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آنچه میخواهیم از شهرهایمان ببینیم

گردشگری شهری از چاله به چاه

عکس :مهدی حسنی  /شهروند

مینا قنبری| زن میانسال شیرازی هرسال یکی
دوبار باید به تختجمشــید سرمیزد ،سالهاست
که این رویــه را در پیــش گرفته و گاهــی هم از
همشهریانش مورد سرزنش قرار میگیرد که «مگر
تختجمشــید جابهجا میشــود یا تغییر میکند
که هرســال به تماشــایش میروی؟» او میگوید:
«راســتش را بخواهید بخشی از دلخوشی من برای
زندگی در شهر شیراز تماشای تختجمشید است،
اگرچه حافظیه و ســعدیه را هم مدام سرمیزنم و
شاهچراغ هم میروم ،اما تختجمشید برایم ارزش
متفاوتیدارد».
در میان شهروندان اصفهانی تماشای سیوسهپل،
پلخواجو و ســرزدن به میدان نقشجهان به یک
عادت نســبتا قدیمی تبدیل شــده ،ایــن روند در
شهرهای دیگری که آثار باستانی دارند هم به چشم
میخورد ،اما این نوع گردشــگری تنها مختص به
ساکنان شهرها نیســت ،بلکه مسافرانی که از سایر
نقاط داخل و خارج کشــور به شهرهایی با پیشینه
تاریخی ســفر میکنند ،خواهان تماشای این نقاط
هستند.
بازدید از مجموعههای دیدنی هر شهر گردشگری،
شــهری را پدید آورده و حاال این نوع از گردشگری
جایگاه نسبتا پررنگی در گردشگری دارد .در تهران
بازدید از تهران قدیم و بافت شــهری باقیمانده از
زمان پهلوی اول و دوم ،قاجارو  ...روزبهروز طرفداران
بیشتری پیدا میکند ،این طرفداران گاهی ساکنان
این شهر و گاه نیز گردشگرانی هستند که از داخل یا
خارج از کشور به تهران سفر کردهاند.
زندهیاد دکتر محمدتقی رهنمایی که از نخستین
مدرســان گردشگری در کشور اســت بر این نکته
تاکید کرده که «شهرها بهعنوان مقصد گردشگری،
دارای عملـــکرد چندمنظوره هستند؛ آنها بهعنوان
دروازه ورودی به کشــور ،مراکز اقامت و مبدأ سفر
به روســتاها و مقاصد مجاور خود هســتند .عالوه
بر این ،شــهرها فقط مقاصدی که در آنها جمعیتی
با فعالیتهای اقتصــادی ،زندگی فرهنگی و تحت
کنترل نیروهای سیاسی کنار هم جمع میشونــد،
نیستند ،بلکه نقش مهمي را بهعنوان مراکز فعالیت
گردشگریبرعهدهدارند».
گردشگریشهریشمشیردولبه
بارسلونا پایتخت اسپانیا سالهاست که از هجوم
گردشــگران به ســتوه آمده و تالش برای کاهش
تعداد گردشگران به این شهر طی سالهای گذشته
همواره ادامه داشته اســت .این شهر در سال2013
میالدی پذیرای 7میلیون گردشگر و در سال2016
32میلیون گردشگر بوده که جمعیت یکمیلیون و
300هزارنفری این شهر نسبت به حضور این تعداد
گردشــگر اعتراض کردهاند ،بنابراین قانونی برای
کاهش تعداد گردشــگران از روشهــای متفاوت
ازجمله کاهش تختهای اقامتی این شهر به تصویب
رســیده تا بلکه بخشی از گردشــگران این شهر را
کاهش دهد.
اما قوانیــن ایران درباره جایگاه شــهرداریها در
بحث گردشــگری اندکی متفاوت است تا آنجا که
هنوز در وزارت کشور (بهعنوان دستگاه باالدستی
شهرداریهای کشــور) در زمینه اعطای اختیار به
شــهرداریها برای دخالت در بخش گردشــگری
قانونی وضع نشده است.
شهرداریجایگاهقانونیندارد
برگزاری تورهای تهرانگردی از ســوی شــهردار
تهران این پرسش را مطرح کرده که چرا شهرداریها
در این بخش فعال شدهاند؟ پاســخ این پرسش را
میتوان معطوف به ســود حاصــل از این فعالیت
متمایل دانست یا به اشتیاق شهرداری به در دست
گرفتن مدیریت واحد و یکپارچه شهری نسبت داد.
علی نوذرپور ،کارشناس مسائل شهری ،فعالیت
شهرداریها را در حوزه گردشگری برخالف قانون
دانســته و میگوید« :در کشــور ما هیچ قانونی به
شــهرداریها اجازه نداده که در بخش گردشگری
فعالیت کنند و اصوال این نوع فعالیتها که از سوی
شهرداریهای چند کالنشهر کشور در پیش گرفته
شده برخالف قانون است و باید متوقف شود».
او که تا ســه ماه پیــش معاون شــهرداریها و
دهیاریهای وزارت کشــور بوده ،توضیح میدهد:
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«بحث گردشــگری جــزو وظایفی اســت که در
قانون برای ســازمان میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی پیشبینی شده و در این خصوص
شــهرداریها به موجب قوانین موجود وظیفهای
ندارند ،قاعدتا اگر قرار باشــد شــهرداریها در این
بخش فعالیتی داشــته باشــند ،بایــد موضوع در
شورایعالی اداری مطرح و بررســی شود و بسته به
نظر اعضای شورا میان ســازمان میراثفرهنگی و
گردشگری و شهرداریها تقسیم کار و وظایف انجام
شود ،یعنی شورایعالی اداری کشور بخشی از وظایف
قانونی سازمان میراثفرهنگی و گردشگری را از این
سازمان جدا کرده و برعهده شهرداریها بگذارد و به
این ترتیب شهرداریها در قبال گردشگری صاحب
اختیارومسئولیتشوند».
او با اشــاره به ماده  166برنامه سوم توسعه کشور
میگوید :در این ماده حفاظــت از بافت تاریخی در
شهرهایی که دارای بافت تاریخی ارزشمند هستند
برعهده شهرداریها گذاشته شده بود و بر این اساس
قرار بود تشکیالت شــهرداریها مورد تجدیدنظر
قرار بگیرد ،همین ماده نیز شــورای شهر را مکلف
میکرد بخشی از درآمد شهر را برای حفاظت از این
بافتهای تاریخی در اختیار شهرداری قرار بدهد.
بهگفته نوذرپور فقط در قانون برنامه سوم این ماده
تنظیم شــد و در برنامههای بعدی نیز هرگز تکرار
نشــد ،اگرچه همین ماده هم در زمان برنامه سوم
چندان که باید به اجرا نزدیک نشد ،اما تنها ردپایی
که شهرداری در زمینه مســئولیتها و اختیارات
مربوط به ســازمان میراثفرهنگی و گردشــگری
داشته در همین یک مورد بوده است.
اشتیاق شــهرداریهای برخی کالنشهرها برای

دخالت در امور مربوط به ســازمان میراثفرهنگی
بعد از این مرحله نیز شــهرداری باید یک سازمان
از چندســال پیش شــدت گرفت و حتی مسعود
متناســب با وظایف گردشگری به ســازمانهای
سلطانیفر ،ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی و
متبوعش اضافه کند تا مشخصا وظیفه اجرای امور
گردشگری کشور نیز در توافقی با شهرداری تبریز
مربوط به گردشگری را برعهده داشته باشد.
به این شهرداری اجازه داد بخشی از وظایف سازمان
نوذرپور درباره چگونگی طی شــدن این مراحل
میراثفرهنگی و گردشــگری را با اجرای تورهای
توضیح میدهد« :پس از اینکه دکتر ســلطانیفر
گردشگریبرعهدهبگیرد.
بخشی از وظایف سازمان میراث را به شهرداری تبریز
اما ایــن کار نیز برخالف قانون بــود و با اعتراض
واگذار کرد ،در سازمان دهیاریها و شهرداریهای
وزارت کشور روبهرو شد ،چراکه
وزارت کشــور متنی آماده شد
ها
کارشناسان سازمان دهیاری
که براســاس این متن بخشی از
برگزاریتورهایتهرانگردی
وزارت
و شــهرداریهای
وظایف سازمان میراث به صورت
بخشیازمدیریتشهری
کشــور این نوع تفویض اختیار
قانونی به شــهرداریها واگذار
است،بنابرایناجرایاینتورها
را غیرقانونی تشــخیص دادند
شــود .این طرح برای ســازمان
درحوزهوظایفشهرداری
و چنانچــه نوذرپــور میگوید:
میراثفرهنگی و گردشــگری
است،نهتنهادرتهرانبلکهدر
«دلیل مخالفت وزارت کشــور
ارســال شــد تا پس از موافقت
سایرشهرهاهماینتورهارا
این بود کــه از منظــر قانونی
ریاســت این ســازمان ســایر
بایدشهرداریهابرگزارکنند.
رئیس سازمان میراثفرهنگی
مراحل قانونی را طی کند ،اما از
سازمانمیراثفرهنگیو
و گرشگری کشــور در مقامی
سوی ســازمان میراثفرهنگی
گردشگریدراینزمینهوظیفه
نیســت کــه اختیــار تفویض
پیگیریهای الزم انجام نشــد و
هدایت،برنامهریزیوسیاست
وظایــف ســازمان متبوعش را
ماجرامسکوتماند».
گذاردندارد،اماعملیات
به ســایر نهادها داشته باشد ،به
نوذرپور دربــاره عدمپیگیری
اجراییبدونتردیدبرعهده
بیان شــفافتر ریاست سازمان
این مصوبه از ســوی ســازمان
شهرداریهاست
میراثفرهنگــی اجــازه ندارد
میراثفرهنگــی میگویــد:
بخشی از وظایف این سازمان را
«به نظــر من رئیس ســازمان
به شهرداری محول کند ،اما این کار در زمان دکتر
میراثفرهنگــی وقتی متوجه شــد کــه این نوع
واگذاریها به صورت دایمــی و از طریق قانون باید
سلطانیفر انجام شد که خالف قانون نیز هست».
انجام شود ،احتماال پشیمان شده ،چون بههرحال
اگر قرار باشد شهرداری در امور گردشگری فعالیت
اگر این روند طی میشــد یک بخــش از وظایف و
کند ،انجام این کار باید پس از طرح در شــورایعالی
اختیارات ســازمان میراثفرهنگی و گردشــگری
اداری کشور و سپس ارسال موضوع به هیأت دولت و
کال منفکشــده و در اختیــار شــهرداریها قرار
مجلس باشد و باالخره باید به تصویب مجلس برسد.

گردشگری شهری ،گرفتار در خوان اول
امین شول ســیرجانی | گردشــگری ،صنعت پردرآمدی است؟
گردشگری میتواند موجب اشتغالزایی شود؟ گردشگری میتواند به
توسعه پایدار کمک کند؟ گردشگری میتواند به تقویت خردهفرهنگها
کمک کند؟ گردشگری ...این پرســشها و پرسشهایی شبیه به اینها
بارها و بارها در مقالههای متعدد علمی طرح شدهاند و هر بار با استناد به
تجربههای جهانی پاسخی روشن گرفتهاند .پاسخی مثبت که نشان از
اهمیت صنعت گردشگری دارد .گردشگری شهری یکی از گونههای این
صنعتاستکههرروزرونقبیشتریمیگیرد.
گردشگری شهری به آن بخش از گذران اوقات فراغت گفته میشود که
در محدوده سکونت شهری شهروندان و فضاهای باز درونشهری ازجمله
پارکها ،شــهربازیها ،مراکز خرید ،مراکز فرهنگی ،تاریخی و ...شکل
میگیرد( .اکبرزاده ابراهیمی ،محمدحسن ،مجله شهرداریها)13۸6 ،
در روزگاری که ارزش زمان برای ساکنان شهرهای بزرگ بیش از گذشته
اهمیت یافته است ،گردشگری شهری هم بهعنوان مدلی از گردشگری
که میتواند در زمان اندک به نیاز تفریحی شهرنشینان پاسخ دهد ،مطرح
شدهاست.اماآیاگردشگریشهریدرایرانازسویمدیرانشهرهاجدی
گرفته شده است؟ اگر این پرسش را با مدیران شهری در میان بگذاریم
ممکن است همگی به اتفاق بگویند ،بله برایمان مهم است و بعد کلی هم
آمار از اقداماتشان برای توسعه گردشگری بدهند .اما آیا میتوان با اتکا به
آمار شهرداران و ادارات میراثفرهنگی با قاطعیت ادعای اهمیتدادن به
توسعهگردشگریشهریراپذیرفت؟دربارهپاسخاینپرسشتردیدهای
جدی وجود دارد .اتفاقاتی در شهرهای ایران رخ میدهد که نشانههایی
هستندازبیاهمیتیمدیریتشهریبهتوسعهگردشگریشهری.گویی
که هنوز این صنعت بهمثابه صنعتی موثر و پویا از سوی نظام مدیریتی در
شهرهابهرسمیتشناختهنشدهاست.
در گردشــگری شــهری ،فضا نقش محوری را ایفا میکند .در پیکره
گردشــگری کالنشــهری فضا بهصورت کاالی بستهبندیشده و قابل
فروش ( )TBDبه گردشــگران درمیآید .اصطالح «محدوده اقتصادی

گردشگری» برای توصیف بخشی از کالنشــهر بهکار میرود که در آن
جاذبههای مورد عالقه بازدیدکنندگان و خدمات مورد نیاز آنها به همراه
کارکردها()CBDدریکجاقرارمیگیرند(.محالتی،صالحالدین،13۸0،
درآمدی بر گردشگری ،نشر دانشگاه شهیدبهشتی) اکنون این پرسش
مطرحمیشودکهمدیریتشهریدستکمدرکالنشهرهایایرانچقدر
به اهمیت «فضا» در گردشگری شهری واقف است؟ اگر واقف است نمود
عملی تعریف فضا در برنامهریزی شهری و طرحهای عمرانی کجاست؟ آیا
میتوانبهجرأتگفتکهنظامبرنامهریزیشهریطوریعملکردهاست
که در کالنشهرها بهصورت هوشمند «محدوده اقتصادی گردشگری»
شکل بگیرد؟ بهطوری که بتوان از مدل آن بهعنوان الگو نام برد؟ برای مثال
خیابانهایاطرافحرمامامرضا(ع)درمشهدراشایدبتوانبهعنوانمدلی
از محدودههای اقتصادی گردشگری نام برد ،اما وقتی این مناطق دقیقتر
مورد بررسی قرار میگیرند ،متوجه میشویم که اتفاقا فضا در این مناطق
در نظر مدیریت شهری هوشمندانه طراحی نشــدهاند و فروش تراکم و
احداثانبوهیهتلآپارتمانمهمترینوجهمداخلهمدیریتشهریاست.
آنهمبهگونهایکهبهپیچیدهشدنکالفمشکالتجانبیمانندترافیک
و آلودگی و بینظمی بصری دامن زده است.
یکی دیگر از نشانههای بیتفاوتی مدیریت شهری در کالنشهرهای
ایران به توسعه گردشگری شهری را میتوان در نوع عملکرد آنها درباره
نمادهای هویتی شهرها دید .از بین رفتن نمادهایی که شهروندان درباره
آنها خاطره جمعی دارند یکی از خطاهایی اســت که تکرار میشــود.
قلعوقمع باغهای قدیمی ،تخریب ســاختمانهای مشهور و تاریخی و
در مقابل جایگزینشدن ساختمانها و المانهای فاقد هویت در شهرها
موجب میشود شهرها همه شــبیه به هم شوند .مثال اگر برای شهروند
اصفهانی سیوسهپل رفتهرفته کارکرد و هویت اولیهاش را از دست بدهد
دیگر جذابیتی بهعنوان محدوده گردشگری نخواهد داشت .گردشگری
شــهری ظرافتهای خاص خودش را دارد .گاهی رفتن به سینمایی که
ســاختمانش یادآور اتفاقات تاریخی و اجتماعی است ،میتواند نوعی

میگرفت ،حال آنکه بحث گردشــگری یک بحث
کامال تخصصــی و در حیطه اختیارات ســازمان
میراثفرهنگی و گردشگری کشور است».
گردشگریشهریبخشیازمدیریت
شهریاست
اما اجرای تورهای تهرانگردی از سوی شهرداری
تهران در میان صاحبنظــران موافقانی هم دارد،
چنانچه دکتــر محمدعلی رهنمایی اســتاد گروه
جغرافیای دانشــگاه تهران در حمایت از شهرداری
در اجرای این تورها میگوید« :از نظر من این تورها
حتما باید از سوی شــهرداری تهران برگزار شود،
چون درحال حاضر فقط شــهرداری تهران توانایی
برگزاری چنین تورهایی را دارد و بخش خصوصی از
پس این کار برنمیآید».
او که چندین پایاننامه بــا موضوع تهرانگردی را
هدایت کرده ،توضیــح میدهد« :برگزاری تورهای
تهرانگردی بخشــی از مدیریت شــهری اســت،
بنابراین اجرای این تورها در حوزه وظایف شهرداری
است ،نهتنها در تهران بلکه در سایر شهرها هم این
تورها را باید شــهرداریها برگزار کنند .ســازمان
میراثفرهنگــی و گردشــگری در ایــن زمینــه
وظیفه هدایــت ،برنامهریزی و سیاســت گذاردن
دارد ،امــا عملیــات اجرایی بدون تردیــد برعهده
شهرداریهاست».
او در برابــر این مســأله کــه به لحــاظ قانونی
شــهرداریها حــق ورود به این حیطــه را ندارند،
میگوید« :اگر تاکنون ما قانونی در این زمینه نداریم،
مشــکل از بخش قانونگذاری اســت که تاکنون
الزامات مربــوط به این کار را فراهم نکرده اســت و
درواقع نظام قانونی کشــور ما در این زمینه مشکل

دارد که باید هرچه سریعتر برطرف شود».
این اســتاد دانشگاه معتقد اســت که شهرداری
میتواند بهعنوان الگو و نمونــه کار ،این فعالیت را
به حرکت درآورده و با شناســایی مشکالتی که بر
سر راه این فعالیت وجود دارد ،آنها را برطرف کرده
و بســتر الزم برای اجرای این تورها را فراهم کند.
این در حالی است که بخش خصوصی گردشگری
کشــور ما درحال حاضر توانایی بسترسازی برای
اجرای طرحهای گردشــگری شــهری را ندارد و
نمیتوان انتظار داشت که بخش خصوصی این کار
را به سرانجام برســاند .زیرساختهایی نظیر جای
پارک برای اتوبوسهای گردشــگران و هماهنگی
برای بازکردن مسیرهای حرکت این اتوبوسها در
شهر مسلما فقط از عهده شــهرداریها برمیآید،
بنابراین شهرداریها بهترین گزینه برای انجام این
کارهستند.
او با اشــاره به اینکه پیش از این هم شهرداریها
ساخت هتل ،سینما و ســایر مراکز فرهنگی را در
سابقه خود داشتهاند ،توضیح میدهد« :شهرداری
بهعنوان یک ارگان توانمند که اختیارات و ابزارهای
مورد نیاز را در اختیــار دارد ،باید در این زمینه گام
بردارد و پس از آنکه تنگناها و دشــواریهای کار
برطرف شد ،سکان ادامه مسیر را به بخش خصوصی
بسپارد تا این بخش نیز بتواند با ادامه مسیر روزبهروز
توانمندترشود».
شهرداریتخصصندارد
امــا دکتر کیومرث فالحی ،دانشــیار دانشــگاه
عالمه معتقد است که مجموعه تخصص و توانایی
مدیریتی مورد نیاز برای اجرای تورهای گردشگری
در شــهرداریها وجود نــدارد و همین نکته باعث
لطمهزدن به بحث گردشگری شهری شده است.
او با تاکید بر جلوگیری از ورود نهادهای غیرمرتبط
به بحث گردشگری میگوید« :نهادهایی که کارشان
بهگردشگریارتباطپیدانمیکند،نبایددراینزمینه
فعالیتکنند،چوننتیجهایننوعفعالیتهادرغیاب
دانش مورد نیاز مسلما جز لطمه واردکردن به پیکر
گردشگریکشورنخواهدبود».
دکتر فالحی معتقد اســت که باید این کار را به
آژانسهای گردشــگری فعال در بخش غیردولتی
ســپرد و از توان و تخصص موجود در این آژانسها
برای گســترش گردشگری اســتفاده کرد ،چراکه
شهرداری اصال سازوکار مناسب برای اجرای چنین
برنامههایی را ندارد و از آنجــا که این کار نیازمند
تخصص الزم برای تداوم و جذب گردشــگر است،
انجام کارهای غیرتخصصی و ناشیانه میتواند کشور
را با مشکالت جدیدی روبهرو کند».
او با انتقاد از عملکرد شــهرداری تهران در زمینه
اجــرای تورهای تهرانگــردی توضیــح میدهد:
«شــهرداری با برخی آژانسها قــرارداد میبندد،
اما حاضر نیســت نســخهای از قرارداد را در اختیار
آژانسها قرار بدهد و فقط آژانسها را ملزم به اجرای
کار میکند ،از ســوی دیگر تســویه حساب مالی
شهرداری با برخی از این آژانسها به سه یا چهارسال
بعد موکول شــده که بهخودیخود نهتنها به بحث
تهرانگردی نکتهای اضافه نکرده ،بلکه به این بخش از
کار گردشگری لطمه هم وارد کرده است».
وقتی شهر با ما سخن میگوید
شــهرها ترکیب از آجر و بتن و شیشه و خیابان
نیستند که شــهروندان هر روز صبح برای رفتن به
محل کار نظارهشــان کنند ،شهرها در گوشهگوشه
خــود حکایتهایــی دارند که شــهروندان دل در
گرو آن ســپردهاند ،خانههای قدیمی ،رستورانها
تماشــاخانهها همهوهمه بخشهایی از شهرها را
تشــکیل میدهند که هر کدام برای خود قصهای
جذاب دارنــد و همه این جذابیتهــا را گروهی از
مردم بــا عالقه دنبال میکنند .مــردم نیاز دارند تا
ســابقه تاریخی و فرهنگی شهرهایشان را بیشتر
بشناسند و از سوی دیگر جهانگردان هم در سفر به
ایران عالقه دارند تا با ویژگیهای خاص شــهرهای
ایران آشنا شوند .گردشگری شهری تا امروز توانسته
جستهوگریخته به حیاتش ادامه دهد ،اما اینروزها
باارزشمندترشدن گردشــگری و جهانگردی ایران
نیز نیازمند برنامهریزی معقولتر و منسجمتر در این
زمینهاست.

ژئوتوریسم نادیده گرفته شده
از گردشگری شهری باشــد .اما آیا مدیریت شهری برای پاسداری از این
نمادهاارادهایدارد؟
مهمترین عملکرد شــهرداریها در حوزه گردشــگری شــهری به
اقداماتشان در ایام خاص مانند نوروز خالصه میشود .از نصب تابلوهای
راهنمای مســافر تا رنگکردن جدول خیابانها و استقرار اتاقکهایی
برای پاسخگویی به گردشگران و چاپ بروشــور راهنما و ...همه و همه
کوششهایی دمدستی به شمار میروند که با آنچه ملزومات توسعه یک
صنعت است از زمین تا آسمان فرق دارد .اگر مثال در ایام نوروز موزههای
تهران پر از آدم باشد و در باقی ایام سال معدود آدمهایی به آنجا سر بزنند،
یعنیگردشگریشهریهمچنان«مناسبتی»است.گردشگریشهری
زمانی میتواند موفق باشــد که تمامی حلقههای مورد نیاز آن از توسعه
زیرساختتاتبلیغاتواطالعرسانیبهطورهمزمانموردتوجهقرارگیرد.
درآنصورتبایددرارزیابیهاییدقیقبررسیکردودیدکهسیاستهای
جدیدچقدربرتحرکاجتماعی،توسعهاقتصادپایداروتحوالتاجتماعی
واقتصادیشهرموثربودهاند.
توسعه گردشگری شــهری و شــکلگیری محدودههای اقتصادی
گردشگری در شهرها در گام نخست نیازمند تغییر نگرش شهرداران و
اعضای شوراهای شهر به مدیریت شهری است .مدیران شهری اگر واقعا
دغدغه این را دارند که درآمدهای پایدار برای اداره شــهر تعریف کنند،
یکی از مهمترین راههایش توســعه «جدی» و «بلندمدت» گردشگری
شهری اســت .واژههای جدی و بلندمدت اهمیت دارند ،چراکه به نظر
نگارنده ،گردشگری شــهری هنوز در خوان اول گرفتار است .خوان اول،
باور نداشــتن مدیران به موثربودن این صنعت بر رشد ،توسعه و تقویت
بنیههای اجتماعی شهرهای تحتمدیریتشان است یا به عبارت بهتر،
ملموسنبودن این آثار برای آنهاســت .از همین رو ممکن است که یک
شهرداری عالقهمند باشد سهام یک بانک را بخرد ،اما عالقهمند نباشد
کاربری فضاها در شــهر را طوری تعریف کند که عالوهبر پاســخ به نیاز
گردشگریشهریدرنهایتبهکسبدرآمدهایپایدارهممنجرشود.

پروانه روزبهانی  -دانشــیار دانشگاه آزاد|
ژئوتوریســم یــا زمینگردشــگری یکــی از
حوزههــای پردرآمد در صنعت گردشــگری
است که تنها در کشورهایی که از نظر داشتن
پدیدههــای زمینشــناختی غنی هســتند،
قابلاجرا است که کشــور ما ایران نیز جزو آن
دسته از کشورهاســت ،ولی متاسفانه باوجود
داشــتن این پتانســیل خاص ،تالشی جهت
رونق و توســعه و آموزش آن صــورت نگرفته
است.
ژئوتوریسم یا زمینگردشگری عبارت است
از مشــاهده و مطالعه مبتنی بر کســب دانش
پدیدههای زمینشناختی اعم از:
انــواع آبشــارها ،غارهــا ،تنگههــا ،درهها،
گلفشــانها ،آتشفشــانها ،آبفشــانها،
ژیزمانهــا -انــواع ســواحل  -یاردانگهــا
در مناطــق کویری ،انــواع دریاچههــا ،انواع
چشــمههای محلــی ،تپههــای ماســهای،
گنبدهــای نمکــی ،جزایر مرجانــی ،معادن
باستانی ،کلوتها ،ساختهای رسوبی مختلف
 انــواع کوهها بــا چینهبندیهــای متنوع-مناطق فســیلی ،درههای نشستی ،شکافها و
چینخوردگیهای زمینشناسی وغیره.
مخاطبــان اصلــی ایــن شــاخه از صنعت
گردشــگری اگرچه گروههای علمــی اعم از
زمینشناســی ،جعرافیا و سایر علوم وابسته و
مرتبط هستند ،اما به جهت جذابیتی که دارد
و با توجه به آنکه انســان ذاتا طبیعتدوست

است ،ســایر افراد عام و غیرعلمی نیز به سوی
آن گرایش دارند.
کشور ایران از دیدگاه زمینشناسی در دنیا
بسیار قابلتوجه و بکر اســت ،از اینرو وجود
پدیدههای زمینشــناختی قابلتوجه در این
کشــور برای آن ایجاد امتیاز کرده اســت .به
عبارتی ایران از نظر پدیدههای زمینشناختی
در قالب ژئوتوریسم ( )Euniqueتک است،
از اینرو با برنامــهای هدفمند و مدیریت قوی
در عرصه ژئوتوریســم بســیار موفق میتوان
در ایــن عرصه ،درآمدزایی و جلب توریســت
داخلی و خارجی و سرریزشــدن ســرمایه را
داشت.
«امروزه وجه مشــخصه جهانگــردی مثل
ســابق فقط لذتبردن و به معنــای دور بودن
هر چه بیشــتر از مکان زندگی نیست ،بلکه به
معنای کسب دانش نیز است».
ژئوتوریســم در مناطقی که دارای یادمانها
و آثار خاص زمینشناسی است ،با جاذبههای
خود میتواند در گستره جهانیشدن ،با ایجاد
رابطهای پویا و خالق بیــن طبیعت و فرهنگ
یک منطقه با گردشگران ،جریانهای جدیدی
را در آینده برای توریسم جهانی فراهم کند.
ایران جزو آن دســته از مناطــق در عرصه
جهانی اســت که دارای جاذبههای قابلتوجه
و چشمگیر زمینشناختی در قالب ژئوتوریسم
اســت که متاســفانه توجه جدی به آن نشده
است.
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