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 چکیده
گردشگری مدرن در پارادایم مدرنیته شکل گرفته و توسعه یافته است. بنابراین، بسیاری از 

جوی سود و گونه گردشگری نیز است. گردشگری مدرن در جست معضالت مدرنیته دامنگیر این

های  بیشتر در زمان کمتر و با بازدهی بیشتر است، اما در این میان ممکن است بسیاری از هزینه

                  آورد که عمدتا  در  پنهان نادیده گرفته شوند. گردشگری مدرن مسائل اخالقی زیادی را پدید می

اند: طبیعت و جامعه. اگر اخالق را به معنای کانتی آن در  ینة مهم قابل ردیابی و بررسیدو زم

ها در گردشگری مدرن از عقالنیت کافی برخوردار نبوده  ها و کنش نظر بگیریم، بسیاری از تلقی

ند. گردشگری مدرن هنوز رویکردی اکتشافی و فاتحانه دارد؛ ا اخالقی و به همین دلیل غیر

های جدید و دسترسی  های گذشته و در دوران استعمار به کشف سرزمین که در سده رویکردی

است؛ یعنی گردشگر و « دیگری»شد. این رویکرد متکی به مفهوم  به منابع بیشتر منتهی می

سرزمینش با مقصد گردشگری، جامعه، و طبیعت آن تفاوت ماهوی دارد و هریک سرنوشت 

رسد بتوان گردشگری مدرن را، در زمینة اخالق،  ه نظر میمستقلی را پیش روی دارند. اما ب

دوباره تعریف کرد و به نسخة جدیدی از گردشگری دست یافت که پایدار و مسئوالنه باشد. 

اخالقی  گونه که در جریان تکامل اجتماعی کشاورزی با نیروی کار بردگان به کنشی غیر همان

های اجتماعی و  ی مدرن نیز با آسیبگیرد، گردشگر بدل شده و مورد سرزنش قرار می

هایی که تاکنون به  محیطی آن با همین وضعیت اخالقی مواجه خواهد شد. در پژوهش زیست

زبان فارسی انجام شده است چندان ژرفای فلسفی اخالق گردشگری مورد کنکاش قرار 

ا از منظر ه ها و نباید خصوص اخالق گردشگری بیشتر به کدهای اخالقی و باید نگرفته و در

چند گذرا و  شود، هر ایدئولوژی خاص پرداخته شده است. بنابراین، در این مقاله تالش می

روش  های فلسفی و سؤاالت اساسی اخالق در گردشگری مطرح شود. مختصر، برخی چالش

و مقاالت و اخبار  ها تحقیق در این مقاله، هرمنوتیک، تأویلی، و توصیفی است. با مطالعة کتاب

به گردشگری و همچنین بررسی هنجارهای اخالقی در برخی جوامع مقصد گردشگری  مربوط

ایم که با روش قیاسی به تحلیل ماهیت اخالقی گردشگری مدرن  یافته  به برداشتی کلی دست

ند از طبیعت و ا پردازد. برای سهولت تحقیق، اخالق گردشگری در دو زمینة اصلی، که عبارت می

شناسی اخالق  . نتیجة تحقیق به صورت تبیین مسئله و آسیبجامعه، بررسی شده است

 بندی شده است. گردشگری مدرن صورت

 
های گردشگری، اخالق، جامعه، طبیعت، گردشگری مدرن، گردشگری  کلیدواژگان: آسیب

 مسئوالنه.
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 مقدمه

واقع به این سؤال اساسی پاسخ  به معنای عادت رفتاری منشعب شده است که در ethosاز واژۀ یونانی ethics اخالق یا 

منزلۀ قواعد، استانداردها، و اصولی تعریف شده که  دهد که انسان برای اینکه خوب باشد چه باید بکند. درواقع اخالق به می

توان این قواعد، استانداردها، و اصول  دهد. می رفتار خوب، شایسته، و اصیل را به افراد یک جامعه یا گروه خاص نشان می

های گوناگونی از زندگی اجتماعی یافت؛ از قبیل پزشکی، مهندسی، حقوق، بازاریابی، ورزش، تجارت و محیط  ر زمینهرا د

پردازد تا افراد و  شود و به بایدها و نبایدها می                                                         زیست. در گردشگری، معموال  اخالق به شکل کدهای اخالقی مطرح می

شناختی از حداکثر منافع مورد انتظار  ، اجتماعی، اقتصادی، و بومها بتوانند با در نظر داشتن مالحظات فرهنگی گروه

 (.Tribe 2009: 213برخوردار باشند )

فقط کسانی که  1منزلۀ اخالق در این مقاله مورد نظر است، مفهوم کانتی اخالق است. به نظر ایمانوئل کانت آنچه به

ها را، چه به لحاظ نظری و  کنند. ارادۀ معطوف به خیر، انسانتوانند تصمیمات اخالقی اتخاذ  ند میا قادر به اندیشۀ منطقی

ای که امور  (. جامعهFennell 2006: 78دهد که به نفع جامعه است ) اموری سوق می دادن چه به لحاظ عملی، به انجام

و حتی آنانی که  منزلۀ هنجار پذیرفته است محیط امن و مناسبی برای افراد جامعه اخالقی مانند دزدی یا دروغ را به غیر

شوند نخواهد بود. بنابراین، تبعات اجتماعی امر غیراخالقی به خودی خود اجتناب از آن را  خود مرتکب این اعمال می

ای اخالقی است، زیرا  به نظر ایاال، انسان در ذات خود گونهناپذیر تفکر منطقی است.  کند و این نتیجۀ اجتناب تضمین می

بینی کند، کردار خود را ارزشگذاری کند، و از میان کردارهای مشابه و جایگزین،  خود را پیش قادر است پیامدهای کردار

تواند به کارکرد اجتماعی مثبت منجر شود. حتی اگر  چه باشد می اخالق هر(. Ayala 1987: 235-252یکی را برگزیند )

های خودخواهانۀ انسان که در طول  کردن استراتژی                                                            زعم برخی از متفکران تکاملی صرفا  برگ انجیری باشد برای پنهان به

 (.Blackburn 2003: 33اند ) های او جای خوش کرده تکامل آن در ژن

با توجه به شناختی که در حال حاضر در خصوص ماهیت انسان وجود دارد، تأمل دربارۀ گردشگری از دیدگاه اخالق 

ریزی شود؛  از گردشگری جایگزین یا گردشگری مسئوالنه پیهای جدیدی  تواند این امکان را فراهم آورد تا شکل می

منزلۀ  توانند به های اخالقی می اشکال جدیدی از گردشگری که در برابر مدل گردشگری انبوه قرار دارند. بنابراین، تئوری

 :Tribe 2009دهند ) ابزارهایی تلقی شوند که ما را در ساختن بستری برای مسئولیت مشترک در گردشگری یاری می

211). 

خصوص اخالق گردشگری گفته شده، بیشتر  رغم ژرفای فلسفی اخالق گردشگری، آنچه تا کنون به زبان فارسی در به

های فلسفی و سؤاالت اساسی  ها از منظر ایدئولوژی خاص پرداخته است. ولی چالش ها و نباید به کدهای اخالقی و باید

اخالق »اند. برای مثال، نویسندۀ مقالۀ  ن فارسی نادیده انگاشته شدههای علمی به زبا اخالق در اکثر این کوشش

این پژوهش در پی آن است تا از میان »دارد:  گونه بیان می در چکیدۀ مقاله هدف از نگارش مقاله را این« گردشگری

ها تأکید دارد و به  ر آننکات اخالقی را که برای سفر بیان شده بیابد تا از این طریق نقاطی را که اسالم ب ،منابع دینی

 .(1391 موسوی« )مندان قرار دهد شود در اختیار عالقه مندی بیشتر از سفر منجر می بهره

 

 هدف و ضرورت

های فکری که در پس گردشگری مدرن وجود دارند چندان  گونه که گفته شد، تا کنون در زبان فارسی به چالش همان

شود که همه  گردشگری مسئوالنه( در ایران به چشم پادشاه عریانی دیده میپرداخته نشده است. گردشگری مدرن )و نه 

                                                                                                                                                                          
1. Immanuel Kant 
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کنند. بنابراین، بحث پیرامون گردشگری مدرن و ماهیت اخالقی  بینند و کتمان می شدن، آن را می از ترس ناپاک خوانده

 تر سوق دهد. تر و تخصصی هایی عمیق تواند پژوهشگران را به بحث آن ضروری است و می

                                                                                                 صلی از نگارش این مقاله صرفا  بیان ماهیت و جوهر اخالقی گردشگری مدرن است. این مقاله هرگز مدعی ارائۀ هدف ا

                                                                                های اخالقی حاصل از گردشگری مدرن نیست. در این مقاله، صرفا  امکانات بالقوۀ گردشگری  رفت از بحران راهکار برای برون

تواند با طراحی گردشگری پایدار، مسئوالنه، و اخالقی جبران  که می شود های اخالقی تشریح می نظمی مدرن برای تولید بی

ها و ساختارهای قومی، اکولوژیکی، و اقتصادی هر منطقۀ خاص  گونه گردشگری نیازمند مطالعۀ دقیق زمینه شود. اما طراحی این

 گنجد.                                    است که قطعا  در حوصلۀ این مقاله نمی

 

 روش تحقیق

و مقاالت و مطالب  ها نوتیک، تأویلی، و توصیفی است. به این معنا که با مطالعۀ کتابدر این مقاله، روش تحقیق هرم

مربوط به گردشگری و همچنین پیگیری وقایع و هنجارهای اخالقی در برخی جوامع مقصد گردشگری برداشتی کلی به 

سهولت تحقیق، اخالق  پردازد. برای آید که با روش قیاسی به تحلیل ماهیت اخالقی گردشگری مدرن می می  دست

ها چند حوزۀ مفهوم اصلی  یک از این زمینه اند از طبیعت و جامعه بررسی شد. هر گردشگری در دو زمینۀ اصلی که عبارت

 اند. مورد توجه قرار گرفته 1دارند که در شکل

 
 . ابعاد و عناصر اخالق گردشگری1شکل

 

 زیست رابطة اخالقی گردشگری و محیط 

بینی کرده است؛  گردشگری ملل متحد روند افزایشی درخور توجهی را در تعداد سالیانۀ گردشگران پیشسازمان جهانی 

جایی                                  میلیارد نفر خواهد شد. قطعا  جابه 6/1المللی در جهان سالیانه بالغ بر  تعداد گردشگران بین 2020که تا سال  طوری به

 Holdenهای فراوانی را دگرگون کند ) بوم تواند زیست و میاین جمعیت عظیم تأثیر مهمی بر محیط طبیعی خواهد داشت 

 اخالق گردشگری

 جامعه

 فاصلۀ میان خود و دیگری

 کدهای اخالقی

  Human Zoo باغ وحش انسانی

 طبیعت

 اسراف در منابع کمیاب

  سیب های زیست محیطیآ
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شوند که با آن کمتر  بوم جدیدی می بوم اصلی خود خارج و وارد زیست اند که از زیست (. گردشگران جمعیتی374 :2009

محیطی درخور  تواند تبعات زیست های دیگر می ها از سرزمین کنند. تلقی اخالقی آن احساس قرابت تاریخی و فرهنگی می

هستند، مورد توجه مشکل کمبود آب یترانه یا شمال افریقا، که همواره گرفتار مناطق مدتوجهی داشته باشد. برای مثال، 

 یگردشگران چندان توجه ین،با وجود ا کنند. آبی زندگی می های پر تعداد زیادی گردشگر غربی است که خود در سرزمین

 Baysan) کنند یآب مصرف م یبوم اناز ساکن یشترشده شش برابر ب طالعات انجاماساس م موضوع نداشته و بر ینبه ا

های زیرزمینی باعث شده است که سطح سفرۀ آب پایین  ها از آب رویۀ هتل یا در هندوستان برداشت بی (.229 :2001

(. در مجموع، کیفیت Fennell 2006: 8پیمایی کنند ) ها برای تأمین آب مورد نیاز خانواده کیلومترها راه برود و هر روز زن

(، زیرا همواره منابع آب یکی از 36: 1389پور  پذیر است )جهانیان و نادعلی و کمیت آب در برابر گردشگری بسیار آسیب

ها،  کند. آبشارها، رودخانه شوند و جمعیت درخور توجهی را به سمت خود جذب می های مهم گردشگری تلقی می جاذبه

شدت در معرض بارگذاری عوامل آالیندۀ  اند و بنابراین به ها همواره از مقاصد مهم گردشگری ا، و چشمهها، دریاه دریاچه

 مرتبط با گردشگری هستند.

رود. گردشگران به امید  قیمت بالۀ کوسه باال می با افزایش تعداد گردشگران در شرق دور، تقاضا برای سوپ گران

زنده  شماری هر سال زنده های بی ، بدون توجه به این واقعیت تلخ که کوسهخورند افزایش قوای جنسی این سوپ را می

شوند تا با زجر بمیرند و این بازار شصت و هفت گونۀ کوسه را در معرض انقراض قرار  هایشان بریده و در دریا رها می باله

یا تلقی گردشگران از (. سؤال اصلی این است که آNational Marine Fisheries Service 2011: 1داده است )

منزلۀ  های جانوری در معرض انقراض را به دانند تا گونه های دیگر، تلقی افراد فاتحی است که خود را مجاز می سرزمین

های میزبان  تر منابع سرزمین ماجراجویی در منوی غذای خود قرار دهند، آب و خاک و هوا را آلوده کنند، و به عبارت ساده

های  داند که از اکوسیستم تلقی شهروندی است که خود را یکی از اعضای جامعۀ این سیارۀ کوچک می را تخریب کنند؟ یا

 ای برخوردار است؟ پیوسته هم به

                                                                        بود که صریحا  رابطۀ انسان با طبیعت را در زمینۀ اخالق تشریح کرد. وی مفهوم  1بار آلدو لئوپولد شاید برای نخستین

را مطرح کرد. به این معنی که اخالق سرزمین تلقی انسان را از مفهوم سرزمین تغییر داده است.  2«اخالق سرزمین»

ها را به تصرف خود  کند و جوامع مستقر در آن ها را فتح می اساس اخالق سرزمین، نوع انسان از کسی که سرزمین بر

آورد؛ احترام  سرزمین به دنبال خود احترام می آورد به عضو ساده و شهروند آرام سرزمین تبدیل شده است. اخالق می در

 (.Leopold 1949: 219برای دیگر اعضا و شهروندان و برای کل جامعۀ مستقر در سرزمین )

گردشگری در شکل امروزی آن را باید در پارادایم مدرنیته دید و در همین پارادایم به تفسیر اخالقی آن دست یازید. 

ترین پیچ تاریخ بوده که انسان در مسیر تکامل فرهنگی خود در طول دو میلیون  بزرگانقالب صنعتی در قرن نوزدهم 

سال گذشته تجربه کرده است. تحول تکنولوژیکی همواره به دگرگونی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی انجامیده که همۀ 

در رنسانس علمی غرب دارد،  تأثیر قرار داده است. انقالب صنعتی، که ریشه این تغییرات محیط زیست انسان را تحت

های تکنولوژیک اشاره  شود. مدرنیته فقط به قابلیت شناخته می« مدرنیته»انسان را وارد دوران جدیدی کرد که با عنوان 

کند که بین انسان، جامعه، و محیط زیست برقرار شده است. در این رابطۀ جدید،  ندارد، بلکه رابطۀ جدیدی را تعریف می

تواند با بازوهایی آهنین، محیط زیست را به نفع خود تغییر  شود که می ناپذیر ظاهر می هیوالیی شکست انسان به صورت

گرایانه و  های مادی رحمانه تا آخرین ذره استخراج کند. مدرنیته ریشه در فلسفه دهد و همۀ منابع طبیعی را بی

ر عناصر نیستند و حیات چیزی جز رقابت بین های کو اساس آن طبیعت چیزی جز چرخه پوزیتیویستی محض دارد که بر

                                                                                                                                                                          
1. Aldo Leopold  
2. Ethics of Land 
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شود، حداکثر سود در  لحاظ می ها شود و در محاسبه ها نیست که باید در آن پیروز شد. آنچه در دوران مدرن دیده می گونه

های حیات روی  عنوان جلوه ها سال تکامل زیستی به های جانوری و گیاهی که پس از میلیون حداقل زمان است. گونه

شوند یا                                                         اند. در هر ساعت، تقریبا  سه گونه در سراسر جهان منقرض می اند، قربانی توسعۀ مدرن شده زمین پدید آمدهکرۀ 

های سبز،  (. جنگلGorke 2003: 1شوند ) هزار گونه در هر سال برای همیشه نابود می 27گونه در هر روز یا  70بیش از 

کند. صنایع آالینده از  تر می داری مدرن را درشت ودهای سرشار آن سرمایهشوند و س ند، بریده میا های زمین که مانند شش

های  گذارد ببینیم چگونه گونه کنندۀ آن نمی کنند و درآمدهای خیره آورند و آب و خاک و هوا را آلوده می می جا سر بر همه

کند،  ای اقلیم را دگرگون می انهشود و اثر گلخ روند، هوا آلوده می حیوانی و جانوری یکی پس از دیگری از میان می

های  آید، آالینده شوند، سطح آب دریاها باال می تر می روز کوچک به های قطبی روز شوند و یخ های دائمی آب می یخچال

شوند. در  رو می آبی روبه های بیشتری با مشکل کم کند، و هر سال انسان ها و جانوران را تهدید می شیمیایی سالمت انسان

وری                               های گردشگری صرفا  با هدف بهره                                                          دشگری نیز معموال  همین دیدگاه حاکم بوده است. بسیاری از طرحبخش گر

های پنهان در نظر گرفته شوند، زیرا زمین سیارۀ کوچکی است که  اند، بدون آنکه هزینه  بیشتر در زمان حداقل اجرا شده

دهد. نابخردی مدرن یعنی  تأثیر قرار می اره نقاط دیگر را تحترساند و هر تغییری در هر گوشۀ این سی خود را به تعادل می

کارهای زمین مختل شود،  و توان گریخت و اگر همۀ ساز انگاشتن همین گزارۀ ساده. از زمین به جای دیگری نمی نادیده

 های هنگفت گردآمده ما را نجات نخواهند داد. سرمایه

منزلۀ مکانیسم  محیطی دارد. بازار همواره به های زیست در آسیب بنابراین، اقتصاد و معادالت اقتصادی نقش مهمی

های  دهد، ارزش کند. بازار، خریداران، و فروشندگان را در کنار هم قرار می اصلی جهانی برای تخصیص منابع عمل می

عملکرد  .(Holden 2009: 375دهد ) کند، و اولویت و ترجیحات مردم را بازتاب می رایج و مورد تقاضا را مشخص می

تری تسری  شود که به نظام اجتماعی بزرگ عرضه و تقاضا در بازار از طریق ایجاد قیمت تعادلی به تولید نظمی منجر می

کنیم  که ما زندگی می ای تر، در جامعه کند. به عبارت ساده بندی عمل می کار جیره و یابد و درواقع به صورت نوعی ساز می

کند. بنابراین، جایی که قیمت و بازار وجود نداشته باشد ممکن است  قیمت، مکانیسم تخصیص منابع را تعیین می

محیطی دیده  های زیست ای است که دربارۀ بسیاری از آسیب باری اتفاق بیفتد و این همان مسئله مرج فاجعه و هرج

که برای ادامۀ حیات بشری در کرۀ زمین بسیار اساسی  حالی ند؛ درا طبیعی رایگانهای محیط  شود. بسیاری از پدیده می

کند، بنابراین  گذاری نمی های جانوری و گیاهی، و... را بازار قیمت های طبیعی، گونه هستند. پوشش گیاهی، هوا، اکوسیستم

رسد که روی  د. این مشکل زمانی به اوج میآمیزن گسیخته و اسراف رویه و استفادۀ لجام برداری بی شدت در معرض بهره به

 Pearce                                                                                                 این منابع هیچ نوع قانون، مالکیت، یا دستورالعملی هم اعمال نشود. در این صورت، عمال  غارت خواهند شد )

کند، گردشگری است.  های مهم تجاری انسان، که در قلمروی خارج از کنترل بازار عمل می (. یکی از فعالیت1995

مهابا باعث آلودگی این بخش از جو زمین  ستراتوسفر رایگان دسترسی دارد و هواپیماهای مسافربری بیگردشگری به ا

های مرجانی برای ساختن فضاهای گردشگری  ها به درون دریا، یا حفاری در صخره شدن فاضالب هتل شوند. سرازیر می

 .(Holden 2009: 375) هایی از رابطۀ گردشگری با محیط زیست است نمونه

محیطی هر فرد شامل مصرف منابع و  اذعان داشته است که اثرات زیست 1در این زمینه، صندوق جهانی حیات وحش

(. Budeanu 2005: 92درصد اثرات یک سال کامل است ) 50تا  20ای معادل  تولید ضایعات در طول تعطیالت دو هفته

ای که طرح یک ساختار  ان عمق فاجعه را تخمین زد؛ فاجعهتو افتد، می با توجه به اینکه گردشگری در تعطیالت اتفاق می

سازد. اخالق چیزی نیست که بتوان از بیرون بر افراد جامعه تحمیل کرد. امر اخالقی  چه بیشتر ضروری می اخالقی را هر

توانیم  ی که مییابند. نقش ند که در طول زمان تکامل میا اخالقی نتیجۀ فرایندها و ساختارهای اجتماعی گوناگونی یا غیر
                                                                                                                                                                          
1. World Wildlife Fund (WWF) 
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ایفا کنیم فقط این است که به این تکامل اخالقی کمک و شرایط تسریع آن را ایجاد کنیم. محیط زیست باید جای خود 

اخالقی شود. برای مثال در حدود دویست سال پیش تلقی جامعه  ای را در دستگاه اخالقی جامعه بیاید و تبدیل به مسئله

خالف گذشته، به بند  بر .(Holden 2009: 378)                           بینیم کامال  متفاوت شده است  وزه میداری با آنچه امر از موضوع برده

تواند روح  شود و ارتکاب به آن می                                       عنوان برده عملی کامال  غیراخالقی تلقی می ها به ها و خرید و فروش آن کشیدن انسان

عقالنی  برداری غیر منجر خواهد شد که بهرهدار کند. تکامل روشنگری در جامعه به این  شدت جریحه اخالقی جامعه را به

از محیط زیست امری غیراخالقی تلقی شود و کنترل اجتماعی به خودی خود آن را مهار کند. تکامل روشنگری نیز بدون 

 های اقتصادی و همچنین ساختارهای اجتماعی و فرهنگی محقق نخواهد شد. تکامل زیرساخت

 

 جانوران دارویییک مثال: گردشگری برای گیاهان و 

گرا  گراست. توریسم طبیعت توریسم به منظور استفاده از خاصیت درمانی گیاهان و جانوران زیرمجموعۀ توریسم طبیعت

ند از توریسم ساحلی، توریسم ماجراجویانه، توریسم مصرفی، ا بندی شده است که عبارت خود به شش دستۀ فرعی طبقه

وریسم. مثال مورد بحث در دو گروه توریسم مصرفی و توریسم سالمتی قرار توریسم محصور، توریسم سالمتی، و اکوت

(. استفاده از خاصیت درمانی گیاهان و جانوران به نوعی به گردشگری مبتنی بر تعامل با 27: 1385گیرد )زاهدی  می

رای حفظ (. مسافرت ب83: 1389شدت رشد کرده است )پیرس  های اخیر به شود که در سال حیات وحش مربوط می

رفتن سطح دانش  های بالقوه و کشش زیادی برای جذب مسافران دارد. باال ای است که توانایی بهداشت و سالمت به گونه

ها بیشتر رغبت نشان دهند.  گونه مسافرت شود که افراد به این مردم در دنیا و توجه بیشتر به بهداشت و سالمت موجب می

هی مردم در مورد رژیم غذایی سالم و خطرهای ناشی از آلودگی محیط زیست و در چند دهۀ گذشته، شاهد افزایش آگا

ها زمینه را برای تجربۀ تغذیه و داروهای جایگزین آماده  تنش شهرهای بزرگ هستیم. این آگاهی های پر زندگی در محیط

روهای طبیعی را (. داروهای شیمیایی و عوارض ناشی از آن، طب سنتی و دا185: 1377کرده است )چاک وای گی 

تواند بار دیگر به یاری انسان بشتابد. تقاضای روزافزون برای  آمیزی جلوه داده است که می منزلۀ جایگزین اعجاز به

وحش و تنوع زیستی داشته است که تحلیل آن در پی  گونه داروها و غذاهای سنتی شفابخش آثار مخربی بر حیات این

محیطی آن تا حد امکان  ویژه اگر آثار منفی زیست این نوع توریسم را نکوهش کرد. بهتوان  خواهد آمد. البته همواره نمی

 د.ان جوی آنو کنترل شده باشد؛ چیزی که گردشگری مسئوالنه یا پایدار در جست

کنند که به نظر  گاهی توریسم به منظور استفاده از خاصیت درمانی گیاهان و جانوران را در زمرۀ اکوتوریسم قلمداد می

محیطی این نوع توریسم بپردازیم، الزم است تفاوت آن با اکوتوریسم  آید. قبل از آنکه به تحلیل زیست نادرست می

خرجی است، زیرا بسیاری                                                                 منظور استفاده از خاصیت درمانی گیاهان و جانوران معموال  توریسم پرمشخص شود. توریسم به 

ها مشکل است.  یا به دست آوردن و فرآوری آن های کمیاب بوده دارای خاصیت درمانی از گونهاز گیاهان و جانوران 

          ها معموال   که اکوتوریست حالی دهد. در گونه محصوالت را افزایش می بنابراین، عرضۀ کم در برابر تقاضای زیاد قیمت این

اندی درام و آلن دهند ) محصوالت نشان نمی گونه ای به مصرف این ند که چندان عالقها خرج گردشگران ماجراجو و کم

ویژه اگر بدانند که ممکن است تنوع زیستی منطقه را تهدید کند. توریسم به منظور استفاده از خاصیت  (. به10: 1390مور 

شناختی خودشان دارد، زیرا خواص  های وحشی در جایگاه بوم                                                  درمانی گیاهان و جانوران معموال  تمایل به مصرف گونه

های  آید. بنابراین، گونه بوم پدید می های طبیعی و در تعامل با سایر عناصر زیست محیطها در  غذایی و دارویی گونه

گونه توریسم تقاضا برای شکار، صید، یا  یافته به دست انسان از مطلوبیت چندانی ندارند. به همین دلیل، این پرورش

های در معرض خطر باشد. تقاضای باال  گونهتواند تهدید مهمی برای  دهد که می های کمیاب را افزایش می گردآوری گونه

ها منجر  کنندگان خواص دارویی دارند به افزایش قیمت آن های جانوری و گیاهی کمیاب که به گمان عرضه برای گونه



 53 ...به ابعاد، اصول و یانتقاد یکردیمدرن رو یاخالق گردشگر

های در معرض خطر ایجاد  شود. افزایش قیمت نیز گردشگران ثروتمند را جذب و طمع بیشتری برای عرضۀ گونه می

، در مالزی، 1بارو بخشد. در شهر ماچاپ های در معرض انقراض را شدت می نهایت نابودی گونه ه درکنند. این چرخ می

کنند. در  ها در روز ولنتاین گوشت حیوانات کمیاب و در معرض انقراض را با قیمت بسیار باال سرو می برخی از رستوران

کشف  4بسته گوشت میمون ماکاکا 4، و 3شت گربۀ زبادبسته گو 12، 2بسته گوشت روباه پرنده 27ها،  یکی از این رستوران

های در  ها در زمرۀ گونه گونه دارد که بسیاری از آن 173خوار نیز معروف است،  شده است. روباه پرنده، که به خفاش میوه

تواند  می خوار شوند. در اندونزی، مالزی، و افریقا بر این باورند که خوردن گوشت خفاش میوه معرض انقراض شناخته می

هایی که صفرای  (. در چین نیز، رستورانQuigley 2014های آسم و دردهای کلیه مؤثر باشد ) برای درمان بیماری

کنند هنوز مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار دارند.  سرو می 5دار خوار فلس خرس، استخوان ببر، و گوشت مورچه

اساس آن کسانی که آگاهانه محصوالت غذایی و دارویی  ده که برتازگی دولت چین قانونی را تصویب کر چند به هر

شوند، گویا  کنند به سه تا ده سال زندان محکوم می خرند و مصرف می های در معرض انقراض را می آمده از گونه دست به

منزلۀ  به گونه 420زند. قانون  هنوز نمودارهای عرضه و تقاضا دور از چشم دولت سرنوشت این جانوران را رقم می

خوار  اند که از آن جمله خرس پاندا، میمون طالیی، خرس سیاه آسیایی، و مورچه های در معرض انقراض معرفی شده گونه

ساله تعداد درخور توجهی گردشگر داخلی و خارجی را جلب  . همچنین طب سنتی چینی هر(Kaiman 2014)دارند  فلس

گیرد که  کار می گونۀ جانوری را به 36گونۀ گیاهی و  1000            ینی تقریبا  کند. داروهای مورد استفاده در طب سنتی چ می

ند. در باور طب سنتی ا ها مانند ببر، کرگدن، خرس سیاه، آهوی مشک، و اسب دریایی در معرض انقراض بسیاری از آن

طرف کنند.  ی مفصلی را برها توانند بیماری ورم مفاصل و سایر ناراحتی شوند می چینی، داروهایی که از بدن ببر ساخته می

از سوی اتحادیۀ حفاظت جهانی  2007اند که در سال  ببر در حیات وحش باقی مانده 7000تا  5000در حال حاضر، بین 

های در معرض خطر قرار داده شدند. در طب سنتی چینی، جوشاندۀ شاخ کرگدن را برای درمان  در فهرست قرمز گونه

ها در آافریقا و آسیا بوده است و  ترین دلیل کاهش جمعیت کرگدن ند. رواج این دارو مهمکن تب، تشنج، و هذیان تجویز می

اساس گزارش  گردشگری به منظور استفاده از خاصیت درمانی گیاهان و جانوران به این گرایش دامن زده است. بر

اند.  سیایی باقی ماندهکرگدن آ 2800کرگدن سیاه افریقایی و  3100صندوق جهانی حیات وحش، در کل جهان فقط 

ها، از قبیل نارسایی کبد و سردرد، مفید  گونه طبابت، صفرای خرس را برای درمان بسیاری از بیماری همچنین، این

که توانایی حرکت نداشته باشند.  طوری شوند؛ به های تنگی قرار داده می شده در درون قفس های شکار داند. خرس می

کنند که از طریق آن مایع صفرا به بیرون از بدن خرس منتقل و در ظرفی  ها می وارد بدن آنگاه لولۀ فلزی باریکی را  آن

ها بسیار دردناک است و پس از مدتی باعث مرگ  برداری از بدن خرس شود. این نوع بهره آوری می در زیر قفس جمع

 (.Murray 2007شود ) حیوان می

 

 اخالق گردشگری و جامعه

ها انجام داده  آن یرو یگردشگر یها برنامه یرکشور پرو و تأث یجوامع بوم بارۀرا در یمدت مطالعۀ بلند 6آماندا استرونزا

 یشمنطقه به افزا یندر ا یند که رشد گردشگرا یتواقع ینگواه ا یمطالعه، آمار و ارقام موجود همگ یناساس ا است. بر

یشتر برای درآمد ب یشافزا ین. ایستمشترک ن ی                        الزاما  شامل رشد درآمدها یشافزا یناما ا ست،درآمد منجر شده ا یکل

                                                                                                                                                                          
1. Machap Baru 
2. flying fox 
3. Civet 
4. Macaque 
5. Pangolin 
6. Amanda Stronza 
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از طرف اند.  نداشته یسنت یدتول یها در نظام ینقش یچاست که درواقع ه  و گردانندگان تور بوده یگردشگر یانراهنما

ساختار  یبترت ینو به ا خرند یرا م هشد حفاظت یها از جنگل یشتریب های ینهر روز زم یاندرکاران گردشگر دستدیگر، 

در برمه، به دلیل توسعۀ مناطق  (.Verner 2009: 2) دهند یقرار م یرا در معرض نابود یستیو تنوع ز ای یرهعش یسنت

جایی  (. جابهFennell 2006: 8اند تا خانه و کاشانۀ خود را رها و مهاجرت کنند ) گردشگری، هزاران نفر را مجبور کرده

منزلۀ امری غیراخالقی نمود  تواند به محیطی می گرفتن همۀ پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، و زیستجمعیت، بدون در نظر 

 تدریج کل آحاد جامعه را متأثر خواهد کرد. پیدا کند که به

باعث رشد  یکه رشد گردشگر دهد یدر هندوستان انجام شده است نشان م 1که در منطقۀ گوا یا مطالعههمچنین، 

 یدست یعانبوه صنا یدموضوع به تول یناند. اما هم حرفه وارد شده یندر ا یشتریدر منطقه شده و تعداد ب یدست یعصنا یکم

دهندۀ فرهنگ و  انعکاس یگررفته و د یناز ب یدست ایعصن یکه اصالت بوم یا آن منجر شده است. به گونه یفیو افت ک

از  یاریشده و بس ینزم یش قیمتگوا باعث افزا یدر مناطق ساحل یتوسعۀ گردشگر یگر،طرف د از .یستن هویت بومی

 یحیتفر های یتبه فعال یاختصاص مناطق ساحل ین،ده است. همچنکر یبترغ یزراع های ینکشاورزان را به فروش زم

برده است  یناز ب     یبا را تقر یبوم یگیریتر کرده است و ماه را کوچک و کوچک یسنت یگیریمحدودۀ ماه ی،گردشگر

(Sawkar 1998: 7.) زده کند.  های بومی را تجاری و مصرف دستی و ارزش تواند صنایع به عبارت دیگر، گردشگری می

داری دارد.  طور که پیشتر گفته شد، گردشگری در پارادایم مدرن پدید آمده و بالیده است و درواقع ماهیتی سرمایه همان

شود که اساس آن استفادۀ حداکثر از منابع  ی برقرار میبنابراین، با ورود گردشگری مدرن به منطقه، نظام اقتصادی جدید

کند  تبدیل می 2هایی خط تولیدی )فوردیسم( دستی را به سوژه و تولید حداکثر در زمان حداقل است. به این ترتیب، صنایع

های مقدسی  گاه برای مثال پدیده شوند. آن شود که تولیدات بومی از محتوای اصیل خود استحاله می و منجر به این می

شود. یا  بودایی می شود و سرگرمی گردشگران غیر جا یافت می ها نسخه تولید و همه های بودا در میلیون مانند مجسمه

اند، به موزه و گردشگاه کسانی                                                                          های مقدس مانند مساجد، معابد یا کلیساها، که در گذشته صرفا  محل نیایش بوده مکان

ها  ها ندارند. کارکرد سنتی این مکان های دینی، تاریخ، و فضای فرهنگی آن مکان وزهای با آم شود که هیچ علقه تبدیل می

دهند. به  اندک نقش اخالقی و فرهنگی خود را حتی در جامعۀ میزبان از دست می شود و اندک ها دگرگون می یا پدیده

موضوعاتی برای کسب درآمد بیشتر  دهند و در تلقی بومیان به تر، جدیت و اهمیت سنتی خود را از دست می عبارت ساده

 شوند. تبدیل می

تواند باعث تبادل فرهنگی و نزدیکی جوامع متفاوت شود.                                                         تقریبا  همه با این باور رایج آشنایی دارند که گردشگری می

ان مدت و عمیق میان نمایندگ طور نیست. واقعیت این است که تبادل فرهنگی مستلزم روابط بلند اما در عمل همیشه این

تواند به ایجاد درک متقابل و حس احترام به یکدیگر منجر شود. اما تماس گردشگر با  های متفاوت است که می فرهنگ

گیرد و  مدت، سطحی، و گذراست. زبان مانع مهمی است که بین گردشگر و جامعۀ مقصد قرار می جامعۀ مقصد بسیار کوتاه

کند.  تر فرهنگ جامعۀ مقصد نمی های عمیق رف نفوذ به الیهگذرانی خود را هرگز ص گردشگر زمان تفریح و خوش

تواند حس دوگانۀ نیاز و نفرت را در  ماند که می بنابراین، همواره بین گردشگر و جامعۀ مقصد شکاف عمیقی باقی می

اخت و حال نفرت به دلیل فقدان شن عین جامعۀ مقصد تقویت کند؛ نیاز به دلیل وابستگی اقتصادی به گردشگران و در

                                                                                                                                                                          
1. Goa, India 

باوده اسات.    یکاا مرافورد در  یفورد صاحب شرکت خودروساز یآن هنر گذار یانکه بن شود یاطالق م یدیبه روش تول  fordism یسمفورد. 2
 یداز محصول تخصص دارند. تول یاز کارگرها در ساختن بخش مشخص کی که هر یدانبوه به صورت خط تول یدعبارت است که تول یسمفورد

تار   بازرگ  یو بازارها یشترکنندگان ب به مصرف یسمفورد بنابراین،. آورد یم یینشده را پا تمام ینۀو هز شود می یی مقیاسجو انبوه باعث صرفه
پساساختارگرا  یشمنداناند یاندر م یادیز انمنتقد بنابراینخورده است و  یوندپ ییگرا و مصرف یتهمانند مدرن یمیبا مفاه یسم. فورداندیشد یم

 .مدرن دارد و پست
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ها تعطیالت  شدت کار کنند تا بیگانه کنند، زیرا باید به باری احساس می درک متقابل. افراد بومی خود را در موقعیت رقت

خالف تصور  تواند بر شود که می تری را سپری کنند. این نوع احساس در بسیاری از مناطق توریستی دیده می بخش لذت

ها روی خودروی  در انگلستان برخی از محلی 1المللی آماده کند. در کورنوال های بین مدت، زمینه را برای تنش رایج در دراز

(. زمانی که گردشگران از کشورهای Budeanu 2005: 91« )جا هستم من گردشگر نیستم، ساکن همین»اند:  خود نوشته

رفاه قرار داشته باشد، نوعی دیگری از تری از برخورداری و  یافته باشند و جامعۀ میزبان در سطح پایین ثروتمند و توسعه

کند. در این مواقع رفتار، منش، و شیوۀ زندگی گردشگران ممکن است توسط  ناهنجاری اجتماعی امکان ظهور پیدا می

ای سطحی تقلید شود که با بافت اجتماعی و ساختار فرهنگی جامعۀ میزبان در رویارویی قرار  جامعۀ میزبان به گونه

ای در  های اخالقی پیچیده شود و چالش منزلۀ استراتژی پیشرفت و توسعه لحاظ می ، آگاهانه یا ناآگاهانه، بهگیرد. تقلید می

ها در کشورهای شمال افریقا، امارات متحدۀ عربی، و ترکیه  هایی از این چالش آورد. نمونه سطح فردی و اجتماعی پدید می

 (.104: 1390اند )رهنمایی  شناسایی شده

 

 و کدهای اخالقیگردشگری 
نفعان داخل و خارج از گروه اجتماعی یا  ند از تعریفی مکتوب و رسمی که به همۀ ذیا کدهای اخالقی درواقع عبارت

توانند از آن گروه اجتماعی یا سازمان داشته باشند و کارکنان را آگاه  دارد که چه برداشت و انتظاری می سازمان اعالم می

برگیرندۀ برداشت و دیدگاه  بهتر است داشته یا نداشته باشند. به معنای عام، کدهای اخالقی در کند که چه رفتارهایی را می

ترین  شده . کدهای اخالقی یکی از شناخته(Fennell & Malloy 2007: 21) اخالقی یک سازمان دربارۀ خود است

اند. این کدهای اخالقی با حروف  دهند که برای تضمین گردشگری پایدار و مسئول طراحی شا های اخالق گردشگری جنبه

GCETاختصاری 
اندرکاران توسعۀ گردشگری قرار گیرند. هدف  توانند راهنمای عمل همۀ دست شوند که می شناخته می 2 

حال کاهش تأثیرات منفی بالقوۀ گردشگری بر محیط  عین از تدوین این کدها افزایش سود حاصل از گردشگری و در

تدوین  1999جوامع سرتاسر جهان بوده است. این کدها را سازمان جهانی گردشگری در سال  زیست، میراث فرهنگی، و

ماده بدین  10ها را تأیید کرد و به رسمیت شناخت. کدهای اخالقی گردشگری در  و دو سال بعد سازمان ملل متحد آن

 سایت سازمان جهانی گردشگری ملل متحد(: اند )وب شرح تدوین شده

 ت و احترام متقابل بین مردم و جوامعاول: شناخ ۀماد

 و اجتماعی فردیای برای شکوفایی  وسیله منزلۀ دوم: گردشگری به ۀماد

 پایدار ۀیکی از عوامل توسع منزلۀ سوم: گردشگری به ۀماد

 بهبود آن الزم برایچهارم: جایگاه میراث فرهنگی در گردشگری و نکات  ۀماد

 سودمند برای کشورهای میزبان و جوامع محلی یفعالیت منزلۀ پنجم: گردشگری به ۀماد

 گردشگری ۀنفع در توسع های ذی ششم: تعهدات گروه ۀماد

 هفتم: حقوق گردشگران ۀماد

 جایی ههشتم: آزادی گردشگران در جابۀ ماد

 نهم: حقوق کارکنان و کارآفرینان در صنعت گردشگری ۀماد

 دهم: اجرای اصول قوانین اخالقی جهانی برای گردشگری ۀماد

های اخالقی گردشگری در ارتباط با جوامع میزبان را یادآور  گانه فقط جنبه شود، این مواد ده گونه که مشاهده می همان

بزند. تخطی های اجتماعی دامن  تواند با تخطی از کدهای اخالقی، به ناهنجاری شود. در واقعیت، گردشگری مدرن می می

                                                                                                                                                                          
1. Cornwall 
2. Global Code of Ethics for Tourism 
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ماند.  ها فقط به بخش گردشگری محدود نمی افتد و تأثیر آن مستقیم اتفاق می از کدهای اخالقی به صورت مستقیم یا غیر

است.  شده یبررس یبا گردشگر یخودفروش یوعشده ارتباط ش که در کشور نپال انجام یمطالعۀ مورد دربرای مثال، 

 یمواقع گردشگران خود مشتر یدر برخ یارتباط ندارد. حت یمطور مستق به تعداد گردشگران یشفقط با افزا یخودفروش

 یلمنجر شده و خ یمشاغل مرتبط با گردشگر یشبه افزا یبلکه رشد گردشگر یستند،ن یاجتماع یناهنجار ینا یاصل

 یبخش گردشگر یایاز مزا یکی(. Pandey 1995: 35) دهد یبازار رونق م ینبه ا ند،ها مهاجر آن یشترکه ب یکارگران

مهارت  بهمشاغل  ینو اکثر ا کند یجادا یتوجه درخورتعداد شغل  گذاری، یهنسبت به مبلغ سرما تواند یاست که م ینا

 یها . خانهکند یقتشو یمراکز گردشگر یمهاجرت را به سو تواند یماهر م یرندارند. تعداد فراوان کارکنان غ یازن ییباال

 یبه کانون برخ تواند یم دهد یم یرا در خود جا یربومیو غ یرماهرکارگران غ یتوجه درخورکه تعداد  یکارگر

 د.شو یلتبد یاجتماع های یناهنجار

های جغرافیایی و فرهنگی منطقه  قابل انکار است که البته با زمینه البته نقش مستقیم گردشگران در شیوع فحشا غیر

قابل  کند که آثار سوء آن در جامعه غیر دهشتناکی پیدا می های نیز مرتبط است. گاهی این ناهنجاری اجتماعی صورت

آموزان  نفر از دانش 86دهد که  النکا نشان می در سری 1آموز شهر کالوتارا جبران است. برای مثال، نظرسنجی از صد دانش

(؛ Budeanu 2005: 91اند ) سالگی با یک گردشگر خارجی داشته 13و  12اولین تجربۀ جنسی خود را در  شده مطالعه

ها  کنند و قوانین مدنی آن شدت تقبیح می آیند که خود رابطۀ جنسی با کودکان را به هایی می                            گردشگرانی که اکثرا  از تمدن

ای در نظر گرفته است. اما چرا وقتی این گردشگران از زمینۀ اجتماعی خود جدا  های سنگینی برای چنین بزه مجازات

کند. در  گرایی اخالقی فرق می شوند؟ این با نسبی خود دچار اغتشاش و سردرگمی می شوند در رعایت کدهای اخالقی می

شود. بنابراین، سؤال این است  های اخالقی متفاوت در جوامع گوناگون به رسمیت شناخته می گرایی اخالقی، ارزش نسبی

ست؟ گردشگری به این پرسش یک ا های اخالقی مهمان و میزبان در تعارض قرار گیرند، حق با کدام که اگر ارزش

 :Smith & Duffy 2003ها رفتار کرد ) دهد. حق با میزبان است. بنابراین، باید در روم مانند رومی روشنی پاسخ می به

های اخالقی هر دو طرف عدول  شویم که از ارزش رو می هایی روبه شود که ما با مهمان (. اما وضعیت زمانی پیچیده می35

ه در گردشگری مدرن چندان کمیاب نیست. باز هم این پدیده به تلقی اخالقی گردشگران از مفهوم کنند؛ وضعیتی ک می

دهد. این بسته حاوی بلیت هواپیما،  های خود ارائه می گردد. گردشگری مدرن همۀ عناصر سفر را در بسته می بر« دیگری»

های متفاوت  است. گردشگران را به سرزمینتوان از آن لذت برد  های گردشگری، و هر آنچه در سفر می هتل، مکان

کنند و فضای مفهومی این نوع  های متفاوت زندگی می هایی از نژادهای دیگر با فرهنگ برد که در آنجا انسان می

 های متفاوت را جدی نگیرند. دارد که این انسان می گردشگری گردشگران را وا

 

 وحش انسانی باغ

های انسانی است که در بستر تفکرات حقوق بشری تکامل یافته و  وحش یا گردشگری قومی بازماندۀ باغ 2اتنوتوریسم

تواند مسائل اخالقی  تر شده است. اتنوتوریسم مدرن به بازاندیشی و اصالح نیاز دارد، وگرنه می تر و انسانی مالیم

 ای را فراروی ما قرار دهد. پیچیده

ها بخش مهم و سودآوری در  وحش گردد. این باغ می درن به قرن هجدهم میالدی بازهای انسانی م وحش تاریخ باغ

های عمومی که موضوع مورد  اند. از قرن هجدهم تا اوایل قرن بیستم نوعی از نمایشگاه شده صنعت گردشگری تلقی می

رواقع پیامد استعمار بودند که در ها د ای پیدا کرد. این نمایشگاه های واقعی بودند محبوبیت بسیار گسترده نمایش، انسان
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هایی را از مستعمرات  یافته از امریکا تا انگلستان تا اتریش تا روسیه و ژاپن سر درآوردند و انسان سراسر کشورهای توسعه

« دیگری»کرد مفهوم  کنندگان جذاب می ها را برای بازدید گذاشتند. چیزی که این انسان خود وارد کرده و به نمایش می

ها جذاب و  برای آن« دیگری»های عمیق فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی داشت.  که ریشه در تفاوتبود 

 کنند. دیدنی بود، گو اینکه موجودات سیارۀ دیگری را تماشا می

که در ( بازرگانی آلمانی بود 1913ا1844در اروپا بسیار معروف بود. کارل هاگنبک ) 1وحش انسانی کارل هاگنبک باغ

(. در دهۀ Elliot and Thacker 1912: xiهای اروپا بوده است ) وحش اصل حرفۀ او تجارت حیوانات وحشی برای باغ

اندازی کرد که با اقبال زیادی مواجه شد. این  و... راه 4، سامون،3، ماسای2های انسانی از اقوام نوبی وحش ، وی باغ1870

های  وحش شوند باغ گذارد. دالیلی که باعث می کند و پس از آن رو به افول می هم ادامه پیدا می 1930استقبال تا دهۀ 

های استعماری، افزایش آگاهی عمومی انتقادی و ظهور رسانۀ  اند از کاهش قدرت دولت انسانی از رونق بیفتند عبارت

یکم نیز ادامۀ حیات  و یستجدیدی برای سرگرمی به نام تلویزیون. با وجود این، اشکال جدیدی از این پدیده تا قرن ب

 (.Trupp 2011: 141اند ) داده

توان در زمینۀ گردشگری قومی مدرن،  از بین رفتند، می 1940های انسانی استعمار در دهۀ  وحش درواقع، هرچند باغ

رک های مشابهی را ردیابی کرد که ریشه در روابط قدرت دارند. در جنوب شرق آسیا و چین، چندین روستا و پا گرایش

گذارند و از طریق جلب گردشگران  های عجیب به نمایش می منزلۀ انسان های قومی را به ها و اقلیت وجود دارند که گروه

های به  های متفاوتی وجود دارد. برخی با انسان ها، دیدگاه خصوص این نمایشگاه کنند. در داخلی و خارجی کسب درآمد می

که برخی  حالی خوانند؛ در های انسانی می وحش ها را باغ کنند و این نمایشگاه نمایش گذاشته شده احساس همدردی می

ستایند و اعتقاد دارند که اقوام  های بومی در حال انقراض می ای برای حفظ فرهنگ منزلۀ شیوه ها را به دیگر این نمایشگاه

 (.Trupp 2011: 139توانند اقتصاد خود را بدین طریق بهبود بخشند ) بومی می

نفر بومی کشور برمه منتشر شد که توسط تاجری تایلندی ربوده شده و در  33، گزارشی از سرنوشت 1988ر سال د

های قومی دنیا هستند که به زن  ترین گروه معرض دید گردشگران خارجی قرار داده شدند. زنان این گروه قومی از کمیاب

شود.  شدن عضالت گردن می اندازند که باعث درازتر گردن خود میهایی را در اطراف  ها حلقه اند. آن ای معروف شده زرافه

بوم اصلی خود  سوی مرز تایلند مالقات کنند از زیست توانند اقوام خود را در آن این گروه قومی را به این بهانه که می

عنوان کمک به  ند تا بهها را تحویل مقامات محلی داد ای جنگلی بردند. در آن منطقه، آن عوض به منطقه خارج کردند و در

های گردشگری به وجود این  سرعت آژانس مهاجران غیرقانونی در روستایی توریستی اسکان داده شوند. در بانکوک، به

ها کردند. بومیان در ازای به نمایش  گروه قومی پی بردند و شروع به تبلیغ و جذب گردشگر برای بازدید از روستای آن

کردند. همیشه نگهبانانی در اطراف روستا  خود، ماهیانه مقداری برنج و روغن دریافت می  گذاشتن خود و سبک زندگی

گرداندند. پس از  دادند و به روستا برمی کردند مورد ضرب و جرح قرار می زدند و کسانی را که اقدام به فرار می گشت می

وزیر تایلند دستور تعطیلی این روستا را  نخستمنتشر شد،  لندن تایمزآنکه گزارش مفصلی دربارۀ این روستا در روزنامۀ 

های دیگری  دهد و به صورت (. البته این نوع گردشگری در تایلند به حیات خود ادامه میTribe 2009: 222صادر کرد )

ا ه قانونی آن قانونی بودند، دولت تایلند از حضور غیر مهاجران غیر 5درازهای قوم کایان شود. با اینکه گردن تکرار می

شود که دولت تایلند به  (. گفته میTrupp 2011: 146کرد ) برداری می ها برای رونق گردشگری بهره پوشی و از آن چشم

کردند. تا اینکه زنان  داد، زیرا نقش مهمی در رونق گردشگری این کشور ایفا می زنان کایان اجازۀ ترک خاک تایلند را نمی
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شوند  ها تالش و کشمکش موفق می کنند و بعد از ماه را از گردن خود خارج میهای فلزی  کایان به نشانۀ اعتراض حلقه

 (.Trupp 2011: 147به کشور نیوزلند بروند ) 2008اجازۀ خروج از تایلند را بگیرند و در آگوست 

واقع  1ژن مثال دیگر، روستاهای فرهنگ فولکلوریک چین است. این پارک گردشگری در منطقۀ ویژۀ اقتصادی شن

اقلیت قومی است. بازدیدکنندگان در  22روستا و  24گیرد. این پارک شامل  بر می هکتار را در 22ت و مساحتی بالغ بر اس

، 3، اویغور2های قومی از قبیل تبتی توانند بلیت ورودی پارک را تهیه کنند و به تماشای اقلیت یوان می 120ازای پرداخت 

میلیون بازدیدکننده از  50بیش از  2011اساس اطالعات مندرج در بروشور این پارک، تا سال  بپردازند. بر 5، و دانگ4میاو

های  اند که شامل رهبران ملی، کارکنان دولت، گردشگران خارجی، و شخصیت سراسر جهان از این پارک دیدن کرده

 (.Trupp 2011: 144اند ) سرشناس بوده

که تعداد زیادی روستاهای گردشگری در  طوری می رو به افزایش است؛ بهدر کشور کنیا نیز، تقاضا برای گردشگری قو

گذارند. در این روستاها،  های محلی، خود را به نمایش می اند که بومیان کنیا در لباس طول ساحل کنیا به وجود آمده

ای بومی را از نزدیک تماشا ه ها، مراسم، زیورآالت، لوازم خانه، و لباس های سنتی، رقص توانند کلبه گردشگران خارجی می

 (Irandu 2004: 142).کنند 

 یکشاورز های یناز زم یاریبس ی،کارگران مزرعه بودند. به دنبال رونق گردشگر 6از قوم سان یبخش مهم یبیادر نام

 نیدد یتقاضا برا یشباعث افزا یافزون گردشگران خارج . حضور روزشوند یم یلتبد یورزش های ینو زم یرپذ به مهمان

 ی،سنت یها ساخته و دستشوند  یمیل تبدی کشاورزان قوم سان به موضوع گردشگر یبترت ینو بد شود یم 7ها بوشمن

مجبور  ی،کشاورز یعنی ،خود یها عالوه بر حرفۀ سنت آن نتیجه، در. گذارند یم یشو فرهنگ خود را به نما یقی،موس

ها رخ داده باشد.  در درآمد آن یچندان یشبدون آنکه افزا ؛را هم انجام دهند یمربوط به گردشگر یکارها شوند یم

ها  آن یجاددر ای نقش یچکشاورزان سان ه یول شود، یم یجادا گذاران یهتوسط سرما یمناسب یگردشگر های یرساختز

تماشا  یجذاب برا های یدهپد منزلۀ         صرفا  به ،لحاظ شوند یکعنوان شر آنکه به یبه جا یافراد بوم یناند و درواقع ا نداشته

زند. به  دامن می 8«شدن فرهنگ کاالیی»نهایت به  گردشگری قومی در(. Bolnick 2003: 35اند ) در نظر گرفته شده

شدن عناصر  شوند. تجاری ای که برخی از عناصر فرهنگی میزبان به گردشگران فروخته و درواقع مصرف می گونه

کند و شرایط نابودی تنوع  ها را تابع قوانین بازار می برد و آن تحلیل میها را به  فرهنگی، کارکرد اصیل اجتماعی آن

 (.Macleod 2006: 71-84کند ) فرهنگی را فراهم می

شود یک اصل مشترک است و آن رابطۀ قدرت  های انسانی دیده می وحش همچنین آنچه در فرایند تغییر و تحول باغ

شوند. آنچه تغییر کرده است  تر به نمایش گذاشته می های قوی گروه تر از سوی های قومی ضعیف است که همواره گروه

میالدی، این رابطه میان کشورهای استعمارگر و مستعمرات  19و  18های  بستر جغرافیایی این رابطۀ قدرت است. در سده

ها بخشی از شهروندان  . آناند اند خود همان شیوه را در پیش گرفته خود برقرار بوده و اکنون مستعمراتی که استقالل یافته

منزلۀ موضوعات جذاب برای توسعۀ گردشگری به نمایش  ای و محروم تعلق دارند، به خود را، که به جوامع حاشیه

های رفاهی،  کند تا مانع از تغییر زیرساخت ها را ترغیب می گذارند. گاهی درآمد حاصل از نمایش زندگی سنتی دولت می
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تواند یکی از تبعات غیراخالقی گردشگری  نیافتگی عمدی می ترتیب، توسعه ع شوند. بدینتولیدی، و اقتصادی آن جوام

 قومی مدرن باشد.

 

 گیری نتیجه

                                                های اخالقی مهمی کند. اخالق گردشگری صرفا  به کدهای  تواند جوامع انسانی را گرفتار مخمصه گردشگری مدرن می

مندی از جامعه و طبیعت. با این  گردشگر در مجموعۀ نظامهای  شود، بلکه عبارت است از کنش اخالقی محدود نمی

شود که روابط سیستماتیک جامعه و اکولوژی مقصد گردشگری را مخدوش نکند،  تعریف، کنشی اخالقی محسوب می

محترم بشمارد، و در توسعۀ پایدار مقصد گردشگری تأثیر مثبتی   ها را فارغ از نژاد، جنسیت، و سن شأن و شرافت انسان

های اخالقی آن توجه چندانی  وجوی سود بیشتر است و به جنبه                             که گردشگری مدرن صرفا  در جست حالی اشته باشد. درد

تر کرده است، به  ها شکاف طبقاتی را عمیق ندارد. به این ترتیب، شاهد مناطقی هستیم که گردشگری مدرن در آن

گیاهی نادر را در معرض انقراض قرار داده است، منابع آب های جانوری و  های اجتماعی دامن زده است، گونه ناهنجاری

 زیرزمینی و سطحی را نابخردانه مصرف یا آلوده کرده است، و... .

گذراندن                                                        گردد؛ پارادایمی که مقصد گردشگری را صرفا  جایی برای خوش می ها به پارادایم گردشگری مدرن بر همۀ این

شکاف شناختی میان « دیگری»گیرد. مفهوم  ی که با ما فرق دارند در نظر میمنزلۀ مردمان بیند و ساکنان آن را به می

تواند تبعات اخالقی دهشتناکی به همراه داشته باشد. شاید بتوان به  کند که می گردشگر و مقصد گردشگری ایجاد می

طبیعت مقصد تری از جامعه و  های عمیق نسخۀ جدیدی از گردشگری دست یافت که گردشگران را به شناخت الیه

کنند و  زندگی می  ها روی یک سیارۀ کوچک و شکننده کند؛ نسخۀ جدیدی که باور دارد همۀ انسان گردشگری دعوت می

ها دارد  شود؛ نسخۀ جدیدی که ریشه در برابری انسان محیطی در مقصد گردشگری به زیان همه تمام می هر آسیب زیست

انگیزد. این  نمی د و حس تفاوت، نفرت، و حسادت را در مقصد گردشگری برتاب نمی و نژاد و جنسیت و مذهب و سن را بر

نسخۀ جدید گردشگری را شاید بتوان با عناوین گردشگری پایدار یا گردشگری مسئوالنه معرفی کرد که گردشگری را در 

گردشگری الزم است گونه  بندی این شناسد. برای صورت مند با اکولوژی انسانی و طبیعی به رسمیت می ارتباطی نظام

های مختلف بررسی شود. البته در  دقت مطالعه و تأثیر گردشگری در زمینه ساختارهای طبیعی و انسانی جامعۀ میزبان به

توان ادامۀ آن را به فال نیک گرفت )سینها  های جدیدی آغاز شده است که می زمینۀ گردشگری و محیط زیست جریان

مۀ محیطی سازمان ملل متحد دربارۀ ایجاد گردشگری جهانی پایدار از همین اقدامات                  (؛ مثال  اصول برنا9: 1390پی سی 

ای  المللی، اقدامات ملی و منطقه های بین تواند آغازگر فصل جدیدی در گردشگری تلقی شود. به جز برنامه است که می

میز با طبیعت و انسان به رشد جوامع آ ساز ظهور نسخۀ جدیدی از گردشگری باشد که در تعامل احترام تواند زمینه نیز می

 رساند. بشری یاری می
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