
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

  

  جغرافیاي گردشگري میراث فرهنگی و طبیعی، مبناي توسعه پایدار 

  

  2بهنام بلمکی    _ 1بلمکی هزادب

  کارشناس ارشد باستان شناسی 1

  عضو هیات علمی گروه محیط زیست، موسسه آموزش عالی آبادانی و توسعه روستاها 2


  چکیده 

داشـته و بـه تـدریج در طـی مراحـل تـاریخی       توریسم رخدادي است کهن که از دیرباز در جوامع انسـانی وجـود   

تنهـا صـنعت    هـاي گذشـته نـه    طـی دهـه  .  مختلف، به موضع فنی، اقتصادي و اجتمـاعی کنـونی خـود رسـیده اسـت     

بلکه مناطق گردشگري جهان نیز تغییرات بسیاري را متحمل شده و به طـور   گردشگري رشد سریعی را تجربه نموده، 

در این میان گردشگري فرهنگی که در جستجوي میـراث فرهنگـی و طبیعـی ملتهـا      .اند اي متنوع گشته قابل مالحظه

به یک یک گزینه پایدار در بخش صنعت گردشگري تبدیل شده، داراي چـارچوب مسـتقل و روشـهاي عملـی خـاص      

 شاید بتوان این این نوع گردشگري را به عنوان الگویی که بـه کشـف و تطـابق تمـام فعالیتهـاي فرهنگـی      . خود است

در حال حاضر یونسکو از این مسآله نگـران اسـت کـه گردشـگران از میـراث فرهنگـی و       . منتهی می شود تعریف کرد

طبیعی کشورهاي میزبان بهره برداري می کنند و این موضوع طبیعتاً بر زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي جامعـه  

بعـد فرهنگـی بـه فعالیتهـاي اجتمـاعی و اقتصـادي        این سازمان تصریح کرده است که باید یک. میزبان اثر می گذارد

توریسم فرهنگی با اهداف ماهوي آن یعنی حفاظت از میراث فرهنگی، التزام بـه توسـعۀ جوامـع محلـی و     . افزوده شود

ریـزي اسـت کـه داراي بیشـترین سـازگاري بـا        هاي برنامـه  احترام به ویژگیهاي فرهنگی جوامع میزبان از جمله گزینه

  .توان گفت که بیشترین سازگاري را با نظامهاي سیاسی دارا است پایدار است و حتی می مفهوم توسعۀ

این مقاله سعی در شناخت راهکارهاي صنعت توریسم در ایجاد توسـعه پایـدار در کشـورهاي در حـال توسـعه را      

د در این کشـورها بخصـوص   دارد و بر آن است تا با ارائه راهکارهایی به بررسی توانهاي فرهنگی و طبیعی بالقوة موجو

  .کشور ایران  بپردازد

  توریسم ـ میراث فرهنگی، طبیعی ـ جغرافیا ـ توسعه پایدار :ها  کلید واژه

  

  مقدمه 

اي، جنـگ نظـامی و رویـارویی     قطبی جهان، به نظام چند منظومـه  در پایان جنگ جهانی دوم و با تغییر نظام تک

در ایـن راسـتا ارتبـاط میـان مـردم و      .  نگ سرد و منازعات فرهنگی دادمستقیم نیز در قرن بیستم جاي خود را به ج

ها تاًثیري شگرف را در پی دارد، از این رو است که کارشناسان ژئواستاتیک بر این باورند که قـرن آینـده قـرن     فرهنگ

ه ارتبـاط بـین   در چنین شـرایطی نیـاز بـ   . فرهنگ و مذهب خواهد بود بندي جهان بر اساس قومیتها و ملیتها و تقسیم

شود و در این میان است که صنعت گردشگري به عنوان بهترین عامل گسـترش ارتبـاط میـان     اجزاي مردم بیشتر می
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امروزه جهانگردي به یکی از فعالیتهاي مهم اقتصادي و فرهنگی دنیا تبـدیل شـده اسـت و در    .  مردم نمود پیدا میکند

رواج گردشـگري  .  ها قـرار دارد  هاي گردشگري به واقع در ردیف بهترین این میان کشورهایی مانند ایران از نظر جاذبه

هـاي محیطـی و جغرافیـایی جوامـع      آمد بین کشورها هدف واالیـی اسـت و توجـه بـه ویژگـی      و بر اساس تسهیل رفت

ـ        تواند انواع جدیدي از گردشگري را بنیان نهد که هر چند اکنون در قالب می ه هـاي سـنتی مـورد توجـه اسـت، امـا ب

هـاي مثبـت جهـانگردي، تاًکیـد بـر       از دیگـر جنبـه  . صورت روشمند و مدرن میتواند مورد توجه کارشناسان قرارگیرد

از این منظر، توریسم ابـزاري بـراي ارائـۀ ارزشـهاي فرهنگـی،      . آمیز بین ملتهاست تبادل فرهنگها و همزیستی مسالمت

تر مناسبی را براي ارزشهاي انسـانی فـراهم میسـازد و در    در واقع توریسم بس. مذهبی و انسانی به جامعۀ بشریت است

تواننـد از   صورتی که کشورهاي داراي هویت مستقل و فرهنگی، نظیر ایران در این زمینـه آگاهانـه قـدم بردارنـد، مـی     

طریق توریسم بخشی از پیامدهاي فرهنگی خود را به ملتهاي جهان که جویندگان صلح و مراودات فرهنگـی هسـتند   

هـاي اجتمـاعی و    در این بین از آنجا که گردشگري نوین رویکردهاي متناسب بـا فرهنـگ و حساسـیت   .  دهند انتقال

هـاي جغرافیـایی و    طلبد، نوع جدیدي از گردشگري یعنی گردشگري فرهنگـی بـر پایـۀ توانمنـدي     اخالقی خود رامی

   .تواند نویدبخش صلح و امنیت جهانی در پرتو توسعه پایدار باشد فرهنگی می

  پیشینۀ صنعت توریسم

اي است کهن که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته است و به تدریج در طی مراحـل تـاریخی    توریسم پدیده

گردشـگري بـر بنیـاد عامـل اساسـی سـفر و       .  مختلف، به موضع فنی، اقتصادي و اجتماعی کنونی خود رسیده اسـت 

تابع تغییرات مختلفی از قبیـل دگرگونیهـاي ناشـی از انگیـزة سـفر و       هاي آن در نتیجه دگرگونی.  جابجایی قرار دارد

سفر در سرشت انسان است، آدمی چنان آفریده شده و چنان هستی گرفته اسـت کـه بایـد    .  وسیله حمل و نقل است

وم انسان از دیرباز براي رهـایی از تنهـایی و سـختی و نیـز وابسـتگیهاي محلـی و عـادات و آداب و رسـ        .  به سفر برود

هاي مختلـف سـفر، نیـاز روانـی      یکنواخت و مکرر زندگی خود دست به سفر میزده است، میتوان گفت در میان انگیزه

دین مبین اسالم نیز هم در قـرآن و  .  هاي انسانی در امر مسافرت و جابجایی است بیش از همه برانگیزانندة امواج توده

در بـیش از بیسـت   .  آمیز ناشی از سفر اشاره فرمـوده اسـت   صلحهم در سنت به کرات به بعد تبادل فرهنگی و تعامل 

نمـاز مسـافر نیـز مشـمول     . ٧٨آیۀ شریفۀ قرآن مجید، سیرو سفر مورد سفارش قرار گرفته و به صیغۀ امر آمـده اسـت  

  .  تخفیف قرار گرفته و شکسته است، همچنین از امر واجب روزه نیز معاف است

یط زندگیشان، وضعیت اقتصـادي، اجتمـاعی حـاکم بـر کشورشـان و میـزان       توریستها معموالً به لحاظ شرایط مح

آگاهی آنها نسبت به آنچه که میخواهند ببینند و بیاموزند و دریابند، توقعاتی دارند که در رابطـه بـا ایـن نیازهـا تنـوع      

در جهـت امـور    هـا صـرفاً   ایـن گونـه خواسـته   .  هاي مختلف پدیـدار میشـود   هاي توریستی در زمینه ها و جاذبه پدیده

صـنعت توریسـم   .  تفریحی و خوشگذرانی نبوده، بلکه نیازهاي فرهنگی و معنـوي گردشـگران را نیـز تـاًمین میکننـد     

توریسم فرهنگ و تمـدن بشـریت   .  ارزشهاي گوناگونی را ارائه میدهد که با شناخت آنها به اهمیت آن پی برده میشود

پرهیـزد و   هـا مـی   بخشد و از عداوت و کینه و فرهنگی کشورها تحکیم می به روابط انسانی، اجتماعی.  را معرفی میکند

                                                   
  20سورة مبارکۀ عنکبوت، آیۀ » ....مردم که در زمین سیر و سفر کنید و ببینید که خدا چگونه خلق را ایجاد کرده ،  اي رسول بگو به«  78 
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توانهاي قابل دسترس آن اعم از طبیعی، انسانی، تاریخی، درمانی، خـدماتی و صـنعتی بـه    .  اندیشد به صلح جهانی می

 عۀ اقتصـادي انسانها سالمت جسمی، روحی و آرامش میدهد و به حیات انسانی تعادل میبخشد و با افزایش رونـد توسـ  

آورد که در کنار سایر فعالیتهاي اجتمـاعی، اقتصـادي،    و امر اشتغال در بخشهاي مختلف، تواماً شرایطی را به وجود می

انـدرکار   از جمله بخش کشاورزي، صنعت و خدمات، امکان رسیدن به رشـد ارگانیـک بـراي کشـورها و جوامـع دسـت      

 476نشان میدهد که صنعت گردشگري با ایجاد درآمدي معـادل   2000هاي انجام گرفته در سال  بررسی.  فراهم آید

 4/7در این سال صنعت گردشـگري داراي نـرخ رشـد    .  شده است  درصد اقتصاد جهانی را شامل می 12میلیارد دالر، 

بینـی انجـام گرفتـه توسـط      بـر طبـق پـیش   .  میلیون نفر بالغ گردیده است 699درصدي بوده و تعداد گردشگران به 

  .میلیارد نفر خواهد رسید 56/1تعداد گردشگران به  2020ن جهانی گردشگري، در سال سازما
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  )منبع سازمان جهانی گردشگري ( رشد جهانی گردشگري :  1نمودار شمارة            

  

نـاطق گردشـگري جهـان نیـز     بلکه م تنها صنعت گردشگري رشد سریعی را تجربه نموده،  هاي گذشته نه طی دهه

کشور اروپاي غربـی   15، 1950طی دهۀ .  اند اي متنوع گشته تغییرات بسیاري را متحمل شده و به طور قابل مالحظه

، پـانزده  1992درصد گردشگران جهان را به خـود اختصـاص داده بودنـد، امـا در سـال       97و امریکاي شمالی، حدود 

کشـور نخسـت جـذب     15افزون بـر ایـن در ترکیـب    .  اند ران موفق بودهدرصد گردشگ 62کشور فوق، تنها در جذب 

کننده گردشگر نیز تغییراتی به وجود آمده و در این راستا کشور چین موفق به کسب رتبۀ پنجم در جـذب گردشـگر   

ه متاسـفان .  انـد  گشته و همچنین در این فهرست برخی از کشورها و از جمله کشورهاي اروپاي شـرقی نیـز وارد شـده   

سهم کشورهاي اسالمی در این میان بسیار ناچیز و قابل اغماض است، که از ایـن بابـت هـم در درون خـود و هـم در      

  .هاي فراوان مادي و فرهنگی را متحمل شده است المللی زیان هاي بین عرصه

هان اسـالم  هاي مختلف گردشگري ج میلیون جهانگرد از جاذبه 51بیش از  1999ها نشان میدهد که در سال  آمار

  .  اند میلیارد دالر درآمد ارضی در پی داشته 27اند و بالغ بر  دیدن کرده
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 )منبع سازمان جهانی گردشگري (  2000توزیع سهم بازار گردشگري در سال :  2نمودار شمارة 

 

عی مورد بررسـی قـرار میدهـد و در ایـن     دانش جغرافیا نیز توریسم را در چهارچوب کلی جغرافیاي انسانی، اجتما

شوند که مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه و      هاي آن از جمله عواملی محسوب می رابطه محیطهاي طبیعی و انسانی و جاذبه

هـاي   هـر یـک از توانهـا و جاذبـه    .  نماینـد  هر یک به طور نسبی نقش خود را در توسعه و رونق این صنعت ایفـاء مـی  

بخشـند و موجـب تنـوع     وهاي تفرجی انسان در رابطه هستند به توریسم اشکال متفـاوتی مـی  محیطی که با الگ زیست

شرایط اقتصادي و بیـنش فرهنگـی اجتمـاعی مـردم     .  گردند اندازهاي گوناگون توریستی می فعالیتهاي فراغتی و چشم

اي گذراندن اوقـات فراغـت آنهـا    هاي الزم را بر نیز با توجه به تسهیالت، امکانات و تاًسیسات جهانگردي موجود، زمینه

هـاي متفـاوتی از گذرانـدن اوقـات      آورد، به طوري که هر یک از گروههاي انسانی در جوامع مختلف شیوه به وجود می

  .فراغت را چه به صورت انفرادي و گروهی و یا در شکل سازمان یافته برمیگزینند

به دنبال دارد، در هـر کشـوري بـه عنـوان بخشـی از       امروزه انجام فعالیتهاي توریستی که مشاغل گوناگونی را هم

فعالیتهاي اقتصادي قلمداد شده و در کنار بخش صنعت و کشاورزي موجب رونق و پیشرفت اجتماعی، اقتصادي آنـان  

وجود امکانات خدماتی، توریستی نه تنها براي هر کشوري زمان فراغت گروههاي سـنی مختلـف را بـه ویـژه     .  میگردد

ه بـروز خالقیتهـا و شـکوفایی         در فصل تعطیال ت پر میکند، بلکه با ایجاد نشاط و سـالمت جسـمی و روحـی منجـر ـب

گردشـگري امـروزه بـا پدیـدآوردن تفـاهم      .  گردد استعدادها و تجدید قواي فکري مردم به ویژه جوامع شهرنشین می

ارزش سیاسـی توریسـم بـه    .  داي میکنـ  متقابل میان ملتها به پیشبرد و استواري صلح جهانی نیـز کمکهـاي شایسـته   

انـد کـه    صورت اصلی مسلم درآمده و اعتباري جهانی به خود گرفته است، جهانگردي و سیاست چنان با هـم آمیختـه  

باید در صحنۀ سیاست جهانی هم آن را به حساب آورده، اثرات ناشی از این دو پدیده نیـز اقتضـا میکنـد کـه بـه ایـن       

باید نظم و انتظامی به آن داده شود کـه بتوانـد بـه گونـه ابـزاري مـؤثر، تفـاهم         صنعت توجهی بیشتر و دقیقتر شود و
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المللـی، جهـانگردي    در صحنۀ روابط بین.  متقابل ملتها را فراهم نماید و از این راه به استواري صلح جهانی کمک کند

اگـر نیروهـاي سیاسـی     قادر به ابتکار عمل نیست، ابتکار عمل در این مورد در دسـت نیروهـاي سیاسـی اسـت، ولـی     

شـناخت ایـن   .  گردشگري در این رابطه کمـک مـؤثري خواهـد نمـود      بخواهند در طریق صلح و دوستی گام بردارند،

عوامل و به کار بستن هر کدام از آنها در جاي مناسب خود و انجام و به کار بستن آنها بر عهدة رهبران سیاسـی اسـت   

جهانگردي را به عنوان ابزاري براي پدیدآوردن اعتماد و اطمینان و همـدلی   و این رهبران سیاسی هستند که میتوانند

  .و تفاهم به کار گیرند

آثار باستانی و یا میراث فرهنگی هر کشـوري  .  همچنین در مسآلۀ توسعۀ توریسم، به فرهنگ توجه خاصی میشود

گیهاي مـردم همـان مـرز و بـوم     معرف فرهنگ خاص همان کشور و داراي ارزشهاي درخورتوجه همان سرزمین و ویژ

هایی براي دیگران بـه طـور اعـم     این آثار داراي ارزشهاي معنوي بسیار زیاد براي آن قوم به طور اخص و جاذبه.  است

است که در نتیجه باعث جلب و جذب دیگران جهت بازدید گردیده و شـناخت آنهـا در پیشـرفت اقـوام و اجتماعـات      

اي بسیار مؤثر براي جلب توجه گردشگرانی است کـه عالقمندنـد ایـن     ین حال وسیلهمختلف اثر بسزایی داشته و در ع

تنها از راه آشنا کردن فرهنگها بـا یکـدیگر اسـت کـه دشـمنیها بـه       .  آثار و فرهنگ قومی را از نزدیک مشاهده نمایند

گزینـه انسـانها    در ایـن . دوستی تبدیل میشود و به حق که این هنر بزرگ در توان صـنعت گردشـگري نهفتـه اسـت    

نمایندگان فرهنگهاي گوناگونند و تماس و ارتباط این نمایندگان، در واقع ارتباط بـین فرهنگهاسـت  و از ایـن ارتبـاط     

البته باید توجه داشت که اگـر چـه رونـق و    .  آید رودر رو است که غناي فرهنگی و به دنبال آن توسعه پایدار پدید می

هـاي توریسـتی بـا ابعـاد      وه مسافرانی که در نقاط مختلف جهان براي بازدید از جاذبـه توسعۀ فعالیتهاي توریستی و انب

مختلف فرهنگی، اجتماعی آن جابجا می شوند، اثرات مثبت و ارزشمندي را داراست، اما باید در نظر داشـت کـه ورود   

مـراه بـا مخـاطراتی از    گردشگران کشورهاي توسعه یافته در کشورهاي سنتی و مواجهه با ارزشـهاي ایـن کشـورها، ه   

قبیل، خدشه دار شدن ارزشهاي رایج، و ایجاد دوگانگی هاي ارزشی است که بایـد در کنـار مسـایل اقتصـادي بـه آن      

 . توجه نمود

  طبیعی و توریسم فرهنگی -میراث فرهنگی

 بدلیل داشتن ماهیت فرهنگی و گردشگري فعالیتی غیر مخرب و سـودآور فـرض   79بطور کلی گردشگري فرهنگی

بـر  .  و در دهه هاي اخیر بخصوص در کشورهاي در حال توسعه مورد استقبال قرار گرفته اسـت ) Wall,1997(شده 

کـل  % 7، گردشگري فرهنگی و آموزشی یا به اصطالح توریسم فرهنگی، ) WTO( طبق آمار سازمان جهانی توریسم 

اسـت، در حـالی   %  30تـا   10این فعالیت بین درآمد حاصل از سفرهاي برون مرزي را تشکیل داده و نرخ رشد ساالنه 

بنابراین با اینکه گردشگري فرهنگی در حال حاضـر  .  در سال است%  4که نرخ رشد ساالنۀ توریسم بطور کلی حدود 

را به خود اختصاص داده است، این بخش از صنعت توریسـم از نـرخ رشـد بـاالیی      80بخشی از کل توریسم بین المللی

ریف اولیـۀ توریسـم فرهنگـی عمومـاً بـه برجسـته نمـودن انگیـزة درك و اسـتفادة از ویژگیهـاي           تعـا .  برخوردار است

ه عنـوان جزیـی از     .  بسترهاي فرهنگی و طبیعی استوار است در دیدگاهی دقیق تر گردشگري فرهنگی به درسـتی ـب
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فرهنگـی بـه    جـایی کـه میـراث   . توصیف شده است 81در زمینه اکوتوریسم) Niche(گردشگري تخصصی یا هدفمند 

بـه نشـانه وجـود    ) Eco(در ایـن مـورد اصـطالح    . خودي خود به عنوان یک شاخص مستقل در نظر گرفته می شـود 

تناسب ، داشتن پیش فرض درباره احترام گذاشتن به فرهنگهاي مختلف، استفاده منطقی از منابع طبیعـی، مشـارکت   

، و طبـق تعریفـی از اکوتوریسـم، آن را    83و درسـت  82رمنبراي مثال ال. جوامع میزبان و تقسیم عادالنه پاداش ها است

هـاي طبیعـی و    اند که طی آن گردشگران بخاطر یک یـا شـماري از ویژگـی    نوعی از گردشگري طبیعت محور دانسته

توانـد   هـاي ایـن مسـافرت مـی     گردنـد و انگیـزه   جغرافیایی و اثرات آن در نمودهاي فرهنگی به یک مکـان جـذب مـی   

 Goodwin (بـا الهـام از تعریـف فـوق گـودوین      ) Fennell,D.A.1999. (کسب هیجان باشدآموزشی، تفرجی، و 

,H.1995 ( گردشگري مبتنی بر طبیعت و توریسم فرهنگی را به صورت زیر مقایسه نموده است:  

به اعتقاد او گردشگري مبتنی بر طبیعت همۀ انواع گردشگري متمرکز و گردشهایی را که در آنهـا انگیـزة اصـلی،    

هـا و زیسـتگاههاي جـانوري، سـیماهاي طبیعـی و       برداري از طبیعت وحشـی و دسـت نخـورده همـراه بـا گونـه       هرهب

 Wallarce &Price(طبـق تعریـف واالرس و پیـرس    .  شـود  باشد را شـامل مـی   هاي جذاب و تماشایی می رودخانه

ورده بـه منظـور مطالعـه و    گردشگري طبیعی و اکوتوریست عبارت است از، سفر به مناطق طبیعی دست نخـ ) 1996

سـرزمین و   هـاي گیـاهی و جـانوري،     اکوتوریست گردشگري است که خود را نسـبت بـه تمامیـت گونـه    .  کسب لذت

او .  شـان مسـئول مـی بینـد     هاي یک ناحیه به موازات جوامع محلی با تمامی نیازهـا و ویژگیهـاي فرهنگـی    اکوسیستم

  .جهانی، خانۀ همه و از منظر محلی فقط خانۀ ساکنین آن میداند هاي طبیعی را از دیدگاه مسافري است که عرصه

نیز اکوتوریسـم را مسـافرت   IUCN (84( سازمان جهانی حفاظت از طبیعت ومنابع طبیعی وابسته به سازمان ملل 

هـاي طبیعـی و همچنـین     مسئوالنه به مناطق طبیعی تخریب نیافته، به منظور درك و کسـب لـذت از جاذبـۀ عرصـه    

است که مشخصـات ایـن نـوع گردشـگري عبارتنـد از، ارتقـاي        ژگیهاي فرهنگی جوامع محلی تعریف کردهشناخت وی

  . حفاظت محیط زیست و ایجاد منافع اقتصادي براي جوامع محلی

در حـال حاضـر   . در برخی زمینه هـا، گردشـگري فرهنگـی فـارغ از سـلطه اکوتوریسـم، راه خـود را مـی پیمایـد         

پایدار در بخش صـنعت گردشـگري بـه شـمار مـی آیـد و داراي چـارچوب مسـتقل و         گردشگري فرهنگی یک گزینه 

شاید بتوان این این نوع گردشگري را به عنوان الگویی که بـه کشـف و تطـابق تمـام     . روشهاي عملی خاص خود است

هاي این نوع گردشگري معموالٌ به شـکل سـفرهاي مطالعـاتی ، سـفر    . فعالیتهاي فرهنگی منتهی می شود تعریف کرد

فرهنگی یا هنري، حضور درجشنواره ها و همایشها، بازدید از مکانهاي دیـدنی، مـوزه هـا، بناهـاي تـاریخی و هرگونـه       

  . تجسم ملموس یا ناملموس فرهنگ جهانی است

فرهنگ پایه و اساس تمدن هرکشوري است که نسلهاي انسانی در زمان حیات خود از آن بهـره مـی جوینـد و بـا     

مجموعه عواملی که به طـور نسـبی بـا    . ی و فعالیتهاي روزمره خود را در کنار یکدیگر شکل می دهنداتکاء به آن زندگ

توجه به دومتغیر زمان و مکان روش بهزیستی و همزیستی را به طور مسالمت آمیز به دور از برخوردها و تبعیضـها بـه   

                                                   
81 Eco-tourism 
82 Laarman 
83 Durst 
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ا که در طول زمـان بـه تکامـل مـی رسـند      مطالعه در اشکال فرهنگه. وجود می آورد مفهوم فرهنگ را توجیه می کند

از این رو در فرهنگ، مفهوم زمان و تطور با هـم پیونـد دارنـد و از آنچـه کـه در ایـن       . مورد توجه و حائز اهمیت است

  . نامیده می شود 85»میراث فرهنگی «رابطه با نسلهاي کنونی ودر قید حیات می رسد تحت عنوان 

که مرز جداسازي اکوتوریسم و توریسـم فرهنگـی، بسـیار انـدك اسـت و در      با همه این تعریفها متوجه می شویم 

واقع توریسم فرهنگی و اکوتوریسم داراي یک همپوشانی تطوریافته است کـه تنهـا  در بخـش از  رویکردهـاي عملـی      

مـا   گزینـه اي کـه ایـن امکـان را بـه     . میتوان سیستهاي جداگانه اي را براي بهره وري از هر دو بخش در نظـر گرفـت  

دهد که میراث فرهنگی خود را به عنوان یک جاذبه گردشگري مصون نگه داریم بکـارگیري یـک روش ترکیبـی و     می

  . در عین حال ایجاد منابع براي توسعه پایدار جوامع است

  توسعه گردشگري و رویکردهاي جغرافیایی در میراث فرهنگی

هر چیز تاًکید بر موجودیـت و حضـور جامعـه اسـت و      به طور کلی باید گفت در مفهوم محیط جغرافیایی، قبل از

هر چشم انـداز جغرافیـایی، همـاهنگی و سـازگاري     .  نمیتوان ویژگیهاي جامعه را از شرایط طبیعی یا مکانی جدا کرد

انسان را با شرایط مکانی ظاهر می سازد و هیچ محیط جغرافیایی بدون نمایش فعالیتهاي انسان تحقق نمیابـد، از ایـن   

روي فرهنگ انسانی و بستر مکانی بیش از هر چیز تاًکید میشود کـه بـا گذشـت زمـان یعنـی در طـول تـاریخ         جهت،

از آنجا که مناطق جغرافیایی هـر کـدام ویژگیهـاي خـاص     .  دهد یابد و به حیات خود ادامه می شکل گرفته و تطور می

هـاي فعالیـت    میگیرند و به همـین دلیـل حـوزه    هاي طبیعی و فرهنگی نیز به تبعیت از آنها شکل خود را دارد، جاذبه

هـا و غارهـاي    منـاطق کوهسـتانی و ییالقـی، دره   .  کند اي به حوزة دیگر فرق می جهانگردي نیز متنوع بوده و از حوزه

معدنی و نواحی جنگلی و نظایر آنها،  آثار باسـتانی و دهکـده هـا و     هاي آب ها، چشمه طبیعی، سواحل دریاها و دریاچه

هایی هستند که در جلب توریست بسیار حائز اهمیت بوده و ساماندهی به آنها جهت توسـعۀ   ي فرهنگی جاذبهبسترها

  . توریسم امري ضروري به نظر میرسد

یونسکو از این مسآله نگران است که گردشگران در حال حاضر از میـراث فرهنگـی و طبیعـی کشـورهاي میزبـان      

ایـن  . تاً بر زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي جامعه میزبان اثر می گذاردبهره برداري می کنند و این موضوع طبیع

ایـن کـار تنهـا بـا     . سازمان تصریح کرده است که باید یک بعد فرهنگی به فعالیتهاي اجتماعی و اقتصادي افزوده شود

ه اصـلی  گردشـگري فرهنگـی فلسـف   . هدایت جریان توده گردشگران و تبدیل آن به یک نیـروي مثبـت میسـر اسـت    

یونسکو بشمار می آید و با ایجاد آن می توان شاخصهاي جدا از هم مانند حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعـی، خـود   

فرهنگ، توسعه اقتصادي و اجتماعی جوامع میزبان و باالخره نیاز ضروري به یک مبحث دورن فرهنگی واقعی را بـاهم  

گردشـگري فرهنگـی در   « مـورد بحـث در همـایش جهـانی      این دغدغه ها تبدیل بـه عنـاوین  . در یک جا جمع کرد

در شهر هاوانا در کوبا برگزار شد و کمک شایانی بـه   1996شدند که در نوامبر سال » آمریکاي التین و دریاي کارائیب

گـومز دبالویـا   . (ایجاد تمرکز در جهت دستیابی به یک ارتباط هماهنـگ میـان گردشـگري و میـراث فرهنگـی نمـود      

  )1383: 23ص
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سـاز فعالیتهـاي گونـاگونی     در واقع هر کدام از محیطهاي طبیعی، جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی زمینه

شدت و ضـعف فعالیتهـاي جهـانگردي بـه طـور      .  شود هستند که جهانگردي و توریسم نیز از جملۀ آنها محسوب می

از ایـن رو همـان گونـه کـه     .  دیهاي موجود در آنهاسـت الذکر و امکانات و توانمن هاي فعالیتی فوق نسبی متاًثر از حوزه

هـاي   محیطی هر کدام داراي خصوصیات و ویژگیهاي جغرافیایی و فرهنگی خاص خود هسـتند، حـوزه   مکانهاي زیست

به طور اجمال میتوان تبعـات اقتصـادي،   .  اي به حوزة دیگر متفاوت است فعالیتی گردشگري نیز متنوع بوده و از حوزه

  :ردشگري فرهنگی را در مناطق طبیعی و فرهنگی شامل موارد زیر طبقه بندي کرداجتماعی گ

 این اشتغال مستقیماً هم مربوط بـه خـود بخـش    .  توریسم فرهنگی در سطح محلی ایجاد اشتغال میکند

 .شود گردشگري و هم مربوط به بخشهاي متنوع حمایت و مدیریت منابع می

 بخشـد و در سـطح محلـی از طریـق احـداث هتلهـا،        توسعه می توریسم فرهنگی صنایع سودآور محلی را

 .رستورانها، سیستمهاي حمل و نقل، صنایع دستی و ارمغانهاي محلی و خدمات راهنما به منطقه رونق میدهد

        توریسم فرهنگی سبب جذب ارز خارجی میشود و از این طریق نیـز بـه اقتصـاد محلـی و منطقـه کمـک

 .میکند

 د محلی تنوع بخشیده و به ویژه در مناطق روستاي که شـغل کشـاورزي ممکـن    توریسم طبیعی به اقتصا

 .است کافی یا پراکنده باشد، باعث وسعت تنوع اشتغال شود

        توریسم فرهنگی به اقتصاد محلی از طریق ایجاد تقاضا بـه تولیـدات کشـاورزي مسـاعدت کـرده و سـبب

 .شود تزریق سرمایه می

 ل و نقل، ارتباطات و عوامل زیربنایی شـده و بـه همـراه خـود بـه      توریسم فرهنگی سبب بهبود شبکۀ حم

 .رساند مردم محلی سود می

  رونـد،   از آنجا که مناطق توسعه یافته براي توریسم فرهنگی شاخصهاي بارزي براي هر کشور به شمار مـی

 .دهند دولتهاي محلی ممکن است مایل باشند منابع دیگري را براي توسعه در اراضی پیرامونی اختصاص

 شود کـه بـراي کشـاورزي بـه عنـوان زمینهـاي        برداري سودمند از اراضی می توریسم فرهنگی سبب بهره

هاي بزرگی از اراضی با پوشـش طبیعـی بـاقی     شوند که گستره روند و بدین ترتیب باعث می اي به شمار می حاشیه

   .بمانند

  ارتباطات را در بعد جهانی فـراهم کـرده و   توریسم فرهنگی سبب انتقال فرهنگها به یکدیگر شده و زمینۀ

 .سطح درك مردم را از فرهنگ یکدیگر ارتقاء میدهد

 توانـد بعنـوان مکانیسـمی بـراي خـودگردانی بافـت هـا و         چنانچه توریسم فرهنگی خوب هدایت شود می

    .مناطق فرهنگی قلمداد شده و در نتیجه ابزاري براي حفاظت از میراث فرهنگی به شمار آید

 ریسم فرهنگی امکانات تفرجگاهی مناسبی را فراهم میکند که میتواند مـورد اسـتفادة جوامـع محلـی و     تو

 .همین طور بازدیدکنندگان داخلی و خارجی قرار گیرد
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 اي بـراي متقاعـد کـردن مسـئولین دولتـی و       توریسم فرهنگی به دلیل دستاوردهاي ملموس خود، وسیله

 .یراث فرهنگی استعموم مردم در خصوص اهمیت حفاظت از م

این فواید بویژه زمانی خود را برجسته تر نشان میدهد که مناطق حفاظت شده اختصاص یافتـه بـه گردشـگري از    

ایـن فوایـد   .  مندي را دارا بوده یا هیچ گونه ارزشی نداشـته باشـند   نظر سایر استفاده ها نظیر کشاورزي کمترین فایده

  .ی بیشتر کاهش یابد ارزش بیشتري پیدا خواهد کردهر چقدر دسترسی به سایر مناطق تفرجگاه

هاي دولت بویژه در کشورهاي جهان سوم اولویت بـاالیی را پیـدا کنـد، در ایـن      چنانچه توریسم فرهنگی در برنامه

معمـوالً  .  کـار گرفتـه شـود    صورت الزم است کلیۀ تالشها براي مشارکت مؤثر مردم محلی در فعالیتهاي گردشگري به

هـاي   ایی که در نزدیکی منـاطق طبیعـی و فرهنگـی زنـدگی میکننـد داراي درآمـد کمـی بـوده و گزینـه         مردم روست

.  توریسم فرهنگی میتواند براي این دسته از مردم گزینۀ اقتصادي بـا ارزشـی بـه شـمار آیـد     .  اقتصادي پایداري ندارند

نها را  به عوامل اجرایی مؤثري در حفاظـت از  تواند آ امتیاز دیگري که توریسم فرهنگی براي آنها دارد این است که می

گونـه تالشـی    منابع طبیعی تبدیل نماید و چون رفاهشان وابسته به حفظ کیفیت طبیعی محیط زیست اسـت از هـیچ  

مردم محلی از دانش تجربی و عملی زیادي در مورد محیط طبیعـی و فرهنگـی   .  در حفاظت از آن دریغ نخواهند کرد

د که از اجداد خود به ارث برده اند و با مقداري آموزش می توانند به راهنمایان بسیار خـوبی در  منطقۀ خود برخوردارن

هـاي اقتصـادي    تواننـد مسـتقیماً در فعالیـت    ضمناً مـی .  مورد طبیعت و بسترهاي فرهنگی پیرامون خود تبدیل شوند

در بسـیاري از  .  نیـز مشـارکت داشـته باشـند    وابسته به توریسم نظیر ادارة هتلها و رستورانها و سایر خدمات توریستی 

توانند از طریـق آموزشـهاي مناسـب در زمینـۀ اداره و مـدیریت، هماننـد صـاحبان         موارد سازمانهاي جوامع محلی می

 .امتیاز خدمات توریستی عمل کنند

  نگاهی به شرایط جغرافیایی و استعدادهاي بالقوة توریسم فرهنگی در ایران

منـد   افیایی همان طور که از آثار انسانی برخوردار است از اثرات محـیط طبیعـی نیـز بهـره    هر ناحیه یا محیط جغر

در مطالعات جغرافیایی، نقش اصلی و وظیفۀ مهم، کشف رابطۀ علت و معلول بین جوامـع انسـانی و اوضـاع    .  گردد می

ال گونـاگون آن دخالـت   طبیعی است، بنابراین در سیماي هر منطقه عوامل مختلف در تنـوع حیـات و پیـدایش اشـک    

پیدایش و تنوع در حیات انسانی، گیاهی، جانوري نتیجۀ مسـتقیم عوامـل طبیعـی ماننـد آب و هـوا، پسـتی و       .  دارند

بلندي، نوع خاك، آبهاي روان، سواحل و نظایر آن است که در تحقیق و بررسیهاي جغرافیایی همۀ این عوامل یکجـا و  

حیـات در روي زمـین اثـر میگذارنـد و یـک نظـم مشخصـی را از جهـت انسـانی و          هاي  تواًم در ایجاد و توسعۀ پدیده

گـردد   وقتـی در مسـایل جغرافیـایی تحقیـق و بررسـی مـی      .  آورنـد  اقتصادي منطبق با عوامل طبیعی بـه وجـود مـی   

وجـه  هاي طبیعی و انسانی تنها در محیطهاي جغرافیایی مـورد ت  هماهنگی یا همبستگی، ناهماهنگی یا تضاد در پدیده

یافت دیگـر علـم    هاي طبیعی و انسانی به طور موزون و هماهنگ در زمین گسترش می زیرا اگر عوارض و پدیده.  است

هـاي   ها و تضاد عوامـل گونـاگون در سـطح زمـین ماننـد ریـزش       جغرافیا معنی و مفهومی نداشت، بنابراین ناهماهنگی

هاي گونـاگون طبیعـی و تضـاد در تولیـد،      کشاورزي، جاذبه تنوع در  جوي، دما، پراکندگی نامساوي اجتماعات انسانی،

همواره دو قطـب  .  دهند توزیع و مصرف از محلی به محل دیگر است که اساس و محل پایۀ علم جغرافیا را تشکیل می

گردنـد، فرسـایش    هاي فرهنگـی مـی   هاي دائمی محیطهاي طبیعی و چهره انسان و طبیعت باعث تغییرات و دگرگونی
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ان، عمل باد، ریزشهاي جوي، فرسایش یخچالی و آلودگی محیط زیست، به تدریج چهرة زمین را تغییـر داده  آبهاي رو

ه، آتشفشـان، گردبادهـا بـه شـدت در      .  اي به آن میبخشد و سیماي تازه از طرف دیگر بعضی عوامل مخرب چون زلزـل

سان نیز با فعالیتهاي مستمر خود مانند ایجـاد و  ان.  آورد نواحی جغرافیایی عمل کرده و تغییراتی را در آن به وجود می

هاي ارتباطی، بریدن درختان و پاکتراشی جنگلها، گسترش زمینهاي کشـاورزي اسـتفاده    توسعۀ شهرها، احداث شبکه

هاي جغرافیـایی   بی رویه از سواحل دریاها و چشم اندازهاي طبیعی و صدها موارد دیگر در تغییرات و ناپایداري محیط

باستانی نقش بارزي را ایفا مینماید که این تغییرات را میتـوان در همـۀ نقـاط سـطح      -محوطه هاي فرهنگی و تخریب

  .  زمین مشاهده نمود

گیري از سوابق تاریخی فرهنگی و ویژگیهاي محیطی و طبیعی خـود، تـوان توریسـتی قابـل      سرزمین ایران با بهره

انـدازهاي   هاي مختلف استقرار انسان در فالت ایران بـه مـوازات چشـم    هآثار تاریخی بازمانده از دور.  توجهی را داراست

طبیعی متنوع ساحلی، کوهستانی، بیابانی و کویري در آمیزش و ترکیب هماهنگ با بناهاي تاریخی و میراث فرهنگـی  

یـف میـراث   در بخـش از تعر . هاي گوناگون را بـراي دیـدار از ایـران فـراهم مـی سـازد       اي از انگیزه و مذهبی، مجموعه

میراث فرهنگی شـامل آثـار باقیمانـده از    : آمده است 28/4/1367فرهنگی در اساسنامه میراث فرهنگی کشور، مصوب 

گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خـط فرهنگـی   

و مقوله اي در کشور نیسـت کـه بـا میـراث فرهنگـی در      بر این اساس باید پذیرفت که که موضوع . او میسر می گردد

بنابراین باید به این سرزمین از منظر میراث فرهنگی نگاه کنیم و راه حلهایی به کار بـریم کـه بـا فـراز و     . ارتباط نباشد

کیلـومتر مربـع، کـه داراي آثـار و      000/600/2سـرزمینی بـا وسـعت    . فرودهاي تاریخی و فرهنگی مـا متناسـب باشـد   

بسـیاري از  . هدي از قدیمی ترین دوران پیدایی بشر از پارینه سنگی قدیم تا تشکیل بزرگتـرین امپراتوریهـا اسـت   شوا

کاوشهاي باستان شناسی در این سرزمین هنوز در پی یافتن شواهد بیشـتري از ایـن تمـدنهاي بـزرگ بطـور مسـتمر       

یافته شده، تا به امروز در ایران، بـه جهـانگردان    این در حالی است که هنوز راهکاري براي شناخت مدارك. ادامه دارد

طبق تخمین سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري بالغ بر یـک میلیـون بنـاي    . مشتاق پیدا نشده است

با این وجود به سبب ارزشـهاي بسـیار زیـاد ایـن     . هزار تپه باستانی در کشور وجود دارد200تاریخی و چیزي بیش از 

از مهمترین مکانهاي فرهنگی ما از سوي یونسکو میراث جهانی شناخته شده و از سوي ایـن سـازمان ثبـت    آثار برخی 

از این آثار می توان به مجموعه هاي تخت جمشید، میدان نقـش جهـان اصـفهان، معبـد چغازنبیـل در      . گردیده است

  .    شوش، تخت سلیمان و نقش برجسته داریوش هخامنشی در بیستون اشاره کرد

افزون بر اینها، ایران امروز به عنوان یک محور سیاسی فعال در جهان اسالم، نظر بسیاري از جهانیـان را بـه خـود     

هـاي سیاسـی، اجتمـاعی، زیـارتی،      هاي عمدة دیـدار از ایـران را میتـوان در انگیـزه     از این رو انگیزه.  جلب کرده است

در حالی که ارتفـاع بخـش   .  گفت که ایران سرزمین تضادهاستبه واقع باید .  فرهنگی، تاریخی و طبیعی خالصه کرد

متر از سطح دریـاي   26هاي دریاي خزر حدود  متر باالتر از سطح دریاست، کرانه 1200بزرگی از خاك کشور بیش از 

هـاي  متر ارتفاع از تمام کوههایی کـه در غـرب سلسـله کوه    5678قلۀ دماوند نیز در قلب ایران با .  تر است آزاد پایین

.  اختالفـات اقلیمـی در ایـران بسـیار قابـل توجـه اسـت       .  انـد بلنـدتر اسـت    هندوکش، واقع در عالم اوراسیا، قرار گرفته

درجۀ سانتیگراد است، در حالی که همزمان در شمال غربی  20ماه در سواحل دریاي عمان  میانگین دماي هوا در دي
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نگلهاي سبز و شاداب جنوب غربی دریاي خزر میزان بارنـدگی  هنگامی که در ج.  درجه زیر صفر میرسد 30کشور به 

.  هاي شنی دشت لوت چنـد سـال پیـاپی اصـالً بـاران نباریـده باشـد        میلیمتر است، ممکن است در تپه 2300بیش از 

آورد، بـه نحـوي کـه جنگـل      چنین تنوع فراوان جغرافیایی و اقلیمی، بالطبع اکوسیستمهاي گوناگونی را به وجـود مـی  

  .  ه راش در شمال کشور تباین بارزي با درختان حرا و داز در جنوب داردانبو

هـاي   اند و به صورت زنجیره هایی وجود دارند که غالباً به موازات زاگرس قرار گرفته در داخل فالت ایران رشته کوه

گیهـاي فـالت ایـران    در این بین فروبارهاي وسیع دشت کویر، دشت لوت و حوضۀ هیرمند، به ویژ.  جدا از هم هستند

ارتفاعات بزرگ یاد شده فالت مرکزي را حوضۀ آبگیر عمدة کشور کرده است تا آنجا که این فالت قریـب  .  می افزایند

  .درصد مساحت ایران را در برمیگیرد 60

کشور ایران همچون پل چهارسوي عظیمی بین چهار منطقـۀ عمـده از ایـن بخـش گیتـی اسـت، کـه عبارتنـد از         

ایران در تقاطع انتشار جـانوري و گیـاهی   .  پیرامون دریاي سیاه، آسیاي مرکزي، شبه قارة هند و عربستانسرزمینهاي 

از دیـد علـم   .  این مناطق که با یکدیگر کامالً فرق دارند، قرار گرفته و در فون و فلور گوناگون آنها سـهیم شـده اسـت   

است، ولی چون در مجـاورت عـالم   ) پا، شمال آسیا و آفریقاارو( 87آرکتیک  ، ایران جز اقلیم حیاتی پاله86زیست جغرافیا

آفریقـاي جنـوب   (  90یـا افروتروپیـک   89و نه چندان دورتر تحت تاًثیر عالم اتیـوپین ) آسیاي جنوب هیمالیا (88اریانتال 

ران آرکتیـک، ایـ   در بخش جنـوبی پالـه  .  قرار دارد، در پراکنش فون دو اقلیم حیاتی اخیر نیز سهیم بوده است) صحرا 

ترین نوع جغرافیا و اقلیم است و لذا در این مناطق از بیشـترین غنـا و تنـوع زیسـتی نیـز       داراي متنوع ترین و پیچیده

هـاي طبیعـی ایـن کشـور      همه این عوامل بر گنجینۀ میـراث فرهنگـی ایـران  و در مجمـوع بـر جاذبـه      .  برد بهره می

  .افزاید می

  بحث و نتیجه گیري

، با اینکه کشور ایران در مجموعۀ ده کشور نخست جهـان از  1997نی گردشگري در سال مطابق آمار سازمان جها

درصـد از   09/0هاي طبیعـی اسـت فقـط     هاي گردشگري و جزء پنج کشور نخست جهان از لحاظ جاذبه لحاظ جاذبه

ز سـطح کـل   درصـد ا  5اکنـون   هم.  درصد از درآمدهاي گردشگري دنیا را به خود اختصاص داده است 06/0تعداد و 

کشور در قالب مناطق حفاظت شده، پارکهاي ملی، اثر طبیعی ملی و پناهگاههاي حیات وحش و عرصۀ قابـل تـوجهی   

از کشور نیز تحت پوشش پارکهاي جنگلی و مدیریت منابع طبیعی و درصد باالیی نیـز تحـت پوشـش شـهرموزه هـا،      

هـاي مهـم مسـافرتهاي، اینگونـه منـاطق       توجه به انگیـزه  دهکده هاي فرهنگی، و آثار باستانی قرار دارند هستند که با

ریـزي اثـر بخـش، نقـش مهمـی در جـذب توریسـت از         توانند در صورت استفادة خالقانه و تؤام با مدیریت و برنامه می

تواند تحول شگرفی در وضعیت زنـدگی جوامـع محلـی مـرتبط      سراسرنقاط دنیا داشته باشند و منافع حاصل از آن می

ایـن مسـآله مـی توانـد     .  اي اند، داشـته باشـد   هاي توسعه اطق که عموماً جوامع روستایی و کم بهره از برنامهبا این من

                                                   
٨٦ Biogeography   
٨٧ Palaearctic region  
٨٨ Oriental region  
٨٩ Ethiopian region  
٩٠ Afro tropical region  
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قـانون اساسـی و تقسـیم سـرمایه هـا در بـین کـم         44راهکاري موثر و گامی مهم در جهت به جلو بردن اهداف اصل 

هـاي   از توانهـاي اینگونـه منـاطق و یـا اسـتفاده      درآمدنرین اقشار جامعه باشد اما در حال حاضر عدم استفادة خالقانـه 

هاي طبیعی و فرهنگی تحت فشار و تعرض شـدید جوامـع انسـانی پیرامـونی،      سنتی از آنها باعث شده است که عرصه

منحصـر بفـرد    ایست که اینگونه مناطق بتـدریج ویژگیهـاي   بدلیل نیازهاي انباشته شده قرار گیرند و این روند به گونه

ریـزي در جهـت توسـعه و     برنامـه .  کننـد  بندي مدیریتی سیر نزولـی را طـی مـی    دهند و در طبقه ست میخود را از د

هاي عمدة آن یعنی ملزم بودن به حفاظت از میراث فرهنگـی و طبیعـی و    گسترش توریسم فرهنگی با توجه به ویژگی

هـاي طبیعـی و حیـات     زمینـۀ جلـوه  هـا در   هاي مهم اکوتوریسـت  هاي فرهنگی آن و همچنین انگیزه احترام به ویژگی

وحش و همچنین خصوصیات گردشگران که عموماً افرادي با فرهنـگ و تحصـیل کـرده، دانشـگاهی و بـا درآمـد بـاال        

خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه کـه اکثـراً   ( هستند و در عین حال عدم نیاز به سرمایه گذاریهاي کالن و بزرگ 

، فرصتی مغتنم است و جـا دارد کـه   )د ولی در عوض توانهاي قابل توجهی دارند با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستن

هـاي ارزشـمند برخـورد شـود و چگـونگی اسـتفادة مولـد از آن در نظـام          با توانهاي طبیعی موجود به شـکل سـرمایه  

  .  ریزي آموخته شود برنامه

اف ماهوي آن یعنی حفاظت از میـراث  هاي مختلف نظام جهانی گردشگري، توریسم فرهنگی با اهد در میان گزینه

ریـزي   هاي برنامـه  فرهنگی، التزام به توسعۀ جوامع محلی و احترام به ویژگیهاي فرهنگی جوامع میزبان از جمله گزینه

تـوان گفـت کـه بیشـترین سـازگاري را بـا        است که داراي بیشترین سازگاري با مفهوم توسعۀ پایدار است و حتی مـی 

اگـر برخـی از گرایشـات گردشـگري جهـانی داراي زیانهـایی در زمینـه تخریـب میـراث          .  ستنظامهاي سیاسی دارا ا

هـاي   فرهنگی و تعارضات فرهنگی در جوامع میزبان هستند، توریسم فرهنگی بعلت تعهد ذاتی آن به حفاظت از عرصه

یژه در کشـورهاي در  فرهنگی و طبیعی و تقویت فرهنگها مناسبترین گزینه گردشگري براي برنامه ریـزان توسـعه بـو   

اگـر  .  حال توسعه است که داراي منابع قابل توجه فرهنگی و طبیعی براي جذب گردشگر از سراسر نقاط دنیا هستند

مشکالت فرهنگی، طبق عقیدة بسیاري از محققین داخلی، بزرگترین عامل بازدارنـدة صـنعت گردشـگري در جوامـع     

یژگی ذاتی آن یعنـی احتـرام بـه فرهنـگ و سـنن اقـوام مختلـف،        امروزین مسلمان است، این نوع گردشگري بعلت و

بیشترین تناسب را  با خصوصیات فرهنگی جوامع میزبان داشـته باشـد و بـالطبع کمتـرین تعـارض را ایجـاد        تواند  می

در واقع معرفی شایستۀ توریسم فرهنگی از طرف محققین و آشـنایی کـاملتر تصـمیم گیـران و برنامـه ریـزان       .  نماید

اي متنوعی با توجه به توانهاي بالقوة طبیعی و فرهنگی کشور، نصـیب جامعـه    تواند فرصتهاي توسعه وري با آن میکش

در خاتمه با جمع بندي مطالب و نیز با توجه بـه نقـش توریسـم فرهنگـی بـه عنـوان یـک منبـع تحصـیل ارز          .  نماید

و ) مسـتقیم، غیرمسـتقیم، و یـا مبتنـی بـر انگیـزه      ( خارجی و نتیجتاً کمک به تراز پرداختهاي کشور و ایجاد اشـتغال  

توان اهداف زیر را به عنـوان نتـایج خاصـل از سـرمایه      همچنین ایجاد ارتباط سالم فرهنگی بین قومیتهاي مختلف، می

  :گذاري و آموزش و ترویج در این بخش خالصه نمود

 شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسالمی به جهان 

 ناسب براي صدور انقالب اسـالمی از طریـق توسـعۀ صـنعت جهـانگردي و آشـنایی       هاي م ایجاد زمینه

 مردم با مظاهر فرهنگ اسالمی و انتقال نکات مثبت و سازندة سایر فرهنگها به مردم کشور
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       شناسایی نقاط دیدنی و طبیعی سراسر کشور و ترغیب مردم بـراي بازدیـد از آن دیـدنیها بـه منظـور

 ایی و دوستی با یکدیگر و تحکیم وحدت اقوام مختلف ایرانیگذران اوقات فراغت و آشن

 افزایش منابع تولید ارز از طریق جذب گردشگر و سودآور کردن واحدهاي تولیدي 

 بهره برداري صحیح از سرمایه گذاریها، تجهیزات و تاًسیسات احداث شده 

 هاي مناسب براي سفر ایرانیان به خارج از کشور ایجاد زمینه 

 هنرهاي سنتی و صنایع دستی داخلی جهـت عرضـه بـه گردشـگران خـارجی، بـه منظـور         استفاده از

  .جلوگیري از ورود مظاهر فرهنگ غیر ایرانی و کاالهاي مصرفی و لوکس خارجی
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Structure of the Nature tourism industry: Ecotourism, Tour operators, and global 
businesses. Journal if Travel research. Vol 35. Issue 2. 

 

Abstract 

Tourism is ancient phenomenon that have been remained in men society 
and in the course of  historical different periods, reaches to modern technical, 
economic, and social stage. Through the past decades, industry tourism not 
only has been fast growth but also international tourism areas change. 
Caltural tourism that is looking for the cultural and natural heritage of nations, 
it changed to main factor in tourism industry, and has a invidual independent  
frame and functional procedure. Perhaps this kind of tourism can explain to 
reach to pattern that show the cultural activities. 

Nowadays, Unesco is worried about this problem that tourisms miss use 
from cultural and natural heritage and this subject effects in social, cultural 
and economic life of host country. This organization has been stipulated that 
must add to social and economic activities, some cultural aspects. Cultural 
tourism and its inherent goals meams protection from cultural heritage and 
developing the local socitey and respect to cultural specifics of hosting 
socities, include planning that has the most adjustment, with concept of 
sustainable development and also has the most adjustment with political 
system.   

This paper try to realize strategy of tourism industry about creation of 
sustainable development  in L.D.C. and wants to show the strategy for  study 
the  potentioal and natural abilities occurred in Islamic Republic of Iran. 
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