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چکیده
تعاريف متعددي از ديدگاه هاي مختلف در ارتباط با مفهوم اكوتوريسم يا توريسم طبيعت در سطح

ههطا و وهطود داردكطه عمطدتا بطي

كشورهاي مختلف بحث برا گيز است .اي تعاريف محورهاي مختلفو از اكوتوريسم را در بر مو گيرد  .گرچه بسياري از اي تعاريف به وع
خود مفيد و كاربردي هستند اما معرف هامعو از اي مفهوم مو باشند .امروزه اي مفهوم با چطاش

هطاي مموزشطو ف رهنگطو و اهرايطو

مواهه شده است .با توهه به من كه در قرمن كريم در ميات متعددي به اي مفهوم اشاره شده است بو شك كامل تري معناي اكوتوريسطم
را مو توان از قرمن كريم استنباط كرد .تامل درميات قرم و شان مو دهد ديدگاه قرمن مجيد در اي مورد يك ديدگاه همه ها به گر مو
باشد .در اي مقاشه سعو شده است پارادايم اكوتوريسم در ههان امروز از طريق معر و مفهوم اكوتوريسطم قرم طو مرتفط گطردد و گطرش
هديدي را در متخصصان اي رشته ايجاد كردهف كمك شايا و به عملكرد من ها در اي حيحه باشد.

کلمات کلیدي :اكوتوريسمف قرمن كريمف طبيعتف ا سان.
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Abstract
There exist multiple definitions from different viewpoints regarding the concept of ecotourism or
nature tourism at global level which are largely controversial among different countries. These
definitions encompass different axes of ecotourism, Although many of th. Now a day, this concept
encounters educational, cultural, and administrative challenges. With regard to the fact that numerous
verses in Koran refer to this concept, undoubtedly the most complete sense of ecotourism can be
inferred from the Holy Koran. Reflection on Quranic verses shows that the view of Holy Quran on this
issue is a holistic one. In this article has been tried to resolve the ecotourism paradigm in the world
today through the introduction of the concept of Koranic ecotourism and provide a new attitude for the
experts in this area so help to their performance in this area.
Key Words: Ecotourism, The Holy Quran, Nature, Human.
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بياييد اكوتوريسم را از و تعريف كنيم....

مقدمه
اكوتوريسم يكو از مفاهيم مورد توهه در محاشعات توريسم مطو
باشد كه هنوز در تعريف من بحث وهود دارد ( .)1ايط مفهطوم
در بي كشورهاي مختلف از شحاظ ديدگاه و تجربيطات متفطاوت
است  .گرچه به عنوان يك ابزار حفاظتوف با محورهايو از قبيطل
ظارت مناسب ف ارزيابو و مديريت منطاطق اكوتوريسطمو بطراي
تقويت حفاظت طوال و مطدت تلقطو مطو شطود وشطو بطه علطت
مشكالت ساختاري ف اهرايو و رهنگطوف اكوتوريسطم در برخطو
مكان ها به يك معضل تبطديل شطده اسطت (.)2اكوتوريسطم بطه
عنوان يك عملكرد حفاظتو بر مبناي حمايطت گسطترده مطاشو ف
سياسو و پشتيبا و از هوام محلو تلقو مو شود (.)3پارادايم
ديگري در ارتباط با مفهوم اكوتوريسم با عنوان " روش يا حفظ
طبيعططت " وهططود دارد ( .)4برخططو سططازمان هططاي مططرتبط بططا
گردشگريفمن را سفري مسئووال ه به مناطق طبيعو كطه در من
محيط زيست حفظ و بر ر طاه مطردم محلطو تدكيطد مطو شطودف
تعريف كرده ا طد( )5و يطا بطوم گردشطگري را مسطا رتو ههطت
محاشعطططهف تحسطططي ف سطططتاي

و كسطططب شططط ت از سطططيماي

طبيعوفمشططاهده گياهططان و هططا وران و مشططنايو بططا وي گوهططاي
رهنگو هوام محلو در گ شته و حال صورت موگيرد در ظر
مططو گير ططد( .)6در تعريططف ديگططر اكوتوريسططمف يططك شططكل از
گردشگري كه شامل بازديد از مناطق طبيعطو شطكنندهف بكطر و
سبتا دست خوردهف بطا حطداقل تطا ير اسطت ( .)7امطروزه ا طواع
مختلفو از طبيعتگردي شامل گردش مبوفساحلوف كوهنورديف
غططار ورديف بيابططانگرديف دامنه ورديفمردمشناسططو و شططيوه
طبيعت درما و وهود دارد.

1

6

حمايت از اكوسيستم
مشاركت با هوام محلو در امر حفاظت

نگرش اسالم در مورد طبیعت و طبیعت گردي
در تعاشيم اسالمو طبيعت به عنوان" ميت اشهو "محرح مو شود
و ا سان به تفكر در اسرار م طرين

و شطا ه هطاي خداو طد در

عاشم هستو را خوا ده مو شود و قادر متعال از چني ا طرادي
به ام " كسطا و كطه مطو شطنو د" )سطوره يو

فميطه  )67ف "

م هايو كه تفكر مو كنند " ( سوره رعدفميه  )3ف " من هايو كه
تعقل مو كنند" ( سوره رعدفميه  )4ف" براي كسطا و كطه ايمطان
دار د " ( سوره حل ف ميطه )79ف هطم هنطي " بطراي صطاحبان
ا ديشه ")سوره طهف ميه  )54ف " براي دا شمندان " ( سوره رومف
ميه  )22و براي " كسطا و كطه چشطم بصطيرت دار طد " (سطوره
ذارياتفميه  )21ياد مو كند( .)8اي ميات شان مو دهد بطراي
پو بردن به اسرار م رين

چشمو بينافگوشو شنواف كري بيطدار

فدشططو هوشططيار و روحططو ممططاده پ ط يرش و تشططنه حقططايق الزم
است( .)9خداو طد در قطرمن كطريم بطه م طار خلقطت بطراي در
عظمت خوي

و استحكام ايمان مسلما ان و مومنان اشاره مطو

رمايد وشو حوه خحاب به گو طه اي اسطت كطه گويطا خداو طد
متعالف ژرف گري در پاره اي از م ار خلقت را بر مومنان محتوم
و مسلم مو دا طد( .)10خداو طددر قطرمن كطريم روي طبيعطت و
هنبه هاي من تاكيد ورزيده اسطت تطا م جطا كطه طام بسطياري از
پديده هاي طبيعو و موهودات ز ده در قرمن به كار ر ته است.
گرش قرمن به طبيعت مو توا طد اشگطوي كطاملو بطراي ديطدگاه

جدول -1مفاهیم قابل توجه در اکوتوریسم امروزي
ردیف

5

حفاظت از تنوع زيستو و تنوع رهنگو در حي

نام محور
سفري مسئووال ه با هدف مموزشوف زيبا شناختو و
كسب ش ت از طبيعت

2

بازديد از مناطق طبيعو بكر و شكننده با حداقل تا ير

3

طبيعت درما و

4

مردم شناسو ( مشنايو با رهنگ هوام محلو )

ا سان به طبيعت خصوصا دا شمندان و دا شجويان علم محطيط
زيست باشد  .داليلو براي اي توهه اشهو بطه طبيعطت در قطرمن
وهوددار د كه عبارتند از :
 -1طبيعت داراي مفهوم و ظمو در خطور اسطت و اگطر ا سطان
ساختار پديده هاي طبيعو را كنكاش كند به وهود خاشقو مگطاه
پو مو برد .قرمن كريم تفكر ادرست اعراب هاهليت را مبنو بر
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چند خدايو بودن از طريق اشاره به طبيعت به عنوان مجموعطه
اي منظم و پر معنا به چاش

مو كشد تا به حضور خداو د يكتطا

مگاه شو د(كه در قاشب برهان ظم محرح مو شود) .در واقط بطا
در

مقا جفو

مسمانها و زمي را به حقِّ م ريدف هما ا در اي م طرين ف بطراى
اهل ايمان شا هى قحعى است" (سوره عنكبوتف ميطه  )44ايط
موضوع را اشاره كرده است(.)8

عظمت طبيعت به خداو د ايمان مور طد و مگطاهو رسطاشت

 -4بر اساس گرش قرم وف همه موهودات تسبي گوي پروردگار

را سبت به مخلوقات و خاشق دريابندف پنداشطت

سططبَّ َ شِلَّططهِ
هسططتند .شطط ا طبيعططت داراي ارزش اسططت .ميططه " َ

اخالقو خوي

خود را سبت به طبيعت اصالح كنند (.)11

مَا ِىاشسَّمَوَاتِ وَاشْدَرْضِ وَهُوَ اشْعَزِيزُ اشْحَكِطيمُ" يعنطو " من چطه در

 -2خداو د در قرمن كريم بطه بسطياري از پديطده هطاي طبيعطو

مسمان ها و زمي است خطدا را تسطبي گوينطد و اوسطت عزيطز

سوگند ياد كرده است .معموال سطوگند بطه چيزهطاي بطاارزش و

حكيم"( سوره حديد ف ميه )1و يا در ميه ديگري داريم:

مهم خورده مو شود .حال وقتو خداو د به چيزي سطوگند مطو

"تُسَبِّ ُشَهُ اشسَّمَوَاتُ اشسَّبْ ُ وَاشْدَرْضُ وَمَ

خورد شكوه و اسرار هفته در من را متبلور مو كنطد .تطا قبطل از

يُسَبِّ ُ بِحَمْدِهِ وَشَكِ شَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ِ َّهُ كَانَ حَلِيمطاً غَفُطوراً"

زول قرمن كريم در ميان ادبيطات هطاهلو سطوگند بطه مظطاهر

به معناي " مسمانهاى هفت گا ه وزمي و هطر چيطزي كطه در

طبيعو ديده مو شد .مقايسه سوگندهاي قرم و با من چه پي

من هاستف تسبي خداو د را مىگويندف و هيچ چيز يست مگطر

از زول قرمن يا هم زمان با من در ميان عطرب هطاهلو مرسطوم

من كه با ستاي ف از او به پاكى ياد مىكندف وشى شما تسبي من

بودهف مو توا د از سويو شطاهد ايط مطدعا باشطد هم نطان كطه

ها را مى هميد .هما ا او بردبار و ممرز ده است"( سوره االسراء ف

عظمتفزيبايوفشگفتو و تازه بودن من ها را يز شان مو دهد.

ميه  )44به اي مفهوم اشاره دارد(.)8

شطىْءٍ ِشَّطا
ِيهِ َّ وَ ِن مِّط َ

مهم تري متون ادبو عرب هاهلو ف ديطوان شطاعران اسطت  .در

برخو ميات در مورد طبيعت اي

واق من چه از سوگند در اي اشعار به چشم مو خطورد سطوگند

كه او صاحب طبيعت مو باشطد .تسطخير طبيعطت بطه معنطاي

به شمشير ف شراب و زن و غيره است اما سوگندهاي قرمن كريم

كشف قوا ي طبيعو و استفاده از من توسطط ا سطان اسطت شط ا

تططازه اي بططود ظيرسططوگند بططه

ر تار خودسرا ه و تخريب طبيعت امري محرود مو باشد .اهداف

داراي موضططوعات و مضططامي

كته را به ا سان تاكيد موكند

خورشيد "وَاششَّمْ ِ وَضُحَاهَا "ف يطا سطوگند بطه مطاه"وَاشْقَمَطرِ ِذَا

بسياري بطراي حضطور و خلطق هطر موهطود وهطود داردو منطا

تَالَهَا "ف سوگند به روز "وَاشنَّهَارِ ِذَا هَالَّهَطا" ف سطوگند بطه شطب

َسطخَّرَ
بسياري به تب حضور مخلوقات حاصل مو شطود .ميطه" و َ

"وَاشَّيْلِ ِذَا يَغْشَاهَا" ف سوگند به مسمان "وَاشسَّمَآءِ وَمَطا بَنَاهَطا" ف

شَكُم مَّا ِى اشسَّمَوَاتِ وَمَا ِى اشْطدَرْضِ هَمِيعطاً مِِّنْطهُ ِنَّ ِطى ذَ شِطكَ

فايطات

شَآيَاتٍ شِِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" به معناي "و من چه در مسمانها و من چه

1تا )6و يا سوگند به ستاره "وَاشنَّجْمِ ِذَا هَوَى"ف (سوره جمفميطه

در زمي استف همه از اوست كه براى شما رام مطودف هما طا در

 )1كه مثال هايو در اي مورد هستند(.)8

اي تسخير براى كسا ى كه كر كنندف قحعاً شا ههطايى اسطت"

سوگند به زمي " وَ اشْدَرْضِ وَمَا طَحَاهَطا"(.سطوره شطم

 -3قرمن كريم از طريق م رين

مخلوقات كه من ها را شا ه يا

(سوره ها يه ف ميه  )13ف در راستاي اي مفهوم مو باشد(.)8

"ميت" خود معر و كردهف به من ها ارزش ذاتطو مطو دهطد .واژه

 -6خداو د متعال از طريق ميات طازل شطده در مطورد طبيعطتف

"ميت "  288بار در قرمن تكرار شده اسطت .ايط يعنطو تاكيطد

قا ون هستو را يز به ما ياد داده است تا محابق من عمل كنيم.

روي مخلوقات كه مستحق توهه و پطاداش هسطتند و از طر طو

كليد واژه اي قا ون " ميزان " (ترازوي عداشت و تعادل) بطا سطه

اي احساس را در درون ا راد ايجاد مو كند كه خطدا در ميطان

بار تكرار در قرمن است .يعنو همه چيطز در طبيعطت بطر اسطاس

مااست ش ا در

اي كه " بطه هطر ططرف كطه روكنطو ف روي او

بينو" مسان تر مو شود .به عنوان مثال ميه "خَلَقَ اشلَّهُ اشسَّمَوَاتِ
وَاشْدَرْضَ بِاشْحَقِ ِنَّ ِى ذَشِكَ شَآيَةً شِِّلْمُؤْمِنِي َ" به معناي " خداو طد

تعادل ساخته شده و ا سان بايد اي " قا ون اساسو هسطتو" را
در ههان مد ظر قرار داده و در عمل به كار گيرد .ميه" ِ َّطا كُطلَّ
شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ" يعنو " هما ا ما هر چيزي را به ا دازه معي
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م ريديم " به اي مفهوم اشاره دارد(سوره قمرفميه  .)49بنطابراي
ما ا سان ها دو راه بي

يكوكاران زديك است" ( سوره اعراف ف ميه  )56به اي موضوع
اشاره دارد(.)8

تر داريم يا ر تطار متعطادل بطا طبيعطت

داشته باشيم و در راسطتاي قطا ون هسطتو حركطت كنطيم و يطا

-7بر طبق ميات قرمنف زمي در روز محشر گطواهو كطردار بشطر

ر تاري متضادفكه خداو د از من در قرمن كريم با واژه " ساد "

خواهد بودو به هنگام قضاوت شهادت مو دهد .در قرمن كريم با

ْسططدُواْ ِططى اشْططدَرْضِ بَعْططدَ
يططاد كططرده اسططت .در ميططه"وَ شَططا تُف ِ

ميه " يَوْمَئِ ٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا" يعنو" روزي كه زمي اخبار خود

ِصططالحِهَاوَادْعُوهُ خَوْ ططاً وَطَمَعططاً ِنَّ رَحْمَططتَ اشلَّططهِ قَرِيططب مِّطط َ
ْ

را بازگو خواهد كرد"( سوره زشزال ف ميه  )4به اي موضوع اشطاره

اشْمُحْسِنِي َ" يعنو" پ

از اصالح زمي ف در من دست بطه سطاد

شططده اسططت( .)8در هططدول ( )2محورهططاي قابططل توهططه دربططاره

ز يد و خداو د را با بيم و اميد بخوا يدف قحعاً رحمت خداو د به

طبيعت گردي بر اساس ميات مرتبط با ايط مفهطوم در قطرمن
كريم استخراج شده است.

جدول  -2محورهاي قابل توجه در مورد طبیعت گردي در قرآن کریم

ردیف

محور

1

ظاره به طبيعت به عنوان ميت و شا ه

2
3

ژرف گري و تفكر در اسرار م رين ( سوره يو

فميه)101

ملقب كردن طبيعت گردان ژرف گر را به شقب هايو ظير" صاحبان ا ديشه"( سوره طه ف ميه " )45ف شنو دگان" ( سوره يو
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بحث و نتیجه گیري
امروزه قاط ضعفو در مورد تعريف اكوتوريسطم و رسطيدن بطه

تري را به همراه خواهد داشت .در واق در من ها طوعو

اهططداف من وهططود دارد  .محاشعططه در كشططور غنططا شططان داد كططه

بين

معنوي ايجاد مو كنطد كطه بطراي طبيعطت ارزش

مفهوم اكوتوريسم بحث بر ا گيز مو باشد و با وهطود محورهطاي

قايل شو د.

گسترده اكوتوريسم ظير حفاظطت زيسطت محيحطوف ممطوزش ف
حفظ رهنگ ف تجربيات و منا

اقتصطادي ف در

 )2ژرف گري و تفكر در طبيعت كه در قرمن كريم بطه من
اشاره شده استف توهه گردشگران از سوي خود محوري

ارتبطاط بطي

حفاظت و اكوتوريسم از ديدگاه مردم من منحقه مشطكل بطوده
هم چني
در

كاركنان مژا

به خدا محوري هدايت مو كند و بين
هستوف طبيعتف هايگاه و ق

هطاي حفطاظتو يطز در ايط بطاره

محدودي دار طد) .(1محاشعطه ديگطري در سطال  2015در

باالتري از در

من ها در طبيعت طراهم

مو مورد.

راستاي بررسو مقاالت مرتبط با بوم گردشطگري از سطال 2000

 )3در اكوتوريسم امروزي بازديد از منطاطق طبيعطو بكطر و

تا  2013شان داد كه علطو رغطم مو قيطت هطاي چشطم گيطر

شكننده با حداقل تا ير مد ظطر اسطت وشطو خداو طد در

فاكوتوريسم با شكسطت هطايو در راسطتاي مشطكالت سطاختاري

قرمن كريم مقياس وسي تري از طبيعت گطردي را مطد

فاهرايو و رهنگو يز مواهه مو باشد) .(2محاشعطه اي شطان

ظر قرار داده است ظير توهه كردن ا سطان بطه اهطرام

تر

مسما و ( ماه و خورشيد )ف زمطي ف مسطمان ف روز و شطب

بر بازاريابو متكو شده تا مشكالت زيست – اهتماعو و سطعو

در مقياس كالن تا م رين

شتر در مقيطاس خطرد ف هطم

در اختيار گ اشت طبيعطت در اختيطار گردشطگران تطا حفطظ و

چنان كه كه تمامو موهطودات را مسطبحان پروردگطار و

ذخيره من دارد(  .) 12مفهوم هديطدي در توسطعه اكوتوريسطم

ارزشمند معر و كرده است .

داد كه اكوتوريسم در داخل مناطق حفاظت شده چي ف بي

محرح شده مبنطو بطر ايط كطه توسطعه اكوتوريسطم بايطد روي

 )4خداو د در قرمن كريم سير در طبيعطت را باعطث ايجطاد

اكوسيستم هاي تخريب شده باشد كه براي حفاظت در اوشويطت

دل هايو بصير و گوش هطايو شطنوا مطو دا طد  .يعنطو

باالتري سبت به منطاطق بكطر و مسطاعد هسطتند( .)13محاشعطه

اكوتوريست قرم و از طريق دل و ديده دريا ت دارد.

ديگري بر گسترش اكوتوريسم در مناطق بيابطا و بطراي حفطظ

 )5توهه به محورهاي ريخت شناسو ظير اخطتالف ر طگ و

تنوع زيستوفتاكيد دارد (.)14

زبان در موهودات ف زوهيت موهودات ف توهه به محور

اي محاشعات شان مو دهد قطاط ضطعفو در زمينطه تعريطف و

هططاي ريختططو – يزيكططو مثططل دگرگططو و طبيعططت ف

اهداف اكوتوريسم وهود داردكطه راهكطاري بطراي من هطا ارايطه

م رين

موهودات ف توهه به محور يزيوشطوژيكو يعنطو

شده است .اگر به اكوتوريسم قرم طو توهطه شطود و محورهطاي

گاه ژرف تر ف گطوش هطاي شطنواتر و توهطه بطه محطور

مورد توهه طبيعت گردي در قرمن مد ظر قرار گيطردف راهكطار

رهنگططو ظيططر توهططه بططه سر وشططت اقططوام گ شططته از

مو ري در از بي

بردن مشكالت امروزي اكوتوريسم بطه وهطود

مو ميد .برخو از اي راهكارهاي قرم و عبارتند از :

محورهاي مورد توهه در اكوتوريسم قرم و است.
من چه در مجموع مو توان گفت اكوتوريسطم قرم طو مفهطومو

 )1تاكيد خداو د در قر من كريم مبنو بطر ميطت و شطا ه

چند بعدي و همه ها به گر است كه ابعطاد مختلطف ريختطو ف

بودن اهزاي طبيعتف مسب بودن من هاف سوگند خداو د

يزيكو ف يزيوشوژيكو و رهنگو را در مقياس خرد و كالن

به پاره اي از من هطا و شطاهد بطودن زمطي در قيامطتف

مورد توهه قرار داده است .ش ا به ظر مو رسد مشكل اصلو در

احتططرام بططه طبيعططت را از منظططر طبيعططت گردهططا و

اكار ممد بودن اكوتوريسم امروزي در امر مموزش و اهرا قدان

گردشگران دو چندان مو كند و باشتب من حفاظت بي

اي بين

كامل و معنوي در طبيعت گطردان امطروزي اسطت .
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