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 بسمه تعالی

  حالل در سیاست گذاری توریسمفزهنگ                                         

  : چکیده مقاله

                          سالمیبای  : دکتز ابزاهیم نویسنده                                                                                                                            

 دانشگاه تهزان  پضوهشهای گزدشگزیسزپزست مزکش                                                                                                                            

  

ظٓ فشٍٞٙی تشای وٙص ٞا ٚ فؼاِیت ٞای ا٘ساٖ تاوـیذ ٔسیحیت ٚ یٟٛد تش ٘ٛػی اص ٔشالثت ٚ ٘سالْ، دس فشًٞٙ دیٙی ا

دس دیٗ   (سٚح ٚ جسٓ ا٘سا٘ی  )تٝ تؼاِی تشسذ. ٔىا٘یسٓ ٔشالثتٟا اص   «حیات طیثٝ   »ضذٜ تا ویفیت ص٘ذٌی اٚ تا تحمك 

اخـاللی است یه ٞٙجـــاس «  حالل» ضٙاختی  جأؼٝ ـشدیتؼشیف ضذٜ است. دس سٚیىـ « حالَ  » اسالْ دس لاِة ٔفْٟٛ

استٛاس است ٚ تىّیف ضٙاسی آٖ ٔثتٙی تش ٘ٛػی ػشفاٖ است  ( convincing ethic)  اػتمادی وٝ تش اســاس اخـــالق

ٔؼیاس اسصش حالَ تٝ ػٙٛاٖ یه ٔىا٘یسٓ ٔشالثتی تش سشاسش ص٘ذٌی ا٘ساٖ  خالغـٝ ٔی ضٛد. ایطاٖوٝ دس ساتطٝ خذا ٚ 

» یاتذ ٚ تذیٗ تشتیة ٔفاٞیٕی چٖٛ یا٘ساٖ اختػاظ ٔٔستِٛی است ٚ اص سٚاتط لثُ اص تِٛذ تا ٔىا٘ی وٝ تٝ ٌٛس ) لثش ( 

، ٔؼٙا پیذا «اب ٚ سٚاتط حالَ٘طفٝ حالَ، حالَ صادٜ، ِمٕٝ حالَ، ٔطاغُ حالَ، غزای حالَ، ٘ٛضاتٝ حالَ، ِثاس حالَ، آد

تش اساس  «ٔفْٟٛ حالَ »  تجضیٝ ٘ظشی  ٚ تشسسی دس ایٗ ٔماِٝ تا ٔی وٙٙذ ٚ تا سػایت ٔؼیاسٞای خاظ تؼشیف ٔی ضٛ٘ذ.

دس سٚیىشدی جأؼٝ ضٙاسا٘ٝ تٝ تحّیُ وٙص اسصضی ٚ سٚاتط ٔٙطمی ٚ ٌفتٕا٘ی ، ػٙاغش ٔٛجٛد دس تؼشیف ٔفْٟٛ فشًٞٙ

 (1ٕٛداس )٘آٖ پشداختٝ ضذٜ است
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 خالغٝ تشخی اص ایٗ ػٙاغش ػثاستٙذ اص: 

 حالَ یه اسصش است صیشا وٝ تجّی ػٕیك تشیٗ احساسات ٔطتشن ٘سثت تٝ پذیذٜ ٞای جٟاٖ ٚ جأؼٝ است.  -1 

 حالَ یه تاٚس است چٖٛ تشای ٔسّٕیٗ تٝ غٛست تمشیثاً غیش لاتُ تشدیذ پزیشفتٝ ضذٜ است.  -2

 حالَ تٝ ػٙٛاٖ یه تىّیف ٔؼیاس ص٘ذٌی ٔؤٔٗ است.  -3

 خاظ است صیشا ایٙىٝ ٔؤٔٗ چٍٛ٘ٝ تٝ تىّیف خٛد ػُٕ وٙذ إٞیت داسد. حالَ داسای سٚش ٚ  ضیٜٛ  -4

ٔٛاجٝ است وٝ چٝ چیض دس جٟاٖ ٔطّٛب است ٚ  حالَ ٔثتٙی تش ضٙاخت ٚ ٔؼشفت است چٖٛ ٔؤٔٗ تا ایٗ سٛاَ ٞای اساسی  -5

 ٔمِٛٝ سفغ ٘یاصٞای فیضیِٛٛطیه )ٕٞا٘ٙذ غزا ٚ سٚاتط جٙسی ( تش ضٙاخت ٔثتٙی است. تىّیف چیست ٚ دس ایٗ

 حالَ یه وٙص اسصضی است ٚ ا٘ذیطٝ ٞا ٚ تاٚسٞا سا دس ػُٕ ٔتجّی ٔی وٙذ. -6

 دس ٔؼیاس حالَ ػأُ دس ٔحیط اجتٕاػی إٞیت داسد. ػأُ تٝ حالَ ٔٛجثات احیای اسصضٟای آٖ ٔی ضٛد. -7

 ػُٕ حالَ ٔٛجة استمالَ فشد ٚ ٌشٜٚ ػُٕ وٙٙذٜ ٔی ضٛد.ساتطٝ ٔٙطمی ٘اضی اص  -8
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 فشًٞٙ حالَ  داسای یه ٌفتٕاٖ جذی است، ٚ ا٘ذیطٝ ٞا ٚ ػالئٓ آٖ تٝ غٛست استذالِی، تٛصیغ، ٔثادِٝ ٚ ٔٙتطش ٔی ضٛد. -9

 حالَ ضاخع ا٘ساٖ ٔؤٔٗ اص غیش ٔؤٔٗ است. -11

 .ٚ ٔؼٙٛی استحالَ ٕ٘اد ٘ٛػی ٔشالثت ٔاٞٛی ٚ حمٛلی ٘سثت تٝ پذیذٜ ٞای ٔادی  -11

ٚ تش ایٗ ٘ىتٝ تأویذ ٔی ضٛد وٝ سیاستٍضاسی تشای جأؼٝ ا٘ؼىاس  سپس تا اضاسٜ تٝ ٘مص فشًٞٙ دس سیاستٍزاسی

اسصضٟای ٌضیٙص ضذٜ ٔی تاضذ ٚ دسن ٞش ٘ٛع سیاستٍضاسی تذٖٚ تٛجٝ تٝ فشًٞٙ جأؼٝ ٚ تشسسی تحَٛ اسصش آٖ ٔیسش 

تػٕیٓ ٞایی وٝ افشاد اتخار ٔی وٙٙذ ٚ  .زاسی ٘مص تسضا ایفا ٔی وٙٙذی فشدی ٚ ٌشٚٞی دس فشایٙذ سیاستٍاسصضٟا ٘یست.

ٔٙاسثت اسصضٟای  ٔالحظٝ  ٚالذأاتی وٝ ا٘جاْ ٔی دٞٙذ، ٕٞٝ تٝ ٘ٛػی اسصضٟای ٔٛسد احتشاْ ٔی سا ٔٙؼىس ٔی وٙٙذ 

تّذاسی، جارتٝ ٞا، حُٕ ٚ٘مُ، الأت ٚ ٞ (غزا ٚ ٘ٛضیذ٘ی)حالَ ٚ ِٔٛفٝ ٞای ضص ٌا٘ٝ غٙؼت ٌشدضٍشی اػٓ اص پزیشایی 

 . (2تخطی اص ایٗ ٔماِٝ است ٕ٘ٛداس)سٛغات ٚ خشیذ ٚ خذٔات اختػاغی ٌشدضٍشی 

 

 (2ٕ٘ٛداس ضٕاسٜ )                                                           
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 . ضذٜ استدس ایٗ ٔماِٝ ٘سثت تٝ سػایت اػتذاَ ٚ پشٞیض اص افشاط ٚ تفشیط دس خػٛظ ٔثحث حالَ ٞطذاس دادٜ 

 ػثاستٙذ اص: یه أتیاص دس غٙؼت تٛسیسٓ واسوشدٞای ٔثثت اسصش حالَ تٝ ػٙٛاٖ 

 صه عبارتند اس: حالل در صنعت توریسم به طور خال کارکزدهای استفاده اس فزهنگ.

سػایت ٔؼیاس حالَ ٔٛجثات احیای یه اسصش ٔؼٙٛی ٚ اػتمادی دس جٟت ٔشالثت اص سٚح ٚ جسٓ ٌشدضٍشاٖ سا فشاٞٓ  -1

 ٔی وٙذ ٚ دس ٟ٘ایت ٔٛجة استمثاَ تیطتش آٟ٘ا ٔی ضٛد. 

یه أتیاص است ٚ ٔٛجة استمای سطح خذٔات تٝ ٕٞٝ ٌشدضٍشاٖ اػٓ اص ٔسّٓ ٚ غیش ٔسّٓ ٔی ضٛد اِثتٝ تا سػایت  -2

 .ٞا تضسي تیٙی خٛد ػّٕی ٚ اجتٕاػی ٚ پشٞیض اص خٛدخٛاٞی ٞاٚجٛا٘ة 

 ٔٛجة تٕایض فشدی ٚ ٌشٚٞی ٚ اتضاس ٞٛیت ٚ ایجاد ٚحذت تیٗ ٔسّٕا٘اٖ ٔی ضٛد. -3

 اػتٕاد ٚ اطٕیٙاٖ تیطتش سا تش ٔی اٍ٘یضد ٚ پیص تیٙی ٘ٛع خذٔات سا آساٖ تش ٔی ساصد.  -4

 تیٗ وطٛس ٞای اسالٔی سا فشاٞٓ ٔی وٙذ. ٔٛجثات ٔطاسوت ٚ ٕٞىاسی دس خػٛظ غٙؼت ٌشدضٍشی دس  -5

 ٔٛجثات سضایت ٔطتشیاٖ ٔسّٕاٖ ٚ غیش ٔسّٕاٖ سا فشاٞٓ ٔی آٚسد. -6

 تش٘ذ حالَ  دس جٟت فؼاِیت تجاسی ٚ ٍٕٞشایی تیطتش ٔسّٕیٗ تمٛیت ٔی ضٛد. -7

اٞٓ ٔی ( دس غٙؼت تٛسیسٓ سا تشای وطٛسٞای اسالٔی فشchainأىاٖ ایجاد یه ضثىٝ تجاست ٔطتشن ٚ ص٘جیشٜ ای) -8

 وٙذ. 

ٚ اسائٝ آٖ تٝ ساصٔاٖ ُّٔ ٔتحذ ٚ ٕٞچٙیٗ سػایت  OICٔطتشن وطٛسٞای اسالٔی سا دس غاِة  ٔا٘یفست تستش اسائٝ  -9

   سا فشاٞٓ ٔی وٙذ. WTO UNآٖ دس 
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