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چکیده
اين مقاله بر روی توسعهه نعتهت دردرع ری در رهعوراای اسع م و بعويژه
جمهوری اس م ايران تمررز ررده است .نتهت دردر ری در تمام رهوراای
جهان و از جمله رهوراای اس م به عتوان يک از بخشاعای مهعا اصادعادی
رتاخاه رده است و تمام دولاها سه دارند تا سیاسا ذاریاا و برنامهريعزیاعا
به دونهای بارد ره باوانتد از ظرفیتاا و متعاب رهعور خعود در جهعت جعذب
دردر ران بهره ببرند و از اين طريق ضمن رسب متاف اصادادی صابل توجه ،بعا
مردم جهان ارتباط بر صرار ررده و فراتگ و اجاماع خود را به آنها مهرف رتتد.
از طرف توسهه نتهت دردر ری توام است بعا معواردی از ااعران مت ع
اجاماع  -فرات

ره بساه به حساسیتاا و ت کران سیاسعا ذاران رع ن اعر

رهور الزم است تا اين ااران رتاساي رود و با تدمیادیریاای انعول ايعن
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ااران حذف و يا به رمارين اندازه رسانده رود .در اين بین رهعوراای اسع م
ويژد اا و ررايط خان دارند و رهور جمهوری اسع م ايعران از نرعر نعوع
ن رش سیاسا ذاران و تدمدادیران ر ن يک مورد متحدرب رد تلق م دردد.
ايران با وجود ظرفیتاای متاسب و دسارده جعذب دردرع ر خعارج بعا
محدوديت اا و موان مذاب -سیاس متحدرب ردی مواجه است ره بهعدن بعر
روی اناخاب مقدد توسط دردر ران بالقوه تاایر م دذارد .ايعن واصهیعت لعزوم
برنامهريزی خاص و بوم سازی توسهه ايعن نعتهت را در جمهعوری اسع م
ايران بهدن نمايان م سازد .بعه اعر حعای ايعن موضعوع در ارتبعاط بعا توسعهه
دردر ری داخل ما اون بوده و دردرع ران داخلع بعا توجعه بعه يکتعواخا
مقرران و صوانین اس م در سراسر رهعور بعا یتعین محعدوديتاعاي مواجعه
نیساتد.
وجود ررايط خاص و متحدرب رد توسهه دردر ری در ايران ،برنامهريزان
توسهه دردر ری را با یاله ويژه و حساس مواجعه رعرده اسعت .آنهعا بعرای
برنامه ريزی جهت بهعره دیعری از ظرفیعتاعا و متعاب مهعا و متاسعب توسعهه
دردر ری رهور بايد تمام جتبهاای تاایر دذار اجاماع  -فرات ع و معذاب -
سیاس رهور را مورد توجه صرار داتد و برنامهااي را بر اين اساس و با رعايت
رامل ديدداهاای دونادون افراد ذی ن وذ و تاایردذار تدوين و ارائعه نمايتعد .در
اين ارتباط ت شااي در سایاای دذراه نورن درفاه است رعه مع تعوان بعه
طراح ساحلاای تک جتسیا در رمای رهور بعرای اسعا اده دردرع ران نعام
برد .به ار حای اين دونه طرحاا عمدتاً مورد اسعا اده دردرع ران داخلع صعرار
درفاه است .بديه است ره در نورن جذب دردر ران مسلمان از رهوراای
امسايه و متطقهاين دونه طرحاا م توانتد مورد بهرهبرداری اين دردر ران نیعز
صرار دیرند.
واژه های کلیددی توسعهه دردرع ری ،رهعوراای اسع م  ،جمهعوری
اس م ايران ،برنامهريزی دردر ری ،موان و محدوديتاا
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مقدمه
دردر ری امواره يک نقش مها و اساس در توسهه اصادعادی بسعیاری از رهعوراای
جهان اي ا نموده است .اما میزان اين نقش از رهوری به رهور دي ر بسیار ما اون بوده
است .ع وه بر وجود متاب و جذابیتاای دردر ری عوامل دي ری بر جاي عاه بخعش
دردر ری در اصاداد و توسهه ايعن بخعش در يعک رهعور تعاایر دارنعد .ن عرشاعا و
ديدداهاای مردم و سیاسا ذاران اين نتهت ،بويژه در رهوراای با نرام سیاس ديت و
ارزر مانتد ايران ،بطور اجاتاب ناپذيری بر توسهه آن تاایر جدی دارنعد .ايعن واصهیعت
لزوم بوم سازی نتهت دردر ری و ارائه رااکاراای ماتاسب با ديدداهاا و باوراای
يک جامهه ،بويژه آنهاي ره مربعوط بعه حارمعان و سیاسعا ذارن رع ن مع بارعتد ،را
برجساه م نمايد.
بردارتاای اجاماع -سیاس نسبت به دردر ران و بويژه دردرع ران خعارج
از جمله مهمارين عوامل سیاسا ذاری و تدمیادیری در اين نتهت بهعمار مع رونعد.
در ايران جاي اه نعتهت دردرع ری بهعدن ماعاار از بردارعتاعای سیاسع و ديتع
مسئولین صانون زاری و اجراي سطح ر ن و امچتعین نخب عان سیاسع -ديتع رهعور
م بارد .اين بردارتاا در تتریا و تدوين برنامهاای توسهه رهور و بتابراين در تلقع
مجريان برنامهاا بخوب نمايان م بارد.
به ار حای با وجود ايتکه نتهت دردر ری در ايران به عتوان يک از بخشاعای
اصادادی و فرات

در برنامعهاعا لحعا درديعده اسعت امعا بعدلیل نعوع ن عرشاعا و

بردارتاای نار از تاایران سوء اجاماع و فرات

اين نعتهت ،جاي عاه آن بسعیار

محدود و ناییز بوده است .الباه اصدامات در جهت بوم سازی اين نتهت با وضعهیت
اجاماع و فرات

ايران به عمل آمده است .به عتوان مثای تارید و حساسیت نسبت به

نوع پورش دردر ران ،ممتوعیت مدرف نوریدن اای الکل و عدم امکان اسعا اده از
سواحل دريا به نورن مخالط ،بدلیل نوع ن رش مبات بر سیاسعتاعا و ديعدداهاعای
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مسئولین نرام جمهوری اس م ايعران نسعبت بعه تعاایران سعوء اجامعاع و فرات ع
دردر ری م بارد.
در اين مقاله مهخص درديده است ره حساسیت سیاس  -ديت در ايران موجعب
درديده است ره اساراتژیاای توسهه دردرع ری بعدنبای روشاعای رعام ً اسع م و
بوم بارتد تا ضمن رسب متاف اصادادی نتهت دردر ری ،تعاایران احامعال مت ع
اجاماع و فرات

اين توسهه بر متاطق دردر ر پذير را به رمارين اندازه برسانتد.

توسعه گردشگری در کشورهای اسالمی
در رهوراای اس م ع وه بر جاذبهاای طبیه و مدعتوع  ،جاذبعهاعای معذاب بعه
رکل حرم امامان ،ساخاماناای مهماری مذاب  ،سبک زندد  ،جهعتوارهاعا و مراسعا
ديت و مذاب و مل وجود دارند ره بعرای دردرع ران مسعلمان و میرمسعلمان دارای
جذابیت م بارتد .برای مسلمانان رهراا و مرارز مقدس وجود دارند ره ار مسعلمان
آرزوی بازديد و يا زيارن آنها را دارد .تمام ايعن رعهراا و مرارعز در خاورمیانعه واصع
ردهاند ره مهمارين آنها مکه و مديته در عربساان سعهودی ،رعرب  ،نجع

و سعامرا در

عراق و مههد و صا در ايران م بارتد .در واص ايعن رعهراا پعر بازديعدترين رعهراای
مذاب توسط مسلمانان سراسر جهان م بارتد .در حال ره رهراای واص در عربسعاان
سهودی توسط ریهیان و ست اا مورد بازديد و زيارن صرار م دیرند ،رهراای واص در
عراق و ايران توسط ریهیان سراسر جهان مورد بازديد و زيارن صرار م دیرند .الباه اين
يک اصدام مهموی و مرسوم برای پیروان يک دين و مذاب است ره به رعهراا و مرارعز
مذاب خود س ر ررده و زيارن رتتد .در رابطه با ارتبعاط باوراعای ديتع و معذاب و
مکان مورد بازديد و زيعارن ،جه عری  )1983ارعاره دارد رعه" :مسعیحیان بعه ديعدن
واتیکان میروند ،مسلمانان به زيارن مکه مع رونعد و يهوديعان بعه بازديعد از اوررعلیا
م روند".

برنامهريزي توسعه گردشگري در ايران ...

5

در اين میان ان یزهاای مذاب مسلمانان ،بعويژه رعیهیان ،از يعک طعرف فرنعت
ارزرععمتدی اسععت بععرای برنامععهريععزان و تدععمیادیععران ايععن بخععش تععا سیاسععتاععا و
اساراتژیاای توسهه دردر ری مذاب و زيعارت رهعور را دنبعای نمايتعد و از طعرف
دي ر امکان متاسب و م یدی است برای مردم تا با دردر ری مذاب و زيارت نیازاای
روح  ،روان  ،اجاماع و فرات

خود را برآورده سازند.

دين )1989 1اعاقاد دارد ره رهرن مقاند دردر ری تعا حعدی بعه تع شاعای
ترويج اين نتهت در رهعوراا بسعا

دارد .در ادامعه او یتعین بحع

مع رتعد رعه

رهوراای اس م عموماً در میان دردر ران بینالملل فاصد رهرن م بارتد.
به ار حای در بین رهوراای مسلمان نتهت دردر ری به نورن رام ً ما اوت
مورد توجه صرار درفاه است .اين ت اوناا بر درفاه از ديدداه و ن عرشاعای سیاسع -
مذاب سیاسا ذاران و تدمیادیران ر ن اين رهوراا بوده است .در اين رابطه م توان
به دو ن رش رام ً ما اون در رهور جمهوری اس م ايران و رهور ترریه اراره نمود.
اين ت اوناا لزوما نار از ت اون در ن رشاای مردم اين رهوراا نیست بلکه بیهعار
نار از طرز فکر و تلق سیاسا ذارن ر ن اين رهوراا نسبت به دردر ری م بارعد.
نکاه صابل توجه اين است ره با وجعود ايتکعه معردم رهعوراای ايعران و ترریعه اعر دو
مسلمان اساتد ،اما به نرر م رسد ره نقش اساس در توجه و يا عدم توجه بعه توسعهه
دردر ری و سیاستاعا و برنامعهاعای توسعهه ايعن نعتهت بیهعار و اساسعاً بعه نعوع
حکومتاای اين رهوراا بسا

دارد و به امین دلیل م توان بین رهوراای مسعلمان

مانتععد ترریععه و تععونو و رهععوراای اسعع م مانتععد ايععران در سیاسععا ذاریاععا و
برنامهريزیاای دردر ری تمايز جدی صائل رد.

1
. Din
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بطور رل ار یه میزان حساسیت نسبت به ااران مت

اجاماع و فرات ع ايعن

نتهت نزد سیاسا ذاران و تدمیادیران ر ن يک رهور بیهار بارعد ،محعدوديتاعا و
موان توسهه دردر ری نیز بیهار م بارد.
اسپزياو 1و رمضان

 )2001اراره م رتتد ره" :بر خ ف ست اعا ،رعیهیان عع وه

بر راتموداای مذاب در راتموداای سیاس و اجاماع نیز به رابعران معذاب خعود
ارجاع م رتتد ".در نایجه دردر ری بدون رک يک موضوع بسیار حساس اجامعاع ،
مذاب و سیاس در رهوراای مسلمان و بويژه رهوراای ریهه محسوب م دردد.
برخع از نععاحب نرععران ديععن1989 ،؛ ريتهععد1992 2؛ پععويرر1995 3؛ بههععا ،
 1382و جه رنژاد )1382 ،بعه بحع

نقعش جتبعهاعای فرات ع  ،اجامعاع و سیاسع

دردر ری در اس م و رهوراای مسلمان پرداخاهاند .ديعن  )1993يعک مقايسعه بعین
دردر ران ورودی از خاورمیانه به رهوراای تايلتد و مالزی انجام داده است .او نایجعه
درفت ره نه تتها دردر ران بیهاری از اين رهعوراا بعه رهعور تايلتعد در مقايسعه بعا
مالزی) وارد م روند بلکه ماوسط زمان اصامت آنها در تايلتد  9.16روز در مقايسه بعا 4
روز در مالزی م بارد .با توجه به رباات اای رهور مالزی با رهوراای خاور میانعه و
مزيتااي ره مالزی بهاين نوع دردر ران ارائه م داد ،ريههاين رهرن بیهعار رهعور
تايلتد برای اين نعوع دردرع ران را بايعد در سیاسعا ذاریاعای لیبرالع بعرای توسعهه
دردر ری توسط دولت تايلتد دانست.
امچتین دين  )1989و دودان )1989 4در رابطه با ااعران مت ع دردرع ری در
رهوراای مسلمان بح

م رتتد .دين  )1989بیان م رتد" :دردر ری مسعئوی بعروز

مسائل جتس  ،مهک ن نار از مدرف الکل ،صماربازی ،مواد مخعدر و از ايعن جملعه
بوده است" .دودان  )1989اراره م رتد" :مجام اای زيسا و جوامه رعه در دیعر
1
. Esposito
2
. Rinschede
3
. Poirier
4
. Dogan
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توسهه دردر ری م بارتد ت ش م رتتعد تعا در رابطعه بعا ح ع ارزشاعا ،ع ئعق و
فرات هان بیهارين توان خود را بکار دیرند".
به ار حای اامیت اصادادی توسهه دردرع ری بعه حعدی اسعت رعه رهعوراای
مسلمان نیازمتد ت شاای صابعل تعوجه در جهعت توسعهه ايعن نعتهت مع بارعتد و
نم توانتد از ظرفیتاای رامل برای توسهه نتهت دردر ری اسا اده نکتتد.
باتلر )1975 1بیان م رتد" :یتانچه ااعران مت ع توسعهه دردرع ری رعه امکعان
رتاری آنها وجود دارد و يا دست را م توان آنها را رتاساي و پیش بیت نمعود ،رتاعری
ن ردد ،مخال تاا با توسهه دردر ری ،بويژه در رهوراای رمار توسهه يافاه جهان ،به
احامای بسیار افزايش خوااد يافت .یتین وضعهیا بسعیار تاسع

بعار خوااعد بعود و

م تواند متجر به از دست رفان متاف ارزرمتد و بالقوه اصادادی در بسعیاری از متعاطق
جهان دردد".
در برخ رهوراای اسع م  ،از جملعه جمهعوری اسع م ايعران ،حکومعتاعا
بهاندازه راف نسبت به توسهه نتهت دردر ری حساس و سخت دیعر مع بارعتد رعه
مهموال امکان بروز مخال تاا از طرف عموم معردم بسعیار رعا اسعت .ايعن حساسعیت
سیاسا ذاران و مديران اررد به صدری است ره متجر به وض مقرران و سیاسعتاعای
بسیار سخا یرانه و محدود رتتده توسهه دردر ری م دردد.

چارچوب نظری
تحقیق در زمیتۀ دردر ری بیش از اندازه ماتوع است اما حجا عریا تحقیقعان در ايعن
حوزه رامل پیمايش اای تجرب و تجزيه و تحلیل ان یزه دردر ران است ره بر مبتعای
تأمین احایاجان دولت و نتهت دردر ری جهتدیری پیدا رردهاند .محققان در زمیتعۀ

1
. Butler
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دردر ری ابادا خدونیان جمهیت رتاخا و اجاماع -اصادادی دردر ران را مورد
مطالهه صرار م داتد .)Burkart and Medlik,1974: 80-130
پو از جتگ جهان دوم ،دردر ری در تمام طبقان اجامعاع جوامع نعتها
مرب مورد پذيرش صرار درفت و بعه عتعوان يعک پديعدع جمهع معدرن رعتاخاه رعد
.)Scheuch, 1981: 1095
توسهه در زمیته دردر ری از طريق افزايش اسااندارداای زندد  ،رعااش میعزان
رار سالیانه و امچتین تهدد مرخد اای با حقوق و ررد سري در وسايل حمل و نقل
در رهوراای مرب نتها امکان پذير رده است.

Dumazdier, 1967: 30 ;Young,

)1973: 30; Scheuch, 1981: 1094
ع وه بر موارد باال افزايش ان یزه برای مسافرن رردن بهد از جتعگ جهعان دوم
بايد در نرر درفاه رود .میزان توسعهه نعتهت دردرع ری بهعد از جتعگ جهعان دوم
یهادیر بوده است .در سای  1950فقط  25/3میلیعون ،در سعای  ،75/3 ،1960در سعای
 169 ،1970میلیعون  )Young, 1973: 52و در سعای  291 ،1981میلیعون دردرع ران
بینالملل ابت ردهاند.
مک ايتااش ،1دلدنر 2و ريچ

3

 )1995فهرسا از رويکرداعای مطالهعه ،تحلیعل و

ت سیر دردر ری و مسافرن را ارائه رردهاند:
رويکرد سازمان  :اين رويکرد بر عملکرد موسسان و سازماناای دردر ری رعه
به نورن زيرمجموعه نرام مديريت طبقهبتدی ردهاند ،تارید دارد.
رويکرد تولیدی :اين رويکرد به مطالهه تولیدان نتهت دردرع ری و ی عون
بازارياب آن م پردازد.
رويکرد تاريخ  :بر روند تکامل نتهت دردر ری ،نوآوریاا و افت و خیزاعای
آن در ادوار دذراه تارید م رتد.
1
. Mcintosch
2
. Goldener
3
. Ritchi
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رويکرد مديريا  :به بررس روند معديريت سعازماناعای دردرع ری ،در جهعت
پاسخ وي  ،به ال واای ماغیر تقاضا در جامهه م پردازد.
رويکرد اصادادی :ديدداا اصادادی درباره عوامل دونادون عرضعه و تقاضاسعت
ره میزان اراغای و توازن پرداختاا و نیز ی ون

دسایاب به توسهه و بازده اصادادی

را بررس م رتد.
رويکرد اجاماع  :در ايعن رويکعرد ،رفااراعای اجامعاع دردرع ران ،ال واعای
مهاررت و تاایر آن بر جامهه مدنرر صرار م دیرد.
رويکرد جغرافیاي  :اين رويکرد مسائل مربوط بعه تعاایران محیطع و فضعااای
دردر ری را در دامتهای وسی بررس م رتد.
رويکرد میانرراهای :در اين رويکرد علوم یعون انسعانرتاسع  ،روانرتاسع و
علوم سیاس به عتوان عامل در درک فراتگ و دي ر ابهاد اجاماع دردر ری بررس
م روند.
رويکرد سیسام  :اين رويکرد دردرع ری را بعهعتعوان مجموععهای از عتانعر و
بخشاای مرتبط بهاا م داند ره بهعتوان يک رل واحد در جهت تحقق ااداف خاص
حررت م رتد.
آنچه مسلا است اين است ره اريک از رويکرداای ياد رده ابهعاد و زوايعاي از
دردر ری را آرکار و مهرف م نمايتد و در مبان نرری پژواش دارای مزايا و مهايب
خاص خود اساتد ره در به رار بردن آنها م بايسعت بعه رعرايط اجامعاع  ،فرات ع ،
اصادادی و محیط و ساير ويژد اای متطقه مورد مطالهه توجه ررد و يک يعا ترریبع
از اين نرريان را در جهت رسیدن به ادف مورد توجه صرار داد .يقیتا رعتاخت و درک
رامل اين پديده مسالزم بررس آن با رويکرداای دونادون است.
در اين مقاله تل یق از رويکرداای سازمان  ،مديريا  ،اجاماع و اصادادی معورد
توجه بوده است ،تا بر اين اساس نقش و جاي عاه سیاسعا ذاران و برنامعهريعزان رع ن

10
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رهور به عتوان مديران و نمايتددان سعازمان در تعدوين و تهیعین برنامعهاعای توسعهه
دردر ری رهور با توجه به ااران اجاماع  ،فرات

و اصادادی اين توسهه بر جامهعه

ايران به عتوان يک رهور اس م  ،تحلیل دردد.

پتانسیلها ،محدودیتها و برنامههای توسعه گردشگری در ایران
 پتانسیلهای توسعه گردشگری ایرانايران رهوری با مجموعه ارزرمتدی از متاب و جذابیتاای عمعده تعاريخ  ،فرات ع ،
مذاب و طبیه است .رهراای ان هان ،ریراز ،ررمان ،يزد ،تبريز ،ررمانهعاه و تهعران
نمونهااي از متعاب و جعذابیتاعای تعاريخ و فرات ع را در خعود جعای دادهانعد ؛
رهراای مههد ،صا ،ریراز و ری از جاذبهاای انل معذاب  -تهعی رهعور محسعوب
م روند و رعهراای رامسعر ،بتعدر انزلع  ،بابلسعر و ر ردرعت عمعدهتعرين متعاب و
جذابیتاای طبیه رهور م بارتد ،ره اا در بُهد توسهه دردر ری داخل و اا بُهعد
دردر ری بین الملل اامیت دارند.
ع وه بر اين مکاناا ،رهراای ساحل خلیج فارس از جمله بتدر عباس ،بورعهر،
آبادان و یابهار امکانان متاسب را برای بهره دیری دردر ران از سواحل زيبعا و رعت
فرااا م رتتد.
به ار حای ،روااد نهان م داد ره مااس انه اصاداد رهور بهاندازه رعاف و بطعور
متاسب از متاف ممکن رامل :رسب در آمد و ارز خارج  ،ايجاد رعغل ،توزيع مجعدد
درآمداا و توسهه زير ساختاا بهره نم برد .آمار و ارصام نهان مع داتعد رعه پاانسعیل
نتهت دردر ری در ايجاد ارز خارج بسعیار بیهعار از درآمعد فهلع ارز خعارج از
طريق نادران ن ت م بارد لط .)1999 ،
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علوی و ياسین  )2000اعاقاد دارند ره "ايران ،امانتعد بیهعار رهعوراای خعاور
میانه ،دارای مزيت طبیه رصابا در نتهت جهان دردر ری م بارد .اما ايعن مزيعت
رصابا ایچداه به خوب مورد بهرهبرداری صرار ن رفاه است.)Alavi, Yasin, 2000: 1 ".
يک از عوامل انل اين واصهیت ،تعاایران مت ع فرات ع و اجامعاع احامعال
دردر ری و حساسیت رديد سیاسا ذاران و تدمیادیران ر ن رهور نسبت به بعروز
احامال اين تاایران م بارد ره در فرايتد برنامهاا و سیاسعا ذاریاعا نمايعان درديعده
است .رهسواری  )1382اعاقاد دارد ره در طعوی تقريبعا  3داعه دذرعاه رهعور ايعران
تغییران عمدهای را تجربه ررده است ره تعاایران بسعیار دسعاردهای بعر روی نعتهت
دردر ری رهور دارعاه اسعت .در ايعن رابطعه خارسعاری  )1382بیعان مع رتعد رعه
برنامه ريزان دردر ری بايد تمعام ااعران ممکعن بعويژه ااعران احامعاع -فرات ع و
حساسیتاای سیاس  -مذاب ) را مد نرر صرار داتد.
خارساری  )2006بح

م رتد ره در جمهوری اس م ايران مبادی رسم و میر

رسم بسیاری به رکل رورااا ،رمیسیوناا و افعراد تاایردعذار بعرای تايیعد و تدعويب
صوانین و مقرران مربوط به توسهه دردر ری وجود دارد .بهها
سازمان میراث فرات
فرات

 ،)1382ريیو وصت

 ،بیان مع رتعد" :مااسع انه معا دردرع ری را يعک عامعل نعزوی

تلق م رتیا".
در ارتباط با اولويت دذاری توسهه دردر ری و نقعش ايعن بخعش اصادعادی در

اصاداد رهعور ،رهعور ايعران دو دوره رعام ً مامعايز را تجربعه رعرده اسعت :حکومعت
رااتهاا و نرام جمهوری اس م .
در دوران حکومت رااتهاا  ،دولعت ايعران محعدويتاعای بسعیار رمع را در
توسععهه ايععن نععتهت اعمععای معع نمععود در حععال رععه در نرععام جمهععوری اسعع م
سیاسا ذاریاا و تدمیادیریاای توسهه اين نتهت در دعرو محعدوديتاعا و موانع
بسیار زيادی صرار درفاه است .پو م توان ادعا نمعود رعه توسعهه نعتهت دردرع ری
ايران تعا سعای  1357ال عو درفاعه از توسعهه ايعن نعتهت در سعاير رهعوراا و بعويژه

12
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رهوراای مرب بود و از سای  1357به بهد توسهه اين نتهت بعر اسعاس يعک ال عوی
اس م و بوم ايران برنامهريزی و سیاسا ذاری رده است.
خارساری و فري

1

 )1992ابراز م دارند ره " :ایچ رخدادی بعه انعدازه انقع ب

اس م سای  1357رابطه بین اعاقادان اس م و جامهعه را در ايعران تغییعر نعداد .ايعن
انقع ب سععکوالريزم مربع را رد رععرده و آن را بطعور بتیععان بععا انععول راي اسع م
جعاي زين نمعوده اسعت )Khaksari, Frith, 1992: 1 ".بعدون رعک برنامعهريعزی و
سیاسا ذاری توسهه نتهت دردر ری يک از اساس ترين جتبهااي اسعت رعه نرعام
جمهوری اس م ايران نسبت به آن حساسیت ويژه داراه و ت ش م رتد رعه آن را بعا
ریوهای بوم و اس م ادايت رتد .به ار حای ايتکه با دذرت بیش از  30سای تا یعه
حد موفقیت حانل رده است نیازمتد يک ارزياب دصیق و جدی م بارد.

 وضعیت ورود گردشگران بین المللی بهایرانرهور ايران در میعان  10رهعور اوی جهعان از لحعا جاذبعهاعای فرات ع و تعاريخ
دردر ری صرار دارد بتکدار ) 2005 ،اين واصهیت از يک طرف جاي اه راابردی ايعران
را در بازار جهان دردر ری مهخص م نمايعد و از طعرف دي عر مسعئولیت حسعاس
برنامهريزان و سیاسا ذاران اين نتهت را نهان م داد .به ار حای عدهای اعاقاد دارند
ره يک درايش افراط نسبت به اتکا بیش از حد بر روی اين نتهت در حای ررعد ،در
رهور وجود دارد .در اين ارتباط ،راتماي

 )1382مهاقد است" :امواره يعک تهدعب

در بععیش از حععد جلععوه دادن ظرفیععتاععای دردر ع ری ايععران وجععود دارععاه اسععت و
بتابراين بیهار ادعا مبات بر ديدداهاای آرمان رايانهای است ره به ن ع ايعن نعتهت در
ايران در مقايسه با رهوراای دي ر مانتد ترریه ،يونعان و سعاير رهعوراای رعبیه ايعران
نبوده است".
1
. Frith

برنامهريزي توسعه گردشگري در ايران ...

13

بر اساس آمارااي ره توسط رورای جهان سع ر و دردرع ری 1)WTTCارائعه
رده است ،به لحا سها بازار جهان دردر ری ،ايران در میان  174رهور رتبعه  35از
نرر تهداد دردر ران و رتبه  84از لحا سها نسب در اصادعاد ملع را در سعای 2006
داراه است  .)WTTC, 2006اين يک رتبه نامتاسب برای ايران با تمعام ظرفیعتاعای
واصه و بالقوه بوده ،اما در عین حای يک واصهیت است ره متاج از نوع تدمیادیریاعا
و سیاسا ذاریاا بوده است.
تهداد دردر ران ورودی به رهور در طوی سایاای  1348تا  1381در جعدوی 1
آورده رده است و نمودار  1روند اين تغییران را نهان م داد.
جدول  -1گردشگران بین المللی وارد شده بهایران
سال

تعداد گردشگران ورودی

تغییرات

درصد تغییرات

1348

241198

0

0

1349

322622

81424

%34

1350

350135

27513

%9

1351

411506

61371

%18

1352

360514

-50992

%-12

1353

412702

52188

%14

1354

588768

176066

%43

1355

657930

69162

%12

1356

678157

20227

%3

1357

502278

-175879

%-26

1358

147532

-354746

%-71

1359

153612

6080

%4

1360

167473

13861

%9

1
. World Travel and Tourism Council
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1361

68595

-98878

%-59

1362

107472

38877

%57

1363

131308

23836

%22

1364

89425

-41883

%-32

1365

85801

-3624

%-4

1366

68426

-17375

%-20

1367

70740

2314

%3

1368

93953

23213

%33

1369

161954

68001

%72

1370

249103

87149

%54

1371

275672

26569

%11

1372

311243

35571

%13

1373

360658

49415

%16

1374

488908

128250

%36

1375

573449

84541

%17

1376

764092

190643

%33

1377

1007597

242908

%32

1378

1320905

313905

%31

1379

1341762

20857

%2

1380

1402000

60238

%4

1584000

182000

%13

1381
1382

*

920778

-663222

-%42

1383

973052

52274

%6

1384

999210

26158

%3

1385

978609

-20619

-%2

* رااش تهداد دردر ران از سای  1382در مقايسه با سای صبل  )1381بدلیل ت اون در متاب ارائه آمار مربوط
م دردد ره نار از تدصیق و واصه سازی آماراا م بارد.
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1009228

30619

%3

1387

1015628

6400

%1
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متب  :سايت وزارن فراتگ و ارراد اس م  ،سازمان ايران ردی و جهان ردی آمار تا سای )1381
سايت سازمان میراث فرات

 ،نتاي دسا و دردر ری آمار از سای )1382

نمودار  -1روند ورود گردشگران بهایران
تعداد گردشگران
1800000
1600000
دوره چهارم:
پایان جنگ و آغاز برنامه
اول اقتصادی کشور

دوره اول:
افزایش قیمت نفت و
ترقی سرمایه گذاری
در گردشگری
دوره دوم:
پیروزی انقالب و
تغییر نظام سیاسی

1400000
1200000
1000000
800000

دوره سوم:
جنگ ایران و
عراق

600000
400000
200000

1386

1384

1380

1382
1380

1378

1376

1374

1372

1370

1348

1366

1364

1362

1360

1358

1354

1356

1352

1350

0

سال

امان طور ره بیان درديد نرام سیاس ايران دیار تغییران اساس در طوی حدود
 3داه دذراه رد .اين تغییران بهدن تمام جتبهاای اجامعاع و اصادعادی رهعور ،از
جمله دردر ری ،را تحت الههاع صرار داد .در ارتباط با نعتهت دردرع ری ب فانعله
پو از اوجدیری اين نتهت در داه  1350و با پبروزی انق ب اس م و رروع جتگ،
روک بزرد بهاين نتهت وارد آمد .نمعودار  1تحعوالن ايعن نعتهت را بعه نعورن
رماتیک و امچتین داليل بروز اين تحوالن را بر اساس تهداد دردرع ران ورودی بعه
رهور نهان م داد.

 -رونق اقتصادی دهه  1350و نقش آن بر توسعه گردشگری
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داه  1350ره مدعادف بعا داعه  1970معی دی مع بارعد دو یهعره ما عاون را بعرای
رهوراای دونادون نهان داد .با دسارش بحران انرژی در سطح جهان ،اصاداد ايران بعا
يک ترص ب سابقه مواجه درديد ،در نایجه اين رونق اصادادی ،نعتهت دردرع ری در
ايران به دو دلیل رونق يافت:
ال ) افزايش درآمد سرانه مردم ايران :ره باعع
امچتین تمايل ايرانیان به انجام س راای بین الملل

دسعارش دردرع ری داخلع و
دردر ری برون معرزی )1درديعد.

اين موضوع با توجه بهاين واصهیت رخ داد ره مردم ايران با يک افزايش صابعل توجعه در
درآمداايهان مواجه درديدند و به امین جهت فهالیتاعای دردرع ری و ت ريحع را
مورد توجه صرار دادند.
ب) افزايش در سرمايه دذاری بر روی زير ساختاای دردر ری رهور :رهايعن
ات ععاق نیععز نار ع از افععزايش تولیععد ناخععالص داخل ع

 )GDPبععود و باع ع

ر عد تععا

سرمايهدذاریاای عریم در ساخت و توسعهه زيرسعاختاعای دردرع ری رهعور ،از
جمله االاا ،جادهاا ،فرودداهاا ،رساوراناا و میره انجام دیرد .اين سعرمايهدعذاریاعا
بهداا به توسهه دردر ری داخل و بین الملل در رهور مبدی درديد.
در اين دوران دردرع ری داخلع  2در رهعور معورد توجعه خعاص صعرار درفعت.

آموزدار  )1977اراره دارد" :رکوفاي اصادادی ،در آمد سرانه باالتر ،و افزايش اوصان
فرامت برای ايرانیان در سایاای اخیربه رونق نتهت دردر ری داخل متجعر درديعده
است".
بدلیل توجه خاص دولت ايران به توسهه نتهت دردر ری و برنامهريعزی بعرای
تبديل ردن به يک مقدد بینالمللع در ايعن داعه ،در سعای  1975معی دی ايعران بعه

1
. Outbound Tourism
2
. Domestic Tourism
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عضويت سازمان جهان دردر ری  1)WTOدر آمد تا باوانعد از برنامعهاعا و امایعازان
اين سازمان در دسایاب به ااداف دردر ری خود بهره ببرد.

 پیروزی انقالب اسالمی و تاثیر آن بر صنعت گردشگریبا پیروزی انق ب اس م در سای  1357و بعدنبای آن رعروع جتعگ تحمیلع در سعای
 1359تقريبا تمام فهالیتاای دردر ری ايران برای مدن طوالن ماوص

رعد و عمع

ایچ اصدام برای توسهه اين نتهت انجام ن رفت .به اعر حعای بعا پايعان يعافان جتعگ
تحمیل دولت جديد با ن رر جديد نسبت به آنچه ره در صبل از انقع ب اسع م در
ايران مرسوم بود بهاين نتهت توجه نمود .نکاه بسیار مها و صابل توجهاين بود ره تمام
برنامهاا و سیاسا ذاریاای مربوط به توسهه دردر ری بايد رام ً با ارزشاا و انعوی
اس م و مذاب در جمهوری اس م انطباق داراه بارد .اين موضوع يک مسئله رام ً
بدي و جديد بود ره در ایچ يک از رهوراای دي ر تجربه نهده بود .دریه رهوراای
مسلمان بسیار در جهان وجود دارند و برخ از آنها برخ از ارزشاا و انوی اسع م
را در توسهه نتهت دردرع ری خعود معد نرعر صعرارداده بودنعد ،امعا ديعدداه انق بع
جمهوری اس م ايران در اين رابطه بسیار فراتر و بتیان تر از آنچه رعه در رهعورااي
مانتد عربساان سهودی ،اماران ماحده عرب و مالزی در ايعن زمیتعه اعمعای رعده بعود،
م حره م رد .در حقیقت م توان ادعا ررد رهاين نوع ن رش به دردر ری رام ً بع
سابقه بوده و يک ن رش متحدر به فرد و انول رايانه به نتهت دردرع ری محسعوب
م درديد.
بطور مهموی متاف اصادادی نار از دردر ری رامل رسب ارز خارج  ،توزيع
مجدد درآمداا ،تکاارپوی ،توسهه زيرسعاختاعای ملع و محلع  ،و ايجعاد فرنعاهای
رغل ؛ امچتین متاف فرات

رامل ارتباطان بین فرات ع و رعتاخت بهاعر و بیهعار
1
. World Tourism Organization
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فراتگاای مل و بوم انل ترين داليل و ت کران دولاها برای توسعهه ايعن نعتهت
محسوب م دردند ،اما سیاسا ذاران جمهوری اس م یتین ديدداا ندارعاه و بعیش
از ايتکه به متاف اصادادی مثبت توجه دارعاه بارعتد بعر روی تعاایران سعوء احامعال
اجاماع و فرات

آن تمررز م رتتد .روااد نهان م داد ره نرام جمهوری اسع م

عدم توسهه اين نتهت را به توسهه رتاری نهده آن ترجیح م داده است .اين موضوع با
بررس جاي اه بخش دردر ری در برنامهاای اوی ،دوم ،سعوم وحاع جهعارم توسعهه
اصادادی ،اجاماع و فرات

رهور بخوب صابل تهخیص است .سعازمان معديريت و

برنامهريزی رهور 1379 ،1374 ،1369 ،و )1384
ع وه بر اين ،برخ انوی و احکام در جمهوری اسع م وجعود دارد رعه تعاایر
جدی و مساقیا بر روی توسهه نتهت دردر ری دارد .ازجمله احکعام و انعول رعه
در ايران مورد تارید و اجراي م بارد و تاایر مساقیا بر روی دردر ری دارد ،م تعوان
به الزام بودن حجاب و پورش اس م  ،ممتوعیعت مدعرف نورعیدن اعای الکلع و
ممتوعیت رتا رردن مردان و زنان در يک ساحل ساحل مخالط) اراره ررد.
بدون رک برنامهريزی توسهه دردر ری در ايران بايد اين انوی و احکعام را در
فرآيتد برنامهريزی لحا نمايد و رااکاراا و روشاای توسهه اين نتهت را با در نرعر
درفان اين موارد ارائه نمايد .پعو بعوم سعازی توسعهه نعتهت دردرع ری در ايعران
اس م از الزامان امکان پذيری و اجراي ردن آنهعا مع بارعد .از طرفع بعدون رعک
نم توان به نرف وجود یتین ضعوابط و محعدوديتاعاي  ،از توسعهه دردرع ری در
رهور نا امید رد و ایچ اصدام در اين جهت انجام نداد ،بلکه بايد با در نرر درفان ايعن
واصهیتاا بدنبای رااکاراای عمل و اجراي جهت ح

ارزشاای اس م در رهعور

امزمان با توسهه دردر ری بود .دست را  2دلیل م تعوان بعرای ايعن موضعوع ارائعه
نمود:
 -1توسهه دردر ری داخل  :آماراای دردر ری بیان ر اين واصهیت اسعاتد رعه
بیش از  %80دردر ران جهان دردر ران داخل م بارتد ره در داخل مرزاای رهعور
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خود فهالیتاای دردر ری خود را دنبای م رتتد .با توجه بهاين واصهیت رعه صعوانین و
احکام در تمام رهور به يک نورن م بارد ،پو جابجاي دردر ران ايران در داخل
رهور ایچ دونه تتاصد با اين انوی و احکام ندارد .به عبارن دي ر با توجه بعهايتکعه
بر اساس صوانین جمهوری اس م اين احکعام و انعوی در تمعام رهعور و بعرای تمعام
ايرانیان يکسان بوده و الزم االجرا م بارد ،پو برنامهريزان توسعهه دردرع ری رهعور
بايد تتها به توسهه مکاناای دردر ری رهور برای اين بخش از دردر ران فکر رتتعد
و ررايط جابجاي دردر ران ايران در داخل رهور را فرااا و يا تسهیل نمايتد.
 -2ايععن ت کععر رععه تمععام دردرع ران خععارج بععدنبای خععوش دععذران و انجععام
فهالیتاای ضد اخ ص م بارتد به ایچ وجه درست نیست .با اين فرض م توان ادععا
ررد ره بخه از دردر ران خارج نیز به راحا آماده پذيرش و احاعرام بعه انعوی و
احکام نرام جمهوری اس م

رعايت ججاب اس م  ،عدم نرف نورابهاعای الکلع

و رعايععت جداسععازی سععواحل دريععا) در طععوی زمععان دردرع ری و حضععور در ايععران
م بارتد .در اين رابطه در یه ممکن است بخه از دردر ران ت ريحع ) تمعايل بعه
ورود بهايران نداراه بارتد ،اما بخشاای دي ری مانتد :دردر ران معذاب  ،تعاريخ -
فرات

 ،طبیهت دردی) در نورن فرااا بودن امکانان و تسهی ن دردر ری تمايل

دارند تا با پذيرش و رعايت صوانین و مقرران تهیین رده و ر اف به رهور س ر رتتد و
از جاذبهاای رهور ،بويژه جاذبهاای مذاب  ،تاريخ و فرات

 ،بهره ببرند.

در نایجه اریتد رهاين ضوابط بر تهداد دردرع ران ورودی بعه رهعور بع تعاایر
نیست ،اما آنچه ره اامیت دارد اين است ره برنامهريزیاا و تدمیادیریاا به دونعهای
اتخاذ دردد ره دردر ران داخل و دردر ران بین الملل مقید به رعايت و احاعرام بعه
انوی و احکعام پیهعار ارعاره رعده ،ان یعزه الزم و رعاف بعرای دنبعای رعردن ااعداف
دردر ری خود را در رهور داراه بارتد.
در اين ارتباط به نمونهای از اصدامان انجام درفاه در زمیتعه فعرااا نمعودن امکعان
بهره دیری از سواحل دريا برای دردر ران و در عین رعايت انل جداسعازی سعواحل
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دريا برای زنان و مردان ساحل تک جتسیا ) در رکل زيعر خارسعاری )2008 ،ارائعه
رده است.
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شکل  -1طرح ساحل تک جنسیتی (خاکساری)2008 ،

اين نمونه از جدا سازی سواحل به عتوان يک متب و جاذبه دردر ری ب سعابقه
بوده و يک ال وی بوم سازی توسهه دردر ری براساس رعايت انوی اس م تلقع
م دردد .اين طرح با وجود محدوديتااي ره برای اسا اده از سواحل ايجاد م نمايعد
يک فرنت برای دردر ران است ره تمايل دارند تا از اين جاذبعه دردرع ری بعدون
زيرپا دذاران انعوی اسع م اسعا اده نمايتعد .ايعن رعیوه توسعط بخعش عمعدهای از
دردر ران داخل ره به رمای رهور س ر م رتتد مورد اساقبای و اسعا اده صعرار درفاعه
است.

22
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اين طرح در سعواحل

نکاه بسیار اساس و مها در اين ارتباط توسهه رم و ری

رهور م بارد .با توجه بهايتکه سواحل دريا در رمای رهعور يکع از پعر طرفعدارترين
جاذبهاای دردر ری م بارتد و از طرف با توجه به تهداد بسیار باالی دردرع ران در
فدوی بهار و تابساان ،وجود تتها يک طرح در ار رهر ساحل رعمای رهعور بعه اعیچ
وجه راف نیست .از طرف تجربه نهان داده است ره اين مکعاناعا بعه معرور زمعان بعه
لحا ری

ارائه امکانات مانتد رساوراناا ،دوش و سرويواای بهدارا و امچتعین

به لحا رعايت انوی بهدارا و نرافا ) رو به افوی دذاراه و ار سای بدتر م روند.
اين واصهیتاا باع

م دردد ره درايش دردر ران به اسا اده از سعواحل رتاعری

نهده و ما رصه افزايش يابد و رفاه رفاه نقش سواحل جداسازی رده رمار و رمار رود.
پو تاایرپذيری اين دونه طرحاا متوط به توسهه رم و ری

و نرارن و رتاری دصیق و

دائم بر ارائه خدمان جتب در اين مکاناا م بارد .در اين نورن است ره مع تعوان
انارار دارت ره درايش به اسا اده از اين طرحاا افزايش يابد و دردرع ران مجبعور بعه
اسا اده از مکانااي ره ايمت و امتیت آنها را تهديد م رتعد نبارعتد ،و در ععین حعای،
خواساه و يا ناخواساه ،انوی مورد جمهوری اس م را اا زير پا ن ذارند.

 جنگ و اثرات آن بر توسعه گردشگریدين  )1989اظهار م دارد" :بسعیاری از رهعوراای مسعلمان در زمعان دردیعر جتعگ
بودهاند" .جتگ امواره به عتوان يک فاجهه انسان مطرح بوده است ره بر روی تقريبعا
تمام فهالیتاای يک رهور از جمله نتهت دردر ری بطور مت

اار خوااد دذارت.

نتهت دردر ری مهموال يک فهالیت بهدن نیازمتد ررايط نعلح و آرامعش در
مقدد دردر ری م بارد و دردر ران بالقوه به ایچ وجه حاضعر نیسعاتد تعا ريسعک
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خطر ،حا را ،س ر به مقاندی ره دردیر جتگ م بارعتد را بپذيرنعد .الباعه مع تعوان
تهداد بسیار مهدود دردر ران ماجراجو 1را مساثت نمود.
در نایجه جتگ و دردر ری میر صابل جم ردن م بارتد .بهاين م هوم ره زمان
ره رهوری در حای جتگ م بارد ،نه دولت آن رهعور تمعايل بعه سعرمايه دعذاری و
اولويت دذاری بر روی نتهت دردر ری خود دارد و نه مردم بعه عتعوان دردرع ران
بالقوه ،تقاضای س ر بهاين رهور يا متطقه را دارند.
رهور ايران يک دوره اهت ساله جتگ  )1359-1367را تجربه رعرده اسعت .در
نایجهاين دوران امانطور ره انارار م رود دوره ررود رامعل بعرای نعتهت دردرع ری
رهور تلق م دردد .به جدوی  1و نمودار  1مراجهه دعردد) .آمعار و ارصعام جعدوی 1
بخوب نهان م داتد ره در اين دوران نعه تتهعا توسعهه دردرع ری بعه اعیچ وجعه در
اولويت سیاسا ذاران رهور نبود بلکه بسیاری از زيرساختاا و جاذبهاعای موجعود در
رهور بطور مساقیا و يا میر مساقیا در طوی جتک از بین رفاتعد .در ايعن دوران تهعداد
دردر ران ورودی به رهور و امچتین دردر ران داخل رااش يافت.
جتعگ تحمیلع در تابسعاان  1367پايعان يافععت و الزم بعود تعا سیاسعا ذاریاععا
بازن ری روند و با ررايط نلح در رهور انطباق يابتد.

نقش برنامهریزان در توسعه گردشگری ایران
نقش برنامهريزان توسهه دردر ری در اين ارتباط میر صابل اجاتاب است .بهاين م هعوم
ره برنامهريزان توسهه دردر ری در ايران ضمن توجه به انوی و مبان ر ن و اساس
مؤار در توسهه اين نتهت ،بايد در جهت رار آمد بودن سیاستاای توسهه دردر ری
و فرااا آوردن ررايط با مجريان محل فهالیت نمايتد .رعايت دصیق برنامهاا و طرحاعا

1
. Adventurous tourists

24

فصلنامه علوم اجتماعي شماره 58

و تداوم رتاری و نرارن برنامهريزان بر نحوه اجرای برنامهاا در سطوح اساان و محلع
ماضمن تاایردذاری رامل انوی و مبان ر ن برنامهاا خوااد بود.
برنامهريزان توسعهه دردرع ری در ايعران بعا رعرايط متحدعر بعه فعردی روبعرو
م دردند ره در ایچ رجای دنیا سابقه ندارعاه ،پعو رااکاراعای معورد نرعر نیعز بايعد
متحدر به فعرد بارعتد .ارزشاعا و اعاقعادان معردم از يعک طعرف و حساسعیتاعا و
وسعواساععای سیاسععا ذاران رع ن و بزردعان ديتع از طععرف دي ععر ،سیاسععا ذاری و
برنامهريزی توسهه دردر ری در رهور را با محدوديتاا و موان بسیاری مواجه رعرده
است .بطوری ره برنامهريزان توسهه دردر ری در ايران بايد با آداا رامل از انوی و
مبان علم دردر ری بدنبای بوم سازی اين نتهت ارزرعمتد اصادعادی ،اجامعاع و
فرات

در رهور بارتد.
با توجه به ماایعت بهعدن معذاب -سیاسع توسعهه دردرع ری در رهعوراای

اس م  ،بويژه ايران ،دو سوای پیش روی برنامهريزان توسهه دردر ری در ايران وجود
دارد:
ال ) آيا بايد تمام متاف مثبت اصادادی توسعهه دردرع ری را ناديعده درفعت تعا
ن ران اای سیاس  -مذاب مسئولین رهور را پاسخ داد؟
ب) يا ،بايد نرفا به متاف مثبت اصادادی آن فکر رعرد و تمعام مهايعب احامعال
اجاماع  -فرات

را ناديده درفت؟

بدون رک مد نرر صرار دادن ار يک از موارد باال متطق به نرر نمع رسعد ،پعو
بايد با برنامهريزیاای متاسب به دونهای پیش رفعت رعه ضعمن برخعورداری از متعاف
مثبت اصادادی ،ااران مت

احامال اجاماع  -فرات

آن را اا از بعین بعرد و يعا بعه

رمارين اندازه ممکن رساند.
عبد خداي

 ،)1382ريیو سازمان ايران ردی و جهعان ردی ،در يعک سعختران

رسم برای افاااحیه رت رانو یتین بیان م رتد" :دردر ری در ايران) به عتعوان يعک
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نتهت درآمد زا ره امچتین يک نقش مها در ارتباط بین ملتاای دونعادون در سعرار
جهان اي اء م رتد مورد توجه م بارد" .او اعاقاد دارد ره دردر ری يک تهديعد بعرای
ارزشاای مذاب ما نیست و سعه راابعرد را بعرای توسعهه دردرع ری رهعور عتعوان
م رتد:
 -1ترويج و توسهه دردر ری داخل  :با ادف رعکوفاي اصادعاد ملع بمترعور
ارتقاء رفاه و خود باوری مل و ره

اساهداداای رهور

 -2تمررز بر توسهه دردر ری متطقهای :با ادف جعذب دردرع ران رهعوراای
امسايه
 -3راابرد جهان توسهه دردر ری :مبات بر ضرورن امزيسا بین رهعوراای
جهان و اجاتاب ناپذيری ارتباطان و روابط فرات

 ،اصادعادی ،سیاسع و امتیاع بعین

ملل جهان.
تقريباً تمام بیانیهاای مربوط به توسهه دردر ری در ايعران بعر روی ضعرورن و
اامیت ترويج دردر ری بدلیل متعاف اصادعادی و امچتعین ااعران مثبعت اجامعاع ،
فرات

و سیاس آن تارید دارند ،اما در فرآيتد سیاسا ذاری و تدمیادیری بسیاری از

مسائل و موضوعان دي ر مطرح م دردند ره بهدن آن را تحت الههاع صرار م داتعد
و مهموال متاج به سیاسا ذاری و تدمیادیریاای ما اوت م روند.

نتیجهگیری
نیاز به توسهه نتهت دردر ری در ايران اعا صبعل از انقع ب و اعا بهعد از پیعروزی
انق ب اس م توسط سیاسا ذاران و برنامهريزان و حا مردم احساس رده بود .به ار
حای در طوی  32سای دذراه اين نتهت در رهور بسیاری از نوسانان را تجربعه رعرده
است .اين نوسانان بیش از ار ییز پیامد تغییر در نرام سیاس رهور و ت کر سیاسع -
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مذاب جمهوری اس م ايران در سیاسا ذاری توسهه بويژه ،توسهه دردرع ری بعوده
است.
با توجه به مبان و انوی اس م و م حره بسعیار جعدی ارزشاعای اسع م و
مل در جمهوری اس م ايران و اين واصهیعت رعه نعتهت دردرع ری يعک موضعوع
اجاماع  -فرات

م بارد ،برنامهريزان توسعهه دردرع ری در ايعران امعراه بعا سعاير

ماخددین مرتبط ،موظ

به لحا نمودن بسیاری از مسايل و جتبهاعای بع سعابقه و

متحدر به فرد حا در ساير رهوراای اس م ) در توسهه دردر ری م بارتد.
اين متحدر به فرد بودن ،به م هوم توسهه دردر ری بهدن ماعاار از ارزشاعا و
باوراای اس م  ،در طعوی  3داعه دذرعاه بطعور مسعاقیا و يعا میعر مسعاقیا توسعط
سیاسا ذاران ،برنامهريزان ،مديران و ساير فهاالن بخش دردر ری رهعور معورد توجعه
صرار درفاه است .اين واصهیت بطور صابل م حرهای بر نوع و دساره توسهه دردرع ری
ايران و جاي اه اين نتهت در اصاداد رهور تاایر دذاراه است.
بععا ايععن حععد از حساسععیت بععدون رععک نععتهت دردرع ری رهععور بسععیاری از
ظرفیتاای بالقوه خود را در جذب متاف اصادادی از دست داده است اما بترر م رسد
ره اولويت دذاری در پرایز از ااران سوء احامال اجامعاع -فرات ع آنقعدر اامیعت
داراه است ره سیاسا ذاران توسهه رهور ن ران از اين بابت نداراه بارتد.
در اين ارتباط لط

 )1999اعاقعاد دارد" :بعه مترعور جعذب دردرع ر و ايجعاد

درآمد از اين طريق ره در حای بدست آوردن اامیت در امه جا م بارد) راابرداعای
خاص ،انجام رده و آزمايش رده بسیاری وجود دارد ،رعه مااسع انه معا اتعوز نیازمتعد
آرتاي با اين راابرداا م باریا".
در ارتباط با مسئولیت و و ظی ه برنامهريزان توسهه دردرع ری در ايعران ،رعرايط
خاص و متحدر به فرد رهور يک یالش بسیار اساس و پیچیعده را ايجعاب مع رتعد.
بتابر اين الزم است تا برنامهريزان توسهه دردر ری ايران يک ت ش جدی بعرای ارائعه
روشاای جديد و بدي توسهه دردر ری را انجام داتد تا توسهه دردر ری رماعرين
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متطبق با صعوانین و مقعرران و حساسعیتاعای

سیاسا ذاران ر ن رهور را ايجاد نمايد.
در نایجه م توان ادعا ررد برنامهريزان توسعهه دردرع ری ايعران يعک مسعئولیت
بسیار مهکل را به عهده دارند ،زيرا آنها بايد محدوديتاا و موان بسیاری ره نه تتهعا از
ارزشاععای مععذاب  ،اجامععاع و فرات ع سریهععمه درفاعهانععد بلکععه مععوانه رععه از
ديدداهاای افراد با ن وذ و تاایردذار مذاب و سیاس سریهمه مع دیرنعد را نیعز بايعد
مورد توجه جدی صرار داتد.
از طرف بزردارين یالش توسهه دردر ری در رهوراای مسلمان و بويژه ايعران
اين است ره ی ونه م توان "يک تهادی رامل و مؤار" بین رسب متاف و مزيعتاعای
اصادععادی مهععا توسععهه دردرع ری و در عععین حععای پرایععز از ااععران مت ع احامععال
اجاماع  -فرات

آن ايجاد نمود.

دریه تقريباً تمام رهوراای مسلمان و اس م سراسر جهعان بعه اامیعت صطهع
توسهه نتهت دردر ری در راابرداای توسهه اصادادی رهوراایران پ بردهاند امعا
به نرر م رسد ره اتوز يک ال وی ايده آی عمل ره رهوراای اس م باوانتعد بعر آن
اتکا رتتد تدوين ن رديده است .ررايط رهعور جمهعوری اسع م ايعران روزنعهای را
ايجاد نموده است ،اما امچتان ت شاای زيادی بايد نورن دیعرد تعا تبعديل بعه يعک
ال وی رامل و عمل دردد .امچتین ال وی در حای اجرا در ايران نیاز به يعک ارزيعاب
دصیق دارد تا موفقیت و تکرارپذيری آن در دي ر رهوراای اس م مهخص دردد.
به ار حای يک اجماع بین رهوراای مسلمان ،و بويژه رهوراای عمدهای مانتعد:
ايران ،عربساان سهودی ،مدر و مالزی ،م تواند يک یاریوب بعرای تعدوين و اجعرای
راابرداای ترويج دردر ری ارزر  -اس م را فعرااا نمايعد .در ايعن ارتبعاط نقعش
برنامهريز ان دردر ری ،مسئولین و مديران اررعد ايعن نعتهت در ايعران ،بعا توجعه بعه
ررايط و وضهیت متحدر به فرد رهور ،بعرای بررسع و تعدوين روشاعای علمع و
عمل ره توسهه دردر ری را با ارزشاا و ترجیحان معذاب و اجامعاع  -فرات ع
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امااتگ م نمايد و امچتین طرح ریوهاای عق يع و اجرايع بعرای برطعرف رعردن
برخ از موان توسهه دردر ری با افعراد بعان وذ سیاسع  -معذاب میعر صابعل رامعان
م بارد .اين اصدام م تواند يک محیط نسباا ماهادی سیاس  -مذاب را در رهور ايجعاد
نمايد ره در آن بخش دردر ری امزمان با احارام و ح

ارزشاعای اسع م و ملع

توسهه خوااد يافت.
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