ اسالم
یگوید اولین کسی که علم اخالق را
تاهلل صدر ،م 
کتابهای فراوانی در علم اخالق نوشته شده است(لس .) 1380 ،آی 
تأسیس کرد امیر مؤمنان علی (علیه ال ّسّسالم) بود و نخستین کسی که کتابی به عنوان «علم اخالق» نوشت اسماعیل بن
یزیست ،کتابی به نام صفة المؤمن و الفاجر تألیف کرد .در همه ادوار
مهران ابی نصر سکونی بود که در قرن دوم م 
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تاریخ ،انسانها برای رسیدن به تعادل فردی و اجتماعی کوشیدهاند و همه جوامع اعم از جوامع دینی و غیردینی
روابط خود را در چارچوب قواعد و ضوابط تنظیم کردهاند(مدهوشی و ناصرپور .) 1382 ،بخش عمدهای از این
حتر بودهاند ولی این
ضوابط اخالقی بودهاند .ضوابط اخالقی هرگاه از طریق وحی دریافت شدهاند ،مؤثرتر و صحی 
یکند و درستی و
ندار است نیاز به اخالق را عقل انسان نیز درک م 
بدان معنی نیست که اخالق ویژه انسانهای دی 
یتوان درک نمود .خداوند در وجدان اخالقی انسان،
نیکی برخی از اعمال و خطا بودن و زشتی برخی دیگر را م 
آگاهی و تمایل به خیر را قرار داده است؛ هرچند این آگاهی اجمالی و مختصر باشد(موحد .)6 38 1 ،عقل انسان نیاز
یکند .انسانها همانطور که ضرورت قانون را برای
به اخالق را حداقل در قلمرو روابط و مناسبات اجتماعی درک م 
یفهمند .انسان
ییابند ،ضرورت قوانین اخالقی را برای برقراری نظم عادالنه و آرام بخش م 
برقراری نظم درم 
یفهمد که راه رسیدن به تعادل،
ییابد و م 
یشود دلپذیر تر م 
جامعهای را که با ضوابط اخالقی حفاظت و هدایت م 
آرامش و موفقیت ،التزام به اخالق است .برخی از کتابهای اخالقی ،اخالق را به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم
یهای اخالقی ،تنها جنبه فردی دارند و بدون در نظر
کردهاند .در کتاب اخالق در قرآن آمده است که برخی از خو 
یگویند .برخی دیگر از آنها ،در رابطه فرد با
نگونه از خویها ،اخالق فردی م 
حاند .به ای 
گرفتن اجتماع ،مطر 
یگیرند؛ بهگونهای که اگر یک انسان ،تنها زندگی کند ،برای او مطرح نخواهند بود .به این
انسانهای دیگر ،شکل م 
یشود(هادیانی و همکاران .)09 13 ،هدف این مقاله بررسی نقش چارچوب اصول
خویها اخالق اجتماعی گفته م 
اخالقی در آسیب شناسی مدیریت و برنامهریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری ایران در استان گیالن است .سوال
اصلی مقاله این است که چارچوب اصول اخالقی چه نقشی در مدیریت و برنامهریزی توسعه پایدار مقاصد
گردشگری ایران و استان گیالن میتواند داشته باشد؟ روش انجام این پژوهش توصیفی -تحلیلی است .ابزار
گردآوری اطالعات و دادهای تحقیق استفاده از منابع کتابخانهای است.
رویکرد نظری
اخالق توسعه ،یکی از گرایشهای اخالق کاربردی است که مورد توجه دنیای امروز قرار گرفته است .ضرورتی که
مدیران و برنامهریزان جامعه جهانی را به این نقطه هدایت کرده تا اصول اخالقی خاصی را بر برنامههای توسعه
جهانی حاکم کنند ،حرکت در جهت یکسانسازی آثار توسعه در تمامی کشورهاست ،در عین حال این یکسانسازی،
شهای جدی هم فرا روی ملل جهان پدید آورده است .اکنون که تعادل و توازن جهانی به هم خورده
تهدیدها و چال 
است(علیزاده و همکاران .)8931 ،امنیت سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی «دولت ،ملت»ها به دلیل تبعیت از مدلها و
برنامههای توسعه جهانی مورد هجوم قرار گرفته و برخالف این ادعا که مدلها و برنامههای توسعه سازمانهای
بینالمللی و وابسته به سازمان ملل به دنبال خدمت به کشورهای عقب افتاده یا در حال توسعه است ،اما با اجرای
این برنامهها منافع اساسی که صیانت ،عدالت و بهرهوری متناسب با کرامت را به دنبال داشته باشد ،عاید این دسته از
یهای سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی بومی خودشان شده-
کشورها نشده و دچار فقر مضاعف و از دست دادن دارائ 
اند(درویشی و همکاران .)7931 ،گردشگری واقعیت اجتنابناپذیر و یکی از چشماندازهای آیندهساز بشر است.
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قطعًاًا همانند هر پدیدهای از ابعاد مثبت و منفی برخوردار بوده و به منظور استمرار حیات خود ناچار به کاهش اثرات
منفی و افزایش اثرات مثبت است .برای نزدیکی هر چه بیشتر به پارادایمهای گردشگری پایدار ،مفهوم اخالق در
کانون توجه گردشگری قرار گرفته است تا از یک طرف با محیط زیست ،محیط فرهنگی – اجتماعی و از طرف
دیگر با جامعه میزبان و فعاالن این صنعت در هر بخش به شیوهای اخالقی رفتار شود(بهاری میمندی و همکاران،
.)7931
یپردازد .سه حوزه عمده در
اخالق بخشی از فلسفه است که به نظاممند ساختن و معرفی رفتارهای صحیح و غلط م 
مطالعات اخالق ،فرا اخالق ،اخالق هنجاری و اخال دربراک قالخا .تسا یدربراک ق یی ،همان چیزی است که فرد
موظف است در شرایط یا در حوزه عمل خاص بدان عمل کند(فالح تبار .)59 13 ،اخالق کاربردی در حوزه کسب و
کار تکامل پیدا کرده است .اخالق در گردشگری شاخهای از اخالق کاربردی محسوب شده و در واقع به وسیله
تپذیری مشترک در گردشگری فراهم میشود .توسعهی کنترل نشدهی گردشگری در
اخالق ،بستری برای مسئولی 
دهههای  1970و  1980بدون توجه به اصول پایداری منجر شد رویکردهایی به کار گرفته شود که تنها درصدد
ینفعان باشد .پیامدهای ناشی از این نوع نگاه منجر شد ،اخالق در
تحقق حداکثری منافع تعداد محدودی از ذ 
گردشگری بیش از پیش مورد تأکید قرار گیرد .رسیدن به اصول توسعه پایدار نیازمند توجه به مفاهیم اخالقی در
گردشگری است(حسینی نژاد و همکاران .)59 13 ،در چند دههی اخیر نیز گردشگری مسئوالنه به عنوان روندی قابل
توجه در جهت اتخاذ شیوههای بازاریابی و مصرف اخالقی در گردشگری مطرح شده است .گردشگری اخالقی اما
اصطالحی است جدید و زمانی اتفاق میافتد که مسافرین یک مقصد یا افرادی که قصد توسعه گردشگری در
منطقهای خاص را دارند ،به مسائل اخالقی چون عدالت اجتماعی ،حقوق بشر ،رفاه حیوانات و حفظ محیط زیست
توجه نمایند .در حقیقت گردشگری اخالقی ،تشویق مصرف کنندگان و فعاالن صنعت به پرهیز از مشارکت در
یآبادی و همکاران.)49 13 ،
تهایی است که از نظر اخالقی منفی تلقی میشوند(زنگ 
فعالی 

در پارادایم پایداری و در راستای حفظ منابع و برقراری رابطهی برد – برد میان گردشگر و جامعه میزبان ،اخالق در

گردشگری مطرح میشود .در توسعه گردشگری عنصر مهمی که اغلب نادیده گرفته شده است ،تعهدات و ضوابط
یرود .در نتیجه،
اخالقی است زیرا گردشگری عاملی مهم در تغییرات اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی به شمار م 
تدوین ضوابط اخالقی از اهمیتی خاص برخوردار است زیرا گردشگری مبتنی بر اخالق الزمهی موفقیت در توسعه
یشود و به باید و نبایدها میپردازد؛ بدین
پایدار گردشگری است .معمو ًالًال اخالق به شکل کدهای اخالقی مطرح م 
ترتیب افراد و گروهها میتوانند با در نظر داشتن مالحظات فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی از حداکثر
منافع مورد انتظار برخوردار باشند()Aminian, 2012
چگونه قرابت فرهنگی و تاریخی با آنها نداشته
با این حال بسیاری از گردشگران پا به سرزمینهایی گذاشتند که هی 
لها از سفرههای آب زیرزمینی
و در نتیجه بسیاری از سنتهای جامعه میزبان را نادیده گرفتند؛ برای تأمین آب هت 
استفاده کردند و مردم محلی مجبور شدن برای تأمین آب مصرفی به کیلومترها دورتر بروند؛ حضور گردشگران
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زبالههای بسیاری را در محل زندگی مردم برجای گذاشت))Anuar etal. 2012؛ افزایش تعداد گردشگران در منطقه
باعث شد تا گونههای حیوانی در معرض خطر شکار شوند و محصوالت مورد عالقهی گردشگران تولید شود؛ و
یرحمانه و
ینفعان و گردشگران هر کدام ب 
جانوران در معرض انقراض قرار گرفتند .سازمانهای متولی گردشگری ،ذ 
بدون هیچ تعهدی منابع جامع میزبان را مصرف کردند و همین امر موجب شد تا سازمان جهانی جهانگردی ،به
نالمللی گردشگری در دنیا ،کدهای اخالق گردشگری را در دستور کار خود قرار دهد و بعد
گترین نهاد بی 
عنوان بزر 
از آن تالش برای متعهد کردن جوامع جهانی به حفاظت از محیط زیست و رعایت اخالق در توسعه گردشگری
مورد توجه سازمانها و نهادها قرار گیرد .یکی از دغدغههای مهم تا قبل از سال  ،91 99نبود اصول اخالق جهانی
تپذیری و پایداری در گردشگری ،کمیته اخالق گردشگری در سازمان
بود؛ اما در سال  999 1با هدف ارتقا مسئولی 
جهانی گردشگری آغاز به کار کرد و کدهای جهانی اخالق گردشگری مطرح شد( .)Asadi, 2011).کدهای جهانی
اخالق در گردشگری مجموعهای از شیوههای مهم و فراگیر است که با هدف هدایت اقدامات سرمایهگذاران،
تها ،مجریان و متخصصین صنعت گردشگری و بازدیدکنندگان در راستای توسعه گردشگری با شیوههای
حکوم 
پایدار تدوین شده و در ارتباط با مصالح جهانی مانند تجارت مشروع ،تأمین امنیت و آسایش ،توسعه اجتماعی و
مسائل بشر دوستانه است .آنچه دنیای امروز شتابان به سمت آن حرکت میکند ،تحقق وحدت رویه در جهت ایجاد
اخالق مادی است ،لذا برای دستیابی به این امر مدیران جهانی به اندیشه افتادهاند تا اصول اخالقی خاصی را تعیین
تهایی
کرده و به ثبت جامعه جهانی برسانند و بر حول آنها وفاق اجتماعی ایجاد کنند و باالخره آنها را با ضمان 
اجرایی از طریق برنامههای توسعه ،عملیاتی نمایند ،همانند آنچه که در آغاز پیدایش انقالب صنعتی ،به عنوان منشور
یسازی توسعه ،به دنبال
ملل و حقوق بشر به ثبت رسید .هماکنون نیز اینان برای ایجاد وحدت رویه در مسیر جهان 
جاری کردن اصول اخالقی موردنظر خود ،در سرآغاز پیدایش جامعه شبکهای جهانی ،هستند؛ بنابراین بحث اخالق
بهای
توسعه بیش از پیش ضروری گشته و نظام اسالمی نیز باید آن را پیگیری کرده تا به عنوان یکی از قط 
تأثیرگذار بر اخالق جهانی ،در مبحث اخالق توسعهایفای نقش کند(.)Azizi etal. 2011
رابطه بین اخالق و توسعه رابطهای یک جانبه و استاتیک نیست ،ارتباط پیچیده بین این دو مقوله از آنجا ناشی
یتواند سکوی جهش یک جامعه باشد و زمینههایی
یشود که اخالقیات ،توسعهپذیرند .اخالقیات توسعهپذیر ،م 
م
کپذیری را دارا باشد .اقتصاددانان
چون پویایی ،عقالنیت ،خالقیت ،تعلیم پذیری ،دنیوی بودن ،مشارکتپذیری ،ریس 
یگذارند و تحوالت اقتصادی را معلول تحول فرهنگی و منبعث از
برجستهای چونهاگن بر اصالت اخالقی صحه م 
یشود که اقتصاد از حالت رکود
ینویسد :که «تحول اساسی در فرهنگ» به خودی خود باعث م 
یدانند .وی م 
آن م 
یشود ،شامل
خارج گردد و به رشد و توسعه رو نهد» .روستو جنبههای اخالقی را که مربوط به توسعه اقتصادی م 
تمایل به پیش بردن علم ،تمایل به کار و دانش مکتسبه در محیط مادی زندگی ،تمایل به داشتن فرزند و کوشش
برای پیشرفت مادی میداند(.)Cîrstea, 2014
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محیط مورد مطالعه
استان گیالن به مرکزیت کالنشهر رشت است .درباره نام گیالن و معانی واژه گیل ،نظرات متفاوتی ابراز شده است.
تنامه دهخدا ،واژه گیالن را برگرفته از «گیل» ،بهاضافه .پسوند مکان «ان» ،به معنای محل سکونت گیلها دانسته
لغ 
یها ِگِگالی بوده است .این استان ،از شمال به
و افزوده است که صورت این واژه در زبان پهلویِ ،گِگالن و نزد یونان 
نالمللی است ،از غرب به استان اردبیل ،از
دریای کاسپین و کشور آذربایجان که از طریق آستارا با آن دارای مرز بی 
یشود .مساحت گیالن  ۱۴ ۰۴۴کیلومترمربع و
جنوب به استان زنجان و قزوین و از شرق به استان مازندران محدود م 
جمعیت آن طبق سرشماری  ۲ ۴۸۰۸۷۴ ، ۱۳۹۱نفر است(صداقتی و فغفوریان.)09 13 ،

منبع/https://www.researchgate.net :

استان گیالن از سال  ۱۳۴۴در تقسیمات کشوری ایران به عنوان استان مستقل وارد شد .این منطقه پیش از آن ایالت
یشد .گیالن دهمین استان پرجمعیت و دومین استان پرجمعیت شمال
گیالن و طوالش بعد بانام استان یکم خوانده م 
ایران پس از استان مازندران است .تراکم جمعیت در این استان با  ۱۷۷نفر در هر کیلومترمربع جایگاه سوم را در
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تترین شهر شمال کشور و
ایران دارد .کالنشهر رشت با داشتن  ۴۶درصد جمعیت کل استان ،مرکز و پرجمعی 
یازدهمین شهر پرجمعیت ایران است .از دیگر شهرهای پرجمعیت این استان میتوان به ترتیب به شهرهای بندر
انزلی ،مهمترین بندر ایرانی در حاشیه دریای کاسپین الهیجان ،تالش ،لنگرود ،رودسر ،بندر آستارا ،صومعهسرا و
اشاره کرد(فرجی راد و سید نصیری.) 389 1 ،
از  ۴۰رودخانه در گیالن جریان دارند که مهمترین آنها سفیدرود است .دیگر رودهای مهم گیالن آستاراچای،
نکیاده ،دهکا ،رود چمخاله ،خالکایی ،کیانرود،
لکنده ،وزیرکنده ،حس 
کرگانرود ،اسالم ،دیناچال ،شیوهرود ،عم 
خشکبیجاری و پیلهرود هستند .مناطق کمارتفاع ساحل دریای خزر به دلیل وضعیت توپوگرافیکشان ،دارای نوعی
بسیار ویژه از آب و هوای هیرکانی هستند .کل استان گیالن متعلق به این منطقه بهطور خاص مرطوب و سبز است:
جریانات جوی غالب شمالی-جنوبی ،بر فراز دریا مرطوب شده ،توسط مانع قوی البرز مجبور به باال رفتن شدید
یبارند(کرمی پور.)19 13 ،
یشوند و نتیجتًاًا در همه سال به فراوانی بر جلگه و کوهپایه شمال غربی رشته کوه م 
م
نظام بارش در پاییز (سپتامبر تا دسامبر) وقتی که ناپایداری جوی در باالترین نقطه خود است حداکثر شدیدی نشان
م
یدهد ،در زمستان و اوایل بهار متوسط است ،در مه تا اوت کمترین مقدار را دارد (ولی عمومًاًا به حد کافی زیاد
هست تا باالتر از حد ماههای خشک بماند) .بارندگی متوسط ساالنه بین  ۱۲۰۰تا  ۱۸۰۰میلیمتر در طول خط
ساحلی متغیر است (  ۱۲۳۳در آستارا ۱۷۵۵ ،در انزلی) ،در گوشه جنوب غربی جلگه به سوی یک منطقه شبه
ییابد (  ۱۰۸۶در فومن و  ۸۵۵در شاندرمن) و در بخش پستتر کوهها دوباره به مقادیر خیلی زیاد
مرطوب کاهش م 

یرسد .در طول دره سفیدرود که هر بعدازظهر
یمتر در دره باالی ماسال) م 
یمتر (  ۲۴۰۰میل 
تا  ۱۸۰۰ – ۱۵۰۰میل 

یوزد ،کاهشی شدید منجر به منطقه شبه خشک مدیترانهای مانند رودبار
تابستانی باد شدید شمالی منجیل آن بر آن م 
یشود(کشوری و تیموری.) 389 1 ،
و منجیل م 
استان دارای هویت قومی مشخص است .گروههای قومی اصلی آن متعلق به شاخه شمال غربی گروه زبانهای ایرانی
هستند .عمدهترینشان گیلک است که در جلگه مرکزی ،حاشیه ساحلی شرقی و ارتفاعات جنوب غربی زندگی
یهای اجتماعی فرهنگی به سه گروه تقسیم میشوند :گیلک
تهای گویشی و ویژگ 
کها بر اساس تفاو 
یکند .گیل 
م
تهای کمی نشان میدهند ،ولی گیلک
یکنند ،تفاو 
رشتی و الهیجانی که به ترتیب در غرب و شرق جلگه زندگی م 
شها که
گالشی در کوههای جنوب شرقی زبان متفاوت و شیوه کشت و دامپروری متفاوتی با گیلک جلگه و تال 
یشود(لس.) 1380 ،
منطقهشان از کوهپایه تا دامنه البرز کشیده شده است دارند .زبان تاتی پیرامون رودبار تکلم م 
شدهنده گاومیش در جلگه پخش شدهاند ،قبیله
اندک تازهواردانی اخیرًاًا در استان استقرار یافتهاند :دامداران کرد پرور 
کرد عمارلو نامش را به بخش شرق بخش عمارلوی رودبار داده ،کارگران ترک در ساحل از آستارا تا انزلی کارمندان
فارسی ادارات دولتی .نتیجتًاًا چندزبانگی قاعده سرتاسر استان است(مدهوشی و ناصرپور.) 1382 ،
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نقشه  :1موقعیت استان گیالن
منبعhttp://gileboom.info :

در گیالن دو گروه زبانی ایرانی عمده ،یعنی زبان گیلکی تالشی و دو گروه زبانی دیگر بهطور جزئی یعنی تاتی و
کردی وجود دارند و زبانهای دیگر مانند ترکی آذربایجانی و کولیها (با منشأ هندی) وجود دارد .حدود سه میلیون
یکنند(موحد .)6 38 1 ،از گیلکی در مرکز و
نفر گیلکی در گیالن و مازندران را به عنوان زبان اول یا دوم صحبت م 
یشود .همچنین به کرمانجی
شرق و برخی نقاط غرب استان و زبان تالشی در غرب استان و کوههای تالش استفاده م 

یشود .گیالن با تنها  ۳۷ ٫۷درصد جمعیت شهری به دلیل تراکم بسیار
نیز در چند روستای شهرستان رودبار گفتگو م 
باالی جمعیت روستایی و سطح نسبتًاًا پایین صنعتی سازی یکی از شهری نشدهترین استانهای ایران است .گیالن
یکنند :کارخانههای
تقریبًاًا هیچ منبع معدنی مهمی ندارد و عمده صنایع اش محصوالت کشاورزی را فراوری م 
جکوبی در همه جلگه ،کارخانههای چای در الهیجان ،لنگرود و فومنات ،کارخانههای روغن پیرامون رودبار،
برن 
کارخانههای فراوری ماهی و خاویار در انزلی ،کارخانههای ابریشم ،تنباکو و لبنیات در رشت پراکندهاند(هادیانی و
همکاران .)09 13 ،مجتمع عظیمی در میانه دهه  ۱۹۷۰برای بهرهبرداری از منابع طبیعی چوب جنگلهای انبوه غرب
گیالن با نام چوکا در خلیفه آباد اسالم و یک کارخانه کاغذسازی در پونل عالوه بر چند کارخانه کوچکتر
ببری در جنوب تالش و شرق گیالن وجود دارند .جز این بخش مبتنی بر منابع منطقهای همه صنایع در رشت
چو 
واقع شدهاند .شهر صنعتی رشت که با  ۲۸۰واحد صنعتی یکی از پنج شهر صنعتی بزرگ ایران است در  ۱۲کیلومتری
جنوب رشت واقع شدهاست(علیزاده و همکاران.)8931 ،
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منبعhttps://www.mdpi.com :

یر و د
بهای گردشگری ایران به شمار م 
گیالن به دلیل برخورداری از طبیعت غنی و میراث فرهنگی و تاریخی از قط 
یتوان به روستای ماسوله و دژ
یکند .از جمله م 
که ساالنه بیش از  ۵میلیون گردشگر را از سراسر کشور جذب خود م 
قلعه رودخان در فومن ،شهر الهیجان و بازارهای انزلی و آستارا اشاره کرد .منطقه گیالن دارای بارش فراوان است تا
جایی که بارش ساالنه شاید به  ۱۲۰سانتیمتر هم برسد .مواد ساختمانی ،جز صخره سخت ،سریعًاًا خراب میشوند و
فهای هرز بر این
ساختمانهای قدیمی تبدیل به تلی از آوار میشوند(درویشی و همکاران .)7931 ،درختان و عل 
یرویند و ساختمانهای قدیمی را تبدیل به تپههایی پوشیده از گیاهان میکنند .بسیاری از این تپهها که به
آوارها م 
یگویند حاشیه ساحل دریا را پر میکنند و هر یک پایگاهی
گویش محلی به آنها کول ،کوتی ،دین و دوین م 
یشوند که واجد ارزش برای کاوش و پژوهش باستان شناسانه است .به هر حال جز چراغ علی تپه در دهانه گوهر
م
تاهلل نگهبان کاویده شد و بیشتر به عنوان تپه مارلیک شناخته میشود ،هیچ کدامشان تاکنون بهطور
رود که توسط عز 
علمی مورد کاوش و مطالعه قرار نگرفتهاند .ساختمانهای دارای ارزش تاریخی هم وجود دارند که بیشترشان در
طول تاریخشان مکررًاًا تعمیر و بازسازی شدهاند(بهاری میمندی و همکاران .)7931 ،بعضیهایشان ضبط واضحی از
تاریخشان دارند ،ولی بیشترشان فاقد اسناد اولیه قابل اطمیناناند و باید به شواهد غیرمستقیم مانند تاریخهای حک
حها یا تابوتها برای بازسازی بخشی از گذشته یک عمارت داده شده
شده بر درهای ورودی ،سنگ قبرها ،ضری 
اکتفا کرده به حدس زدن منشأ آنها خطر کرد .استانهای گیالن و مازندران در ایران دارای بیشترین تعداد بقعه و
امامزادهاند که در اصل ائمه زیدی هستند .مقبره سید جاللالدین اشرف فرزند امام هفتم شیعیان در آستانه اشرفیه
زیارتگاه شیعیان است(فالح تبار.)59 13 ،
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یها،
عدستی تقسیم میشود .محصوالت کشاورزی و دامی ،پرندگان ،ماه 
یها و صنای 
سوغاتی گیالن به دودسته خوراک 
یهای گیالن هستند .سوغات گیالن
ترشیجات و مربا ،صنایع دستی ابریشمی ،چوبی و حصیری از جمله سوغات 
خصوصًاًا مصنوعات روستایی شدیدًاًا با آداب و سنن سازندگان آن پیوند دارد و تابع شرایط جغرافیایی محیط است.
مهمترین و بهترین سوغات گیالن عبارتاند از :ماهی سفید ،چای ،کلوچه ،بادام زمینی ،زیتون ،برنج و صنایع دستی.
در مناطق مختلف با توجه به فرهنگ منطقه صنایع دستی خاصی رایج است .مث ًالًال سفالگری در املش و جیرده،
شالبافی در تالش و توسط گالشها .چموش و چارق دوزی در ماسوله رایج است .همچنین نمد و بامبو بافی ،فرش
و گلیم و قالبدوزی در مناطق مختلف رایج است .جهانگردان به مصنوعات چوبی زیبای گیالن عالقهمندند(حسینی
نژاد و همکاران.)59 13 ،

منبعhttps://www.mdpi.com :

یافتهها
لغت توریسم از دو بخش «تور» و «ایسم» تشکیل شده که کلمهی «تور» به معنای گردش یا سفر است و ریشه در
لغت التین ( )Turnsدارد که به معنای دور زدن یا رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد است .این لغت از یونان به
اسپانیا ،فرانسه و در نهایت به انگلیس راه یافته است« .ایسم» به معنای اندیشه یا مکتب است؛ بنابراین کلمهی
«توریسم» را میتوان مکتبی بیان نمود که پایه و اساس آن سفر است .همچنین توسعه در لغت به معنای رشد
یآبادی و همکاران.)49 13 ،
تدریجی در جهت بزرگتر شدن ،پیشرفتهتر شدن و حتی قدرتمندتر شدن است(زنگ 
تهای اقتصادی عصر حاضر است كه نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا
صنعت گردشگری یكی از پویاترین فعالی 
یكند .این صنعت همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و فرهنگی زیادی را به
م
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همراه دارد؛ که امروزه در بسیاری از كشورها نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی كشور محسوب شده و با فراهم
یكند .آمارهای جداول
آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد تنوع بخشیده ،موجب اشتغالزایی شده ،ایجاد درآمد م 
یدهد که
سازمان جهانی گردشگری در مورد ایران که در ردیف کشورهای آسیای جنوبی جای گرفته است نشان م 
در سال  ۲۰۱۰چیزی نزدیک به  ۳میلیون نفر ( ۲میلیون و  ۹۳۸هزار نفر) از دیگر کشورهای جهان وارد کشور
شدهاند که این تعداد در سالهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵به ترتیب به  ۴.۹۶۷میلیون و  ۵.۲۳۷میلیون نفر افزایش پیدا کرده
است که به ترتیب رشد  ۴.۲و  ۵.۴درصدی را نسبت به سالهای پیش از خود نشان م 
یدهد( .)Aminian, 2012با
تهای ورودی به ایران به رقم  ۴.۹۴۲میلیون کاهش پیدا کرد که نشانگر افت
این حال در سال  ۲۰۱۶تعداد توریس 
 ۵.۶درصدی نسبت به سال  ۲۰۱۵است .از نظر درآمدهای کشور از صنعت توریسم ،آمارهای سازمان توریسم
جهانی حاکی از آن است که در سال  ، ۲۰۱۰ایران  ۲.۴۳۸میلیون دالر درآمد داشت که این درآمد در سال  ۲۰۱۴و
 ۲۰۱۵با به ثبت رساندن رشدی مداوم به ترتیب به  ۳.۸۴۱میلیون دالر و  ۳.۸۶۸میلیون دالر رسیده است( Anuar

 .)etal. 2012وضعیت صنعت گردشگری كشور ایران حاكی از آن است كه به لحاظ سهم بخش گردشگری از تولید
ناخالص داخلی ،كشور ایران در میان  174كشور جهان رتبه  86و در میان كشورهای حاشیه خلیج فارس جایگاه
سوم را پس از بحرین و قطر به خود اختصاص داده و نیز در زمینه سرمایهگذاری در صنعت گردشگری ،كشور ایران
در میان  681كشور جهان رتبه  172و در میان كشورهای خاورمیانه در رتبه آخر قرار گرفته است .همچنین به لحاظ
ارزش صنعت گردشگری در سال  2005كشور ایران در میان  174کشور جهان رتبه  43را كسب نموده است( Asadi,

.)2011
یهای بسیاری مانند عدم اطالعرسانی دقیق،
اگرچه باید گفت که صنعت توریسم در کشور با کمبودها و یا با کم کار 
تبلیغات کم از طرف ایران و تبلیغات سوء از طرف بیگانگان و عدم توسعهی پایهها و زیرساختها روبهرو است اما
باید خاطر نشان کرد که در قبل از انقالب و حتی امروز در کشورهای خلیجفارس و دیگر کشورهای پیشرفته با
یتوانستیم جذب توریسم کنیم ،اما یکی از مهمترین شاخصههای
توسعهی ولنگاری و فضاهای نامناسب اخالقی م 
قمداری میباشد .ایران یکی از کانونهای گردشگری پاک و حالل
توسعهی صنعت گردشگری در ایران اخال 
یها و جاذبههای خارج از عرف و اخالق است و با توجه به
ینیاز از ویژگ 
یباشند بهطوری که گردشگری ایران ب 
م
یتوانیم
استقبال روزافزون کشورها از گردشگری فرهنگی ،با تعریف رویدادها و بستههای سفر در این زمینه نیز م 
میزبان بخشی از گردشگران جهان باشیم(.)Azizi etal. 2011
تاندرکاران صنعت
ایران یکی از مهمترین و بهترین کشورها در مورد امنیت گردشگری محسوب میشود .تجربه دس 
یکنند ،ابتدای ورود احساس عدم
گردشگری در ایران حاکی از این است که بیشتر گردشگرانی که به ایران سفر م 
امنیت دارند ولی در انتهای سفر ،ایران را امن تلقی میکنند .به گزارش ایرنا ،شبکه  9تلویزیون استرالیا در این زمینه

افزود :دو مؤسسه بی 
نالمللی «کنترل ریسکس» و «اینترنشنال 1در ارزیابی خود برای سال  ، 2019ایران را جزو
1
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نترین کشورهای جهان برای گردشگران معرفی کردند .این رسانه استرالیایی در گزارش خود تأکید کرده است:
ام 
نالمللی همسطح استرالیا ،آمریکا ،کانادا ،چین و کشورهای اروپایی ارزیابی
امنیت ایران طبق گزارش این نهادهای بی 
تهای
صهای امنیت در مورد گردشگران مانند میزان پایین خشون 
شده است .نگارنده این گزارش آورده است :شاخ 
نژادی ،فرقهای یا سیاسی یا ناآرام 
یهای مدنی غیر معمول در این بررسی مورد توجه قرار گرفته است( Cîrstea,
.)2014
از دهه  ۹۰مؤسسات آکادمی و سازمانهای مختلف ،تحقیقاتی پیرامون تعریف سیستمهای شاخص به منظور ارزیابی
یشود:
نگونه تعریف م 
صها ای 
گردشگری پایدار در مقاصد مختلف انجام دادند .این شاخ 
 -1شاخصها یا متغیرها ،ابزارهایی هستند که از طریق آنها اطالعات موجود فیلتر و اطالعات مفید جمعآوری
یدهند.
یکنند که احتمال اتخاذ تصمیمات ضعیف را کاهش م 
یشود .شاخصها اطالعاتی را اندازهگیری م 
م
 -2در زمینهی توسعه پایدار گردشگری ،شاخصها مجموعه اطالعاتی هستند که برای استفاده منظم جهت سنجش
یها و مسائل کلیدی که برای توسعه و مدیریت گردشگری یک مقصد خاص الزماند ،به طور رسمی
تغییر در دارای 
انتخاب شدهاند .شاخص پایداری باید به آسانی قابل فهم ،از نظر فنی و اقتصادی قابل سنجش باشد .به طور کلی
سهایی هستند که اطالعات ضروری برای شناخت بهتر ارتباط بین صنعت و اثرات آن بر
شاخصها ،مجموعه مقیا 
یکند و نشانه ظهور موقعیت یا مشکل و وسیلهای
محیط طبیعی و فرهنگی که صنعت به آن وابسته است ،فراهم م 
برای تعیین و سنجش اقدامات مناسب هستند(.)Delitheou etal. 2010
یتوانند موارد زیر را اندازهگیری کنند:
شاخصها م 
 .1تغییر در ساختار گردشگری و عوامل داخلی
یگذارند
 .2تغییر در عوامل خارجی که بر گردشگری تأثیر م 
 .3اثرات گردشگری
یهای مختلف برای ارزیابی مقاصد گردشگری وجود دارد.
شها و کاربر 
صهای پایداری با نق 
انواع مختلفی از شاخ 
مجموعه شاخصهای گردشگری پایدار به سه گروه قابل تعریف و تقسیم است:
شاخصهای اصلی :شامل اطالعات اساسی که برای مدیریت گردشگری پایدار برای همهی مقصدها الزم است .این
گروه از شاخصها برای ارزیابی مسائل اساسی مقصد شامل شدت گردشگری ،فصلی بودن تقاضا ،اثر گردشگری بر
صهای مکمل :که برای اکوسیستمهای خاص به کار
جامعه محلی و مدیریت زبالههای تولید شده است .شاخ 
م
یروند .مثل مناطق ساحلی ،جزیرهها و مقاصد کوهستانی(.)Gao etal. 2001
شاخصهای مخصوص سایت :که مسائل مربوط به مدیریت مقصد گردشگری را که در دو گروه قبلی مالحظه
یشوند .در نتیجه برای تحلیلهای مقایسهای
یکند و فقط برای مقصد تحت مطالعه تعریف م 
نشدهاند ،ارزیابی م 
مقاصد ایجاد نشدهاند .کمیسیون جهانی محیط و توسعه در سال  1984میالدی توسط سازمان ملل تشکیل شد .این
کمیسیون بیانیهای را منتشر کرد با عنوان آیندهی مشترک ما  Our Common Futureکه طی آن تعریف مشخصی برای
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توسعهی پایدار ارائه کرد« :توسعهای که بتواند نیازهای نسل فعلی را برآورده کند بدون آنکه توانایی نسلهای آتی را
در تأمین نیازهایشان به مخاطره اندازد( .)Popescu & Corbos, 2010توسعهی پایدار گردشگری با تأکید بر سه اصل
اقتصاد ،اجتماع و محیط زیست بنا شده که برقراری توازن بین این سه رکن منتج به توسعهی پایدار گردشگری
یشود .امروزه گردشگری با سرعت زیادی در حال توسعه و فراگیر شدن است ،این توسعه مستلزم ضرورت آگاهی
م
افراد از تأثیرات گردشگری بر محیط پذیرای گردشگر و اصول پایداری از جنبههای مختلف است؛ بنابراین صنعت
گردشگری در عین سوددهی اقتصادی ،باید به گونهای برنامهریزی شود که کمترین تأثیر مخرب را بر جوامع میزبان
و محیط داشته باشد(.)Jiang, 2008
توسعه پایدار گردشگري رویکردي گردشگري محور که هدف عمـده آن حفاظـت از منـابع طبیعـی ،مصـنوعی و
اجتماعی-فرهنگی است که گردشگري به آنها وابسته است و نه به نقش بالقوه گردشگري در توسـعه پایـدار یـک
یکند در حال کـه فرصـت
مقصد یا یک منطقه .توسعهای که نیازهاي گردشگران کنونی و مناطق میزبان را برآورده م 
را برای آینـده حفظ و به آن کمک م 
یکند(.)Jutla, 2000
سه اصل اساسی براي توسعه پایدار گردشگري عبارتاند از:
 .1گردشگري باید گزینه به رسمیت شناخته شده توسـعه اقتصـادي پایـدار باشـد و وقتـی در حوزههای قدرت،
تهای اقتصادي یکسان در نظر گرفته شود
یشود باید با دیگر فعالی 
تصمیمگیری انجام م 
 .2باید پایگاه اطالعات مربوط به گردشگري وجود داشته باشد تا به شناسایی ،تحلیل و نظارت فعالیتهای
گردشگري در رابطه با سایر بخشهای اقتصادي مجوز داده شود
 .3توسعه گردشگري باید به شیوهای انجام شود که با اصول توسعه پایدار سازگار باشد.
جدول  :1اصول توسعه پایدار گردشگري به تفکیک ابعاد

منبع92 ،2010 ،Schorner :
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اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگري شیوههایی هستند که در آن گردشگري تغییراتی را در نظامهای ارزشـی ،رفتار
فردي ،روابط خانواده ،سبک زندگی جمعی ،مراسم سنتی و سازمانهاي اجتماعی ایجاد میکند .گردشگران در مدت
یکنند و نتیجـه حاصل از روابط متقابل
اقامت در مقصدهاي گردشگري با ساکنان محلی ارتباط و تماس برقرار م 
تهای جامعه
آنها در کیفیت زندگی ،نظام ارزشی ،تقسیمکار ،روابط خانوادگی ،الگوهاي رفتـاري ،آداب و سن 
میزبان تغییراتی را به وجود م 
یآورد( .)Łapko, 2014پیامدهاي اقتصادي توسعه گردشگري یکی از مهمترین و
کانونیترین پیامدهاي توسـعه گردشـگري اسـت کـه مورد توجه جدي قرار دارد .مطالعات اولیه در دهه ، 1960
بیشتر بر پیامدهاي مثبت اقتصادي این پدیده متمرکـز بود .ولی در دهه  ، 1970پیامدهاي اقتصادي توسعه گردشگري
با نگرش توسعه گسترده مورد ارزیابی پژوهشگران قرار گرفت .در این دوره رویکرد منفی بر توسعه گردشگري
یشد .در دهههای  1980و  ، 1990پیامدهاي مثبت و منفی به طور متوازن
حاکم بود و غالبًاًا بر آثار منفی آن تأکید م 
مدنظر قرار گرفت .اهمیت اقتصادي گردشگري در تعیین گرایشهای ساکنان نقش اساسی ایفا م 
یکند( Ma etal.
 .)2015به طـوري کـه بـا افـزایش منافع اقتصادي ،گرایش ساکنان مطلوبتر میشود .تحقیقات نشان داده که برخی
از سـاکنان محلـی بـا وجـود آنکه از بسیاري پیامدهاي منفی و نامطلوب گردشگري آگاه هستند ،اما به دلیل منافع
یکنند .گردشگري میتواند پیامدهاي مثبت و
اقتصادي گردشگري بـراي آنها و جامعه خود از توسعه آن حمایت م 
منفی مانند کـارآفرینی ،درآمد ،ارتقا استاندارد زندگی ،افزایش هزینه زندگی ،منسوخ شدن برخی فعالیتهای مرسوم،
ایجاد جابهجایی در اشتغال افراد بومی ،تنوع بخشیدن به فعالی 
تهای اقتصادي به همراه داشته باشد( Aminian,
.)2012
صنعت گردشگری را میتوان یکی از صنایع پیش رو در جهانی امروزی دانست که نقش بسیار مهمی در توسعه
تها دارد .در واقع ،صنعت گردشگری و گردشگران ،فرصتی برای
پایدار و همچنین ،گسترش صلح و دوستی میان مل 
ینماید تا ارتباطات سیاست زده و بحرانی
تهای جهان با یکدیگر هست که کوشش م 
تعمیق روابط تضعیف شده مل 
را ،با شناساندن نقاط قوت و مشترکات تاریخی و فرهنگی ،احیا کند .نقش احیاگری در صنعت گردشگری ،موضوع
تها ،باید بیش از قبل مورد توجه
راهبردی تصور میشود و این ظرفیت بستر آفرین برای توسعه روابط مل 
برنامهریزان و مجریان مالی ،سیاسی و فرهنگی کشورها قرار بگیرد .انتظاری که از صنعت گردشگری این روزهای
قمداری به عنوان پایه و اساس شکلگیری صنعت گردشگری
یرود ،توجه بیشتر به مسئله اخالق و اخال 
جهان م 
ثهای معنوی و با زبان صلح و
یکوشد تا با میرا 
یباشد .صنعت گردشگری ،یک صنعت فرصتآفرین هست که م 
م
دوستی و رفاقت ،مل 
تها را به همدیگر نزدیک کند( .)Anuar etal. 2012در واقع ،صنعت گردشگری را باید
ینماید .همانطور
یهای غیرقابل لمس را به ارزش اضافه نموده مبدل م 
صلحآمیزترین صنعت جهان دانست که دارای 

یگیرد تا
تها 2شکل م 
که در صنایع ،نگاه به توسعه پایدار 1در قالب استانداردها و بیانیههای مسئولیت اجتماعی شرک 
یبایست نگاه سبز محور به جامعه و جهان ،در
بپذیری محیط زیست کاهش یابد ،در صنعت گردشگری نیز ،م 
آسی 
1
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دستور کار فعاالن این صنعت در حال گسترش قرار بگیرد .نگاه به گردشگری سبز یعنی آنکه گردشگران و فعاالن
صنعت گردشگری ،رفتار مخل آسایش و آرامش جامعه نداشته باشند؛ یعنی این که گردشگران ،محیط زیست شهر یا
کشوری که در حال بازدید هستند را آلوده ننمایند .بر روی ابنیه کشورهای مختلف ،یادگاری ننویسند .همه جای
جهان را سرای خود بدانند و به این باور برسند که باید ،وارثان خوبی برای گذشتگان و حافظان خوبی برای آیندگان
باشند .گردشگری ،صنعتی برای توسعه فرهنگ هست .گردشگری فرهنگی عبارت است از مسافرت افراد از محل
سکونت خود به مکانهایی که جاذبه فرهنگی دارند این جابجایی به منظور کسب اطالعات و تجارت برای ارضای
احتیا 
جهای فرهنگی افراد انجام میشود( .)Asadi, 2011بر اساس این تعریف گردشگری فرهنگی شامل همه
تها از جاذبههای فرهنگی از جمله موزهها ،مقبرههای تاریخی ،کارنمودهای فرهنگی است .برابر آمار سازمان
مالقا 
جهانی گردشگری  37درصد گردشگری بینالمللی با انگیزه فرهنگی انجام میشود و سالیانه در حال افزایش است.
با توجه به رشد تقاضای گردشگری شواهدی دال بر راهنمایی این تقاضا بهوسیله عرضه است و تعداد مکانهای
فرهنگی و طبیعی در حال افزایشاند این تعداد در سال  1984به  185مکان و در سال  1994به  409مکان در سراسر
جهان رسیده و ثبت شده است (یونسکو) که تقریبًاًا بیشتر آن مربوط به اروپاست به طوری که  41 /6درصد 1984 ،و
در  56 ، 1994درصد مکانهها از آن اروپاست و ظرف دو دهه اخیر ،این رقم بیش از  2برابر افزایش یافته است .این
شتر از آثار ،ملزم م 
افزایش ،ما را به حراست و حفاظت بی 
ینماید( .)Azizi etal. 2011در واقع رفتار دوستدار محیط

یکنیم ،باید در صنعت گردشگری نیز که صنعتی
زیست 1که ما در متون آکادمیک در حوزه توسعه پایدار مشاهده م 

یشود نیز حکمفرما باشد .گردشگری سبز و مقوالت مربوط به آن ،اگرچه در جهان نوظهور
میانرشتهای 2تلقی م 
تهای کشور در عرصه گردشگری و احتیاج
هست ،اما در کشور ما ،خیلی خوب با توجه به ظرفیتها و قابلی 
یباشد .شاید برای توسعه گردشگری سبز در
راهبردی به توجه بیش از پیش به این حوزه ،همچنان مورد غفلت م 
یباشد و دهها هزار ظرفیت گردشگری مکتوب و
کشوری که یکی از مقاصد اصلی و مهم صنعت گردشگری جهان م 
مهم منطقهای و بینالمللی دارد ،تدوین راهحلهایی برای توسعه گردشگری سبز توسط مسئوالن این حوزه ،ضروری
تصور شود .همه فعاالن صنعت گردشگری ایران باید به گردشگری سبز و اصول آن و همچنین منشور اخالقیان در

گردشگری وفادار باشند و آن را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند( .)Cîrstea, 2014این انتظار به حقی هست که
یتواند برای تدوین نقشه راه کشور
بقیه صنایع ،از صنعت گردشگری و فعاالن آن دارند .یکی از چارچوبهایی که م 
یباشد .شهر سانتیاگو در اکتبر
در عرصه گردشگری سبز در نظر گرفته شود ،منشور جهانی اخالقیات گردشگری م 
 999 1میالدی ،یعنی واپسین سالهای قرن بیستم میالدی ،قرنی که شاهد بزرگترین نبردهای تاریخ بشریت از
جنگهای جهانی اول و دوم و جنگ تحمیلی بر ایران توسط صدام حسین تکریتی بود ،منشوری را تصویب کرد.
نالمللی گردشگری ،به رأی گذاشته شد و
این منشور ،نخستین بار در سال  997 1میالدی در مجمع عمومی سازمان بی 
ینماید تا اصول  10گانه ای را برای توسعه گردشگری در
به تصویب اکثریت اعضا رسید .این منشور کوشش م 
1

. eco-friendly approach
. interdisciplinary industry
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جهان ،تعریف و تبیین کن د و از کشورهای عضو بخواهد در توسعه صنعت گردشگری ،این منشور جهانی را
رعایت نمایند(.)Delitheou etal. 2010
یها و
تهای گردشگری باید با ویژگ 
در بخشی از ماده اول منشور جهانی اخالق گردشگری آمده است «فعالی 
تهای کشور یا منطقه میزبان هماهنگ بوده ،احترام قوانین و آداب و رسوم آنها حفظ گردد ».همچنین،
سن 
نآمیز ،ناخوشایند یا مضر است ،انجام دهند و موجب آزار
«گردشگران نباید هیچ اقدامی که نزد مردم محلی توهی 
طمشیها و فعالیتهای گردشگری باید به صورتی اجرا شود
آنها شوند» .در ماده چهارم نیز تصریح شده است« :خ 
که میراث هنری ،باستانشناسی و فرهنگی منطقه مورد احترام و مراقبت قرار گرفته ،موجب انتقال این میراث به
لهای آینده شود؛ باید توجه خاصی به حفاظت از بناهای تاریخی ،معابد ،موزهها و همچنین سایتهای
نس 
باستانشناسی و تاریخی که مورد بازدید شدید گردشگران است ،مبذول شود و ارتقای وضعیت آنها مدنظر باشد.
دسترسی عموم مردم به امالک و بناهای فرهنگی که تحت مالکیت بخش خصوصی است و بناهای مذهبی ،تشویق
یهای بخش خصوصی به حقوق مالکین احترام گذارده شود و بازدید از
شود؛ به شرط آن که ضمن بازدید از دارای 
اماکن مذهبی بدون آسیب رساندن به نیازهای عبادی نیایشگران باشد ».به عبارت دیگر ،مهم نیست شما چگونه
یشوید ،نباید رفتاری
یکنید ،مهم این است که وقتی به صفت گردشگر وارد جوامع محلی م 
یاندیشید و رفتار م 
م
خالف باورها و آداب و رسوم جامعه میزبان داشته باشید؛ زیرا حتی اگر باعث آزردگی آن جامعه نشوید ،موجب
تغییر در بنیانهای فرهنگی آن خواهید شد .هرچند که گسترش گردشگری در همه جوامع چنین تغییراتی را به همراه
دارد ،اما مهم است که گردشگران به شکل ارادی اعمال چنین تغییراتی را دنبال نکنند و دایره تغییرات تا حد ممکن
محدود و تدریجی بماند .البته منشور جهانی اخالق گردشگری ،نگاهی یکسویه ندارد و متقاب ًالًال جوامع میزبان را به
مدارا با گردشگران دعوت میکند .در ماده اول این منشور آمده است« :جوامع میزبان و شاغالن محلی بخش
گردشگری باید با گردشگرانی که به دیدار سرزمین آنها آمدهاند ،آشنا شوند .به آنها احترام بگذارند و از انتظارات،
تآموزی به آنها ،تأثیر مثبتی بر
سالیق و شیوه زندگی گردشگران باخبر شوند .آموزش و پروش شاغالن و مهار 
استقبال شایسته از گردشگران دارد(.)Gao etal. 2001
مهمترین عاملي که مطالعات گردشگري و استخراج نتايج علمي در بيشتر کشورها به دست آمده است و سازمانهاي
جهاني به آن اتفاق نظر دارند اين است که هر سياست و تصميمي که در زمينه گردشگري در هر جامعهاي اتخاذ
يشود بايد مورد حمايت تمام اقشار عناصر آن جامعه واقع شود به طوري که همه افراد آن جامعه که از اين فعاليت
م
يشوند بايد با توجه به منابع و هزينهها آن را تائید کنند و بر اين اساس است
و تصميم و سياست مورد تأثیر واقع م 
يتوان سهم هر قشر و عنصري را در آن مشخص و بر اساس آن تقسيم کرد تا مسئوليتپذيري براي افراد و
که م 
ساير دس 
تاندکاران آن جامعه صورت پذيرد(.)Popescu & Corbos, 2010
بالطبع در تعامل بين گردشگري فرهنگي و توسعه پايدار موضوعات ذيل که بسيار داراي اهميت است بايد در
برنامهريزيها مورد توجه قرار گيرند و اين مستلزم آن است که هر کدام از آنها بارها مورد مطالعه و تحقيق واق 
ع

چارچوب اصول اخالقی در آسیب شناسی119 ...
شوند:

 -1تع يي ن ابعاد پايداري در زمينه گردشگري فرهنگي به طوري که دقیقًاًا مشخص کنيم چه چيزها يي بايد پايدار شود
تبندی شود ،به طور مثال جامعه مورد مطالعه ،در چه حدي بايد استاندارد
و اين پايداري در کدام ابعاد بايد اولوی 
شود و به طور کلي مديريت مقصد گردشگري بايد بر چه اساس و با چه مکانیسمی هماهنگي فعاليتها را براي
اجراي برنامه توسعه پايدار با رو کي رد گردشگري فرهنگي مدنظر قرار دهد و اصو ًالًال تش يک الت مطلوب براي اين
منظور چگونه است.
شها يي که توسعه پايدار در زمينه گردشگري فرهنگي بايد بر اساس آن برنامهريزي شود .از آنجا يي که
-2تع يي ن ارز 
تگذاري و قدرت ،شکل و سطح اين ارزشها را در قالب قوانين و مقررات در بيشتر کشورها مشخص
مراکز سياس 
يکنند و از طرفی تصميمگيرندگان در زمينههاي فرهنگي و گردشگري ممکن است ابزارهاي الزم براي تأثیرگذاری
م
شها را به صورت کي
و اعمال مستقيم سياست را نداشته باشند ،چگونه ميتوان اين ارز 

فرآيند مورد قبول

شها در برنامهريز 
گردشگران در جهت حفظ آنها و ارتقا اين ارز 
يها اعمال کرد(.)Jiang, 2008
-3تع يي ن افق زماني در گردشگري فرهنگي هم براي رسيدن به پايداري اهميت ويژهاي دارد به طوری که در مفهوم
يرسد ولي در برنامهريزي اص ًالًال اینطور نيست.
پايداري و گردشگري فرهنگي معمو ًالًال زمان نامحدود و به نظر م 
همانطور که در مباحث قبلي مطرح شد با توجه به تنوع ،تغ يي رات ،رويدادها و عوامل غيرملموس و اصو ًالًال عالئق
گردشگران پرداختن به کي

دوره نامحدود امکانپذير نيست و بهترين راه اين است که برنامه زمانبندی مشخصي را

ارائه کنيم که خود بخشي از کي

برنامه بلندمدت باشد تا بتوانيم ارزيابي دورهاي را براي ارتقا اهداف و نتايج

بهصورت منسجم داشته باشيم.
 -3تع يي ن جامعه موردنظر در گردشگري فرهنگي به منظور پايداري از اصول برنامهريزي است و اين بدان معناست
که با توجه به مقتضيات جغرافيا يي  ،طبيعي ،مردمي ،مذهبي ،نژادي و نوع گويش و ساير داشتهها ،هر مقصد
يتوان جامعه و يا منطقهاي را براي مطالعه انتخاب و امکانات را در آن
مختصات خود را دارد که با استفاده از آنها م 
گسترش داد و از نتايج آن در ساير مناطق و جوامع موردنظر از لحاظ قدرت و اختيارات الزم جهت تغ يي ر استفاده
يهاي الزم براي اعمال استانداردها و صدور مجوزهاي الزم جهت انواع
کرد .اين اصل مخصوصًاًا براي جلب پشتيبان 
فعالي 
تهاي گردشگري با اهميت است(.)Jutla, 2000
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
گردشگران به عنوان جامعه میهمان دارای ارزشها و باورهای فرهنگی متنوع هستند ،اما با ورود به جامعه میزبان
برای کسب پذیرش و استقبال باید ضمن حفظ شئون و اصول پذیرفته شده آن جامعه ،احترام و ادب را رعایت و
تپذیری
احساس تعلق خاطر را نسبت به آن سرزمین داشته باشند .در واقع گردشگران مسئوالن فرهنگی مسئولی 
هستند که باید به حفظ محیط زیست و فرهنگ سایر جوامع احترام بگذارند .جوامع میزبان نیز با توجه به اینکه از
محل درآمدهای گردشگری به توسعهای فراخور دست یافتهاند باید بتوانند تعامل مثبت و سازندهای را با گردشگران
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برقرار سازند آنگونه که گردشگران را متقاعد کنند که دوباره از این مقصد بازدید کنند؛ بنابراین گردشگری فعالیتی
دو سویه است؛ اما باید به این مهم نیز توجه داشت که درصد قابل توجهی از گردشگران در سطح جهان با عالیق و
یکنند ،از این رو باید به یک شیوهنامه یا
سالیق مختلف و انگیزهها و اهداف متفاوت اقدام به گردشگری م 
دستورالعملی هماهنگ برای جوامع گردشگر پذیر دست یافت تا بتوان کدهایی را تدوین و افراد را ملزم به رعایت
آنها ساخت .این کدها میتوانند برنامههای فرهنگی نگارش یافتهای بر اساس ویژگیهای جوامع مقصد باشد ،نه
یک برنامه جهانی دیکته شده برای همه فرهنگها.
بر اساس حقوق اخالق جهانی گردشگری بایستی به آدابورسوم ،ارزشها و اعتقادات جوامع میزبان و محلی
احترام نهاد و حرمت آنها را رعایت کرد .همچنین برخالف عرف آنان نباید رفتارهای ناپسند و ناروا مرتکب شوند
و این که حقوق آنها را کام ًالًال محترم بشمرند و در جهت صیانت و حفاظت از محیط طبیعی و فرهنگی آنان و
آسیب نرساندن به آن تالش کرد .در این صورت است که جامعه محلی نیز رفتاری مناسب و در خور شان با
گردشگران خواهد داشت .در فعالیتهای گردشگری نبایستی به صورت خودسرانه و نادیده گرفتن حقوق اخالقی
یاحترامی
شها و اعتقادات و با بروز رفتارهای زشت و ناپسند موجب ب 
جوامع میزبان و محلی و عبور از حریم ارز 
تهایی را برای گردشگران فراهم
نسبت به آنان شود .در این صورت ممکن است جوامع بومی و محلی محدودی 
نرو باید هم گردشگران به اخالقیات ،ارزشها ،فرهنگ و
آورند و حتی موانعی برای حضور آنان ایجاد کنند .ازای 
آدابورسوم مردمان جامعه میزبان و محلی احترام بگذارند و هم این که متولیان اعم از بخش خصوصی ،آژانسها،
دفاتر خدمات مسافرتی ،تورگردانها و بخش دولتی نظارت کافی در این حوزه به عمل آورند و با افراد و یا
مجموعههایی که مرتکب عدم رعایت حقوق اخالقی مورد تأکید سازمان جهانی گردشگری میشوند ،برخورد
درخور و قانونی وفق ضوابط و مقررات مربوطه به عمل آورند تا موجبات توسعه پایدار گردشگری در مناطق
مختلف کشور فراهم شود.
نالملل کدهای اخالقی را برای گردشگران تدوین کرده است ،اما این کدها در جوامع اسالمی اختصاصًاًا
جامعه بی 
دارای مبانی مخصوص به خود است و باید آنها را نیز به گردشگران ارائه داد  ...در یک مقصد گردشگری با توجه
یهای فرهنگی و طبیعی آن به ویژه آداب و اخالق اسالمی چه کدهایی الزم است از سوی عرضه کنندگان
به ویژگ 
خدمات گردشگری مانند بنگاههای اقتصادی کسبوکار گردشگری ،مردم و مسئوالن محلی به عنوان ذینفعان اصلی
مورد توجه قرار بگیرد و همچنین از سوی عوامل تقاضا یعنی گردشگران چه کدهای اخالقی در راستای حفظ شئون
اسالمی باید رعایت شود .هدف از تدوین کدهای اخالقی گردشگری در کشور دست یافتن به اصول توسعه پایدار
یهای
گردشگری با رعایت موازین اخالقی و اسالمی از سوی جامعه میزبان و میهمان با توجه به شرایط و ویژگ 
فرهنگی و زیستمحیطی مکان جغرافیایی است .کدهای رفتاری یکی از ابزارهای رایج برای این موضوع است.
یکی از ابزارهای سازمانی برای تحقق اخالق حرفهای ،تدوین ،آموزش ،اعمال و نظارت بر پیروی از کدها و
استانداردهای رفتاری است .مدیرانی که از دغدغههای اخالقی برخوردار بودهاند ،همت خود را صرف تهیه فهرستی
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از بایدها و نبایدهای رفتاری کردهاند .رعایت این بایدها و نبایدها ضامن ارزشمند بودن رفتار صاحبان حرفه و
شاغالن ،در آن کسبوکار است .این بایدها و نبایدها ،الگوی رفتاری ارتباطی افراد سازمان را با یکدیگر و نیز با
تهای مختلف ترسیم میکند .فهرست الزامات و تعهدات اخالقی
مشتری ،اربابرجوع و سایر افراد ذینفع در موقعی 
ننامههای اخالقی نامیده میشوند.
یشود ،غالبًاًا کدهای رفتاری و یا آیی 
که به صورت بایدها و نبایدها تدوین م 
گردشگری از سال  ۱۹۴۵تا امروز تحوالت بسیاری را پشت سر گذاشته است و از گردشگری انبوه به گردشگری
لشده است .اگرچه از قرون وسطی تا قرن هجدهم شمار زیادی از ساکنین اروپا قادر به مسافرت بودند،
کیفیتی تبدی 
اما در آن زمان ،مسافرت هنوز منحصر به بخش کوچکی از نخبگان ثروتمند بود .پس از عصر انقالب صنعتی و به
تیافتنیتر شد.
ویژه بعد از قرن هجدهم بود که مسافرت برای درصد قابل مالحظهای از مردم دس 
توسعه عنان گسیخته گردشگری در دهههای  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰که بدون توجه به اصول پایداری و احترام به محیط (هم
تگذاران گردشگری در سطوح محلی ،ملی و
طبیعی و هم انسانی) انجام گرفته بود ،منجر شد تا به تدریج ،سیاس 
نالمللی در پی یافتن راهکارهایی برای کاستن از اثرات منفی گردشگری باشند .این روند به خصوص در اواخر
بی 
یتوجهی به محیط و
صتر شدن اثرات ب 
یهای عمومی ،مشخ 
دهه  ۱۹۸۰و اوایل دهه  ۱۹۹۰همزمان با افزایش آگاه 
تهای تاثیرگزاری همچون نشست ریو در سال  ۱۹۹۲بود.
برگزاری نشس 
بها و موازین اخالقی امکان فعالیت کارآمد و اثر بخش در
امروزه مدیریت گردشگری بدون در نظر گرفتن چارچو 
این حوزه را نخواهد داشت .حال از آنجا که کشور ما نیز یکی از اعضاء کمیتهی اخالق گردشگری در دنیا محسوب
تهای مدیریتی ضروری است .سیر و سفر در
یشود آشنایی با اصول اخالقی و در نظر گرفتن آنها در فعالی 
م
فرهنگ اسالمی از جایگاه ویژهای برخوردار است و در قرآن کریم و در روایات اسالمی بر انجام تأکید شده است.
سفر از ضروریات زندگی بشر امروز است که همواره از ابتدای خلقت انسان تاکنون با وی همراه بوده است .در سایه
سیروسفر حق و حقیقت برای انسان آشکارشده و او را به کماالت روحی و سجایای اخالقی رهنمون میشود و در
پرتو آن ،خوی افراد همچون آینهای روشن و آشکار میشود.
یکی از مهمترین آداب در سیر و سیاحت اخالق نیک و پسندیده است و از جمله مواردی است که در قرآن کریم و
احادیث ائمه معصومین(ع) به آن سفارش شده است .پایداری ،مفهومی است که به تناوب در توسعه ،برنامهریزی و
مدیریت گردشگری مورد استفاده قرار م 
یگیرد .این مفهوم معمو ًالًال با واژههایی نظیر گردشگری سبز و یا
یگردد.
طبیعتگردی مرتبط است .استفاده امروزی از واژه پایداری به زمان ارائه گزارش برونتلند در سال  ۱۹۸۷باز م 
این کنفرانس راهکارهای مشخصی را در ارتباط با توسعه پایدار پیشنهاد کرد از جمله راهکارهایی که در جهت
توسعهی گردشگری پایدار مطرح گردید عبارتاند از:
تغییر در الگوی مصرف ،ارائهی برنامههای اجتماعی و فرهنگی متناسب با جامعهی میزبان ،توجه به گروهها و جوامع
عملی و منافع اقتصادی و توجه به محیط زیست وحفظ طبیعت است گردشگری پایدار نتیجهی ضرورت و نیاز
پاسخگویی و مقابله با اثرات منفی این صنعت در کشورها و یا به طور کلی مقاصد گردشگرپذیر است.
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گردشگری پایدار جزء توافقات حاصل در دستور کار اجالس  ۲۱قرار گرفت؛ و هدف اصلی در بسط معنایی
شهای منطقی در بهرهگیری از منابع طبیعی و انسانی و ممانعت از به کارگیری
گردشگری پایدار ،ارائهی رو 
یرود ،نیاز به تدوین
غیرعلمی این منابع است .گردشگری به عنوان عاملی در تغییرات اجتماعی و فرهنگی به شمار م 
ضوابط اخالقی و اسالمی از اهمیت وافری برخوردار است .توجه به اخالق در این مقصدها زمینههایی را فراهم
یکند تا آثار مثبت گردشگری افزایش و آثار منفی آن کاهش یابد و میتوان گفت ،گردشگری مبتنی بر اخالق
م
اسالمی در جامعه ایران الزمهی توفیق در گردشگری پایدار است.
کدهای اخالقی ،مشتمل بر ده ماده است که نه ماده آن حکایت از قوانین بازی برای مقصدها ،دولتها ،متصدیان
یکند و ماده دهم آن بر نکات اجرایی مورد توجه در آن
تور ،برنامهریزان ،کارگزاران مسافرتی ،کارکنان و مسافران م 
تأکید دارد .تالش برای متعهد کردن جامعه جهانی به حفاظت از محیط زیست و رعایت اخالق در
نالمللی قرار گرفته است .صدور
توسعه گردشگری ،در دستور کار بسیاری از سازمانها ،نهادها و تشکیالت ملی و بی 
منشور جهانی اخالق برای گردشگری ،حاصل بخشی از این تالشهاست .این منشور مجموعه کاملی از اصولی
تهای مرکزی و محلی و همچنین
است که هدف آن هدایت فعاالن ذینفع در توسعهی این صنعت از جمله دول 
تکنندگان داخلی و خارجی است.
مالقا 
صشده است:
پنج هدف برای این نوع کدها مشخ 
به عنوان کاتالیزوری در برقراری گفتمان میان دولت و دیگر مجموعههای گردشگری عمل کند.در دولت و صنعت گردشگری احساس نیاز نسبت به اعمالتمحیطی مناسب و صحیح را ایجاد کنند.
مدیریت زیس آگاهی گردشگران در خصوص لزوم داشتن رفتارهای مناسب را افزایش دهند.جامعهی میزبان را از ضرورت حفاظت زیستمحیطی آگاه کنند.همکاری میان سازمانهای دولتی ،جوامع میزبان ،صنعت گردشگری وNGOها را ترویج کنند.یکنند.
کدهای اخالق در حین فراهم کردن پیشنهادات و دستورالعملها ،آموزش را نیز دنبال م 
یرسد که این اصول و رهنمودها اساسًاًا با اثرات زیستمحیطی و ارتقای مدیریت محیط زیست
نطور به نظر م 
ای 
یشود و بر موضوعات
مرتبط هستند .گرچه پیام کدهای گردشگری تنها محدود به موضوعات زیستمحیطی نم 
اجتماعی -فرهنگی نیز داللت دارند .نکته مهم در مورد کدهای اخالقی این است که این کدها ،قانون نیستند .بلکه
اصول پذیرفته شدهای هستند که ضمانت اجرایی شدن آنها عوامل درونی و شخصیتی افراد است .در کدهای
یباشد.
تپذیری افراد ،مالک عمل م 
اخالقی زور و اجبار کارساز نیست ،بلکه میزان مسئولی 
رعایت حجاب اسالمی در ایران الزامی است ،شاید رعایت حجاب به نظر گردشگران مشکل به نظر آید؛ اما اص ًالًال
جای نگرانی وجود ندارد ،در صورتی که حفظ حجاب فراموش شود جریمه آن یادآوری و تذکراست که لحن
مهربان و دوستانه الزم است.

چارچوب اصول اخالقی در آسیب شناسی915 ...

یتوانید لباسهای با رنگ روشن و تیره استفاده کنید.
رنگ :در ایران مسئله رنگ وجود ندارد .شما م ـ مو :موها باید پوشیده شود ،این امر از آموزههای دین اسالم است و هر زن مسلمان باید انجام دهد .برای گردشگر
خارجی یک روسری که بخشی از سر پوشیده شود طبیعی است.
توپا پوشیده شود.
ـ بدن :لباسها بهگونهای باشد که بدن و دس 
ـ غذا :در ایران از خوردن گوشت بعضی حیوانات اجتناب میشود ،حیوانات حتمًاًا بایستی ذبح اسالمی شوند.
ـ نوشیدن مشروبات الکلی در ایران ممنوع است.
اخالق از ضروریات زندگی اجتماعی بشر بوده و در اسالم از جایگاه ویژهای برخوردار است ،حال آنکه این واژه
جهت برقراری ارتباط و سیر و سیاحت ،در زمینههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی باشد.
تصمیمگیری در حوزه گردشگری بدون توجه به مؤلفههای اخالقی و عدم رعایت شئون اسالمی واقعبینانه نیست و
توجه به اخالق جزء بایستههای گردشگری است.
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