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چکیده
فضاي سياسي و اقتصادي و حتي مسائل اجتماعي و فرهنگي هر کشور تا حد زیادي متأثر از ایدئولوژي
سياسي حاکم بر آن کشور است .گردشگري به عنوان پدیده اي اجتماعي ـ اقتصادي متأثر از عوامل گوناگوني
است که در این ميان ،ایدئولوژي سياسي تأثير بسزایي دارد .رکود یا رونق این صنعت در هر کشور تا حدود
زیادي به ایدئولوژي سياسي بستگي دارد .مسئله تحقيق این است که ایدئولوژي سياسي ایران چه تأثيري بر
صنعت گردشگري در ایران داشته است و چرا ایران به عنوان کشوري با جاذبه هاي متعدد طبيعي و
تاریخي ـ فرهنگي سهم قابل توجهي در جذب گردشگر بينالمللي ندارد .روش انجام تحقيق به صورت
توصيفي ـ تحليلي و تحليل محتوا (برنامه هاي پنج ساله توسعه ،سند چشم انداز ایران در افق  )4141بوده
است .داده هاي مورد نياز تحقيق از نهادهاي مرتبط ملي (مرکز آمار ایران ،مجلس شوراي اسالمي و وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي) و نهادهاي بينالمللي (سازمان گردشگري جهاني ،شوراي جهاني گردشگري و سفر،
موسسه هنلي و همکاران) اخذ شده است و با رقباي منطقهاي و قطبهاي گردشگري پيرامون ایران (ترکيه،
دبي و مصر) مقایسه شده است .نتایج تحقيق نشان ميدهد که ایدئولوژي سياسي حاکم بر ایران ،بازار جذب
گردشگر را به گردشگري زیارتي و تا حدودي به گردشگري تاریخي محدود کرده است و مانع توسعه
گردشگري ساحلي و اکوتوریسم به عنوان پيشروترین بخش گردشگري در جهان شده است .همچنين نگاه
ایدئولوژیکي و امنيت محور حکومت ایران به صنعت گردشگري باعث شده است که این صنعت بيشتر جنبه
داخلي و مصرف داخلي پيدا کند و ایران را از منافع ارزي و بين المللي این صنعت کمتر منتفع کند.
واژگان کلیدی :ایدئولوژي سياسي ،گردشگري ،گردشگري ساحلي ،اکوتوریسم ،ایران.

 4نویسنده مسئول :استادیار جغرافياي سياسي ،دانشگاه پيامنور ()hadiveicy@pnu.ac.ir

بررسي تأثیر ایدئولوژی سیاسي بر صنعت گردشگری16.....................................................................................

 -4مقدمه
گردشگري یک نياز روحي و جزء حقوق انساني است که ميتواند کيفيت زندگي را باال ببرد .به
عبارت دیگر ،نياز انسان به سفر ،تفریح و گذران اوقات فراغت در عصر پيچيده ماشيني ،مدرن،
جهاني شدن و پست مدرن ،نيازي اساسي و مسئلهاي غير قابل انکار است .از سویي دیگر ،منافع
مستقيم و غيرمستقيم و سودآوري فراوان صنعت گردشگري در مقياس محلي ،ملي و بينالمللي بر
کسي پوشيده نيست .بر اساس آمار سازمان جهاني گردشگري 4در سال  0441ميالدي 4 ،ميليارد و
 13ميليون سفر گردشگري در جهان انجام شده که درآمد ارزي آن برابر با  4453ميليارد دالر بوده
است (سازمان جهاني گردشگري .)1 :0441،بر اساس آمار همين سازمان ،صنعت گردشگري
بيشترین نرخ رشد در ميان سایر بخشهاي اقتصادي در سه دهه اخير داشته است .به گونهاي که
امروزه گردشگري به بزرگترین بخش اشتغال اقتصاد جهاني تبدیل شده است و در حدود  44درصد
توليد ناخالص داخلي 0جهاني را به خود اختصاص داده است .از هر دوازده شغل ،یک شغل مربوط به
گردشگري است و  13درصد خدمات مربوط به گردشگري ميباشد (تيز و سيسد .)0443،1چهار
پنجم کشورهاي جهان (یعني بيش از  434کشور) ،گردشگري یکي از  3منبع اصلي کسب درآمد
ارزي آنها است و در  04کشور ،گردشگري در رتبه اول است (اکبري و قرخلو .)01 :4131،عالوه بر
آن ،از دید کارشناسان و موسسات تخصصي در خصوص فواید حاصل از توسعه صنعت گردشگري
موارد دیگر نظير توسعه اقتصادي ،اشتغالزایي و کاهش بيکاري ،رونق کسب و کار ،کسب درآمد
ارزي ،توزیع ثروت ،تبادل فرهنگي ،کمک به توسعه صلح ،تبليغ و حفظ آثار فرهنگي و اجتماعي نام
ميبرند (ویسي و مهماندوست.)415 :4111،
1
از سوي دیگر ،در ميان گونههاي مختلف گردشگري ،گردشگري ساحلي و تفریحي در سه دهه
اخير بيشترین رشد داشته است .بر طبق دادههاي کميسيون اروپایي 01 ،3درصد اروپائيان در
تعطيالت عالقمند هستند که به ساحل بروند (اینرا اروپا .)4113،0بيش از  0444مقصد گردشگري
ساحلي در حال حاضر در جهان فعال است (وارد .)1 :0440،5بر اساس آمار سازمان جهاني
گردشگردي 40 ،مقصد از  43مقصد برتر جاذبه گردشگري جهان در سال 0444م ،در سواحل بوده
اند .از مجموع  04/0ميليون گردشگر ایاالت متحده امریکا در 4113م 51 ،درصد آنها از سواحل
فلوریدا ،کاليفورنيا و نيویورک دیدن کردهاند که  33درصد عواید گردشگري این کشور از این منطقه
حاصل شده است (بریج 34 .)4115،3درصد گردشگران وارد شده به اسپانيا به عنوان دومين قطب
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گردشگري جهان ،به سواحل دریاي مدیترانه (کاتالونيا ،والنسيا و اندلوسيا) و دو گروه جزایر اقيانوس
اطلس (قناري و بالياري) رفتهاند (آگوئلو .)105 :0445،4بر این اساس گردشگري ساحلي،
مردميترین و محبوبترین بخش گردشگري است که باالترین نرخ رشد و سودآوري در ميان سایر
بخشهاي گردشگري دارد (هاني 0و همکاران )13 :0445،و «گردشگري تودهاي »1یا همگاني را شکل
داده است .در این زمينه ،عليرغم وجود بحران و رکود اقتصادي شدید در اروپا در سالهاي اخير،
بخش اقتصادي گردشگري ساحلي و دریایي از رشد برخوردار بوده به گونهاي که اسپانيا رشد پایدار
 5درصد را تجربه کرده است (فرناندز ماخو 1و دیگران .)31 :0443،اگر در کنار گردشگري ساحلي،
اکوتوریسم (طبيعتگردي) و گردشگري ابناء تاریخي و شهري نيز اضافه کنيم سهم قابل توجهي از
بازار جهاني گردشگري را شامل ميشود.
در هر سه حوزه ،ایران داراي جاذبههاي گردشگري فراواني است .سرزمين پهناور ایران داراي
سواحل طوالني در شمال و جنوب است و جزایر متعدد کوچک و بزرگي در خليج فارس در حوزه
آبهاي سرزميني ایران است .به ویژه سواحل شمالي ایران که با شرایط مساعد آب و هوایي و پوشش
گياهي انبوه ،وضعيت بسيار مطلوبي براي گردشگري دارد .ارزش گردشگري این پدیده زماني بيشتر
نمود ميیابد که بدانيم در کنار منطقه بسيار خشک جهان و کمربند بياباني دنيا واقع شده است و
تمام کشورهاي خشک عربي خاورميانه ميتوانند متقاضي این منطقه باشند .قشم و کيش به عنوان
جزایر زیباي خليج فارس به ویژه در فصل پایيز و زمستان ميتوانند جاذب گردشگران بينالمللي
باشند .آثار و ابناء تاریخي حکومتهاي باستاني در ایران (هخامنشيان ،اشکانيان و ساسانيان) و
معماري و شهرسازي دوره هاي اسالمي به ویژه عصر صفوي و جاذبههاي فرهنگي ادیبان ایران زمين
(حافظ ،سعدي ،فردوسي و  )...و دهها جاذبه دیگر در حوزه اکوتوریسم (کوهنوردي ،غارنوردي،
کویرنوردي و  ،)...همگي حکایت از جاذبهها و بسترهاي فراوان گردشگري در ایران است که ایران را
در ميان کشورهاي منطقه و حتي جهان در وضعيت ممتازي قرار داده است .اما از نظر جذب
گردشگر بينالمللي و به تبع آن درآمدهاي ارزي و فواید حاصل از گردشگري توفيق چنداني نداشته
است .به راستي چرا چنين است و به جاي ایران منطقه دبي سمبل جاذبه گردشگري خاورميانه و
ترکيه داراي بيشترین سهم از گردشگري جهاني در منطقه شده است.
پیشینه تحقیق
کرک ،)4113( 3به صنعت گردشگري در کشورهاي سوسياليستي اروپاي شرقي توجه کرده است
و معتقد است که ایدئولوژي سوسياليستي نقش موثري در عدم توسعه صنعت گردشگري در این
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کشورها داشته است .توسان ،)0444( 4چالشهاي توسعه گردشگري پایدار در کشورهاي جهان سوم
را با تأکيد بر کشور ترکيه بررسي کرده است و معتقد است که این کشورها براي رسيدن به توسعه
0
پایدار گردشگري ،نيازمند حمایت و همکاري نهادها و سازمانهاي بينالمللي هستند .هندرسون
( )0440و کيم 1و همکاران ( )0440گردشگري و سياستها در شبه جزیره کره را موضوع تحقيق
خود قرار دادهاند .هر دو تحقيق تأکيد دارند که صنعت پررونق گردشگري کره جنوبي و صنعت کم
فروغ گردشگري در کره شمالي به دليل تفاوت بسيار زیادي در نگاه سياسي و ایدئولوژي سياسي دو
کشور است .این در حالي است که هر دو کشور به لحاظ تاریخي ،فرهنگي ،زباني و محيط طبيعي
وضعيت یکسان دارند .جونز )0444( 1همين موضوع را در مقایسه دو کشور ليبي و تونس مورد تأیيد
قرار داده است .پني وان )0441( 3حکمروایي برنامهریزي گردشگري در دو منطقه ویژه مدیریتي
چين ،یعني هنگ کنک و ماکائو را بررسي کرده است .وي به این نتيجه رسيده است که عليرغم
اینکه هر دو کشور به لحاظ فرهنگي و قوانين پایه شباهتهاي بسيار زیادي دارند؛ اما حکمروایي و
توسعه گردشگري در این دو منطقه سياسي به صورت کامالً متفاوت صورت گرفته است که این
مسأله ناشي از تفاوت در اقتصاد سياسي آنها است .در این زمينه درگ 0و جمال )0443( 5با نگرشي
پساساختارگرایانه ،خطمشي سازي و برنامهریزي در صنعت گردشگري را ناشي از قواعد اجتماعي و
برجسته سازي مسأله گردشگري در فضاي کالن فکري جامعه ميدانند.
در ایران ،تحقيقات مختلفي در خصوص صنعت گردشگري انجام شده است که در برخي از آنها
اشاراتي به موانع توسعه صنعت گردشگري ایران شده است .ناصري ،4153،غفاري و موالیي4134،؛
ولي زاده4133،؛ رخشاني نسب و ضرابي4133،؛ هزارجریبي 4131،و محرابي و همکاران4114،
برخي از این تحقيقات هستند که بر موانعي نظير سازمانهاي موازي گردشگري ،عدم هماهنگي بين
آنها ،قوانين و مقررات دست و پاگير ،عدم کيفيت زیرساختهاي شبکههاي ارتباطي ،کمبود مراکز
بهداشتي و خدماتي ،تبليغات اندک و نامناسب ،تأسيسات اقامتگاهي اندک و کمکيفيت اشاره
کردهاند .به نظر ميرسد این عوامل روبنا و درجه دوم هستند .تحقيقات صورت گرفته در داخل ایران
به جزء در موارد اندکي (حافظنيا و همکاران )4130،به مسائل سياسي ،امنيتي ،ایدئولوژیکي،
حکومتي و دولتي اشاره کردهاند .بررسيهاي نگارنده نشان ميدهد که تحقيق مستقلي در خصوص
تأثير ایدئولوژي سياسي بر صنعت گردشگري ایران انجام نشده است .از این رو این تحقيق ميتواند
گامي نو در این مسير باشد.
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مباني نظری
ایدئولوژي به معناي «علم ایدهها» است که نخستين بار ،دستوت دو تراسي4531-4310( 4م)،
0
فيلسوف فرانسوي ،در سال 4510م به کار برد .بعدها در سده نوزدهم ،توسط کارل مارکس
(4343-4331م) به معناي اصطالحي خاص به کار گرفته شد و در ادبيات سياسي ماندگار شد .از
نظر مارکس ،ایدئولوژي به معناي حاکم شدن نظام اندیشهاي طبقه حاکم بر جامعه است
(هيوود .)03 :4114،امروزه ،ایدئولوژي به نظام باورهایي که براي حرکتهاي اوليه و شکل دادن
ساختارهاي اجتماعي در یک جامعه به کار ميرود ،گفته ميشود (گریگوري 1و دیگران:0441،
 .)105-100ایدئولوژي هر چه که باشد با قدرت و سياست پيوند ناگسستني دارد و قدرت و سياست
از نگاه دریچه ایدئولوژي ،جامعه را ميسازد .از این روست که شکوئي معتقد است که ایدئولوژي،
سرنوشت انسان و جامعه را تعيين ميکند (شکوئي.)13 :4133،
جغرافياي سياسي به عنوان علم مطالعه رابطه سياست و فضا (پينتر35 :0443،1؛ پينتر و
جفري ،)40 :0441،3در دو دهه اخير ،با نگرش انتقادي ،اثرات فضایي ایدئولوژي هاي سياسي
(فضاشناسي و فضاسازي) را در کانون مباحث خود قرار داده است .این جریان به حدي قوي بوده
است که سایر شاخههاي جغرافياي انساني نيز متأثر کرده است .استاد برجسته جغرافياي جهان،
دیوید هاروي در کتاب «فضاهاي اميد ،»0آشکار کردن (مانيفست) ابعاد جغرافيایي و فضایي
نئوليبراليسم و جهان سرمایهداري را وظيفه اصلي جغرافيدانان معاصر ميداند (هاروي.)01 :0444،5
حسين شکوئي ،استاد فرهيخته جغرافياي ایران ،معتقد بود که هر محيط جغرافيایي ،نمادي از یک
شيوه تفکر خاص ،یا عملکردي از ایدئولوژي خاص ،موجودیت ميیابد .از این رو ،منطقي است که در
هر تفسير و تبيين جغرافيایي از پدیده ها و محيطها ،روي ميزان قدرت ،توان و باورهاي ایدئولوژي و
فلسفه سياسي نظام حاکم تأکيد شود و شناخت ایدئولوژيها و اثرات فضایي آنها در کانون مباحث و
تحليلهاي جغرافيایي قرار گيرد (شکوئي.)13 :4133،
گردشگري به عنوان بعدي از زندگي انسان داراي اثرات فضایي و جغرافيایي است .توسعه صنعت
گردشگري و نوع نگرش به گردشگري در هر کشور نيازمند برنامهریزي ،تصميمسازي ،تعيين
استراتژي و هدف گذاريهاي کالن است که از سوي حکومت و دولت انجام ميشود .به عبارت دیگر
نوع گردشگري ،ميزان سرمایهگذاري ،نوع ارائه خدمات و مکانهاي مورد نظر در نگاه کالن ،توسط
دولت و نهادهاي متولي امر که زیر نظر دولت کار ميکنند تعيين ميشود .این در حالي است که
حکومت و نظام سياسي هر کشور خود متأثر از ایدئولوژي سياسي است .ایدئولوژي سياسي ،جهان
1
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بيني طبقه حاکم و ابزاري براي کنترل همه امور است .نظام ارزشها ،هنجارهاي اجتماعي ،فرایندهاي
سياسي و توسعه اقتصادي همه متأثر از ایدئولوژي سياسي است .ایدئولوژي سياسي وظيفه دارد راه
را تعيين کند و تکليف نماید به کدام راه بروید و به کدام راه نروید .بر این اساس ،ایدئولوژي سياسي
سنگ محکي براي تشخيص خوبيها و بديها ،زشتيها و زیبایيها ،فعاليت هاي پسندیده و
فعاليتهاي ناپسندیده در تمامي زمينههاي اجتماعي ،سياسي و اقتصادي در یک کشور از دیدگاه
حاکميت است .بنابراین ،هدفگذاري و خطمشيهاي امور کشور توسط حکومت و دولت بر مبناي
ایدئولوژي سياسي تعيين ميشود (شکل .)4
در این ميان ،گردشگري هم به عنوان یک پدیده اجتماعي و اقتصادي متأثر از ایدئولوژي سياسي
است و قلمرو و مفهوم آن و نظام ارزشي آن از طریق ایدئولوژي حاکم تعریف ميشود .پس بر مبناي
ایدئولوژي سياسي حاکم است که ارزشها ،قوانين ،دستورالعملها ،نحوه سرمایهگذاريها (دولتي یا
خصوصي) ،ميزان استقالل و تصميمگيري نهادهاي محلي در صنعت گردشگري ،نوع خدمات و آزادي
عمل گردشگران ،مدیران بخشهاي گردشگري و ارائه کنندگان خدمات معين ميشود.
تعيين خطمشيها ،هدفها،
استراتژيها ،نظام ارزشها ...

از جمله صنعت
گردشگري

دولت
حکومت
نظام سياسي
ايدئولوژي سياسي

شکل( :)4چارچوب مفهومي تحقیق :نقش ایدئولوژی در فرایندهای سیاسي و تصمیمسازیهای کالن کشور (ترسیم از
نگارنده)

به طور کلي ،بر مبناي ایدئولوژي سياسي ميتوان نگرشها و گفتمانهاي گردشگري (بينالمللي) در
نزد حکومتها در کشورهاي مختلف به دو دسته تقسيم کرد:
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 -4-9نگرش و گفتمان تهدیدآمیز گردشگری
در این رویکرد و گفتمان ،تأثيرات منفي گردشگران بينالمللي بر جامعه ميزبان بسيار مورد توجه
است و به دليل اثرات منفي احتمالي از اثرات مثبت گردشگري صرف نظر ميشود .حاکميت در این
کشورها نسبت به گردشگران خارجي نگاه تردید آميز توأم با تهدید دارند و معتقدند گردشگران بين
المللي با اقامت خود و آوردن ایده ها و ارزشها در تضاد با ایدئولوژي حاکم ،باعث تهدید ارزشهاي
ایدئولوژي سياسي حاکم و گمراهي مردم ميشوند .در این نگرش ،مقوله گردشگري (بينالمللي) یک
مسأله حساس اجتماعي ـ فرهنگي و یکي از ابزارهاي تهاجم فرهنگي است که ميتواند تبعات
سياسي بر جامعه ميزبان داشته باشد .لذا در این کشورها ،حکومت نگاه امنيت محور و کنترل کننده
بر حوزه هاي گردشگري دارد و مراقب است تا کشور از گزند ارزشهاي غير بومي توسط گردشگران در
امان باشد .کيم 4و همکارن ( )4411 :0445معتقد هستند که در این گونه کشورها ،حاکميت بيشتر
بر گردشگري داخلي تأکيد ميکند و در گردشگري بينالمللي به دنبال پذیرش گردشگران از
کشورها هم آیين و سازگار با ارزشهاي ایدئولوژي خود است که در این راه ،معاهده و تفاهمنامه
هایي نيز بين خود منعقد مي کنند .به طور کلي ،منافع اقتصادي ،کسب درآمدهاي ارزي ،تنوع
بخشي به درآمدهاي ارزي کشور ،اشتغال زایي ،توزیع ثروت و سایر موارد مثبت دیگري که براي
صنعت گردشگري بيان ميکنند نميتواند حکومتهاي ایدئولوژیک را براي کنار گذاشتن سياستهاي
انقباضي گردشگري متقاعد کند.
0
در این زمينه ،جعفري ( ،)4114استاد دانشگاه ویسکانسين ،این نگرش را «خطمشي احتياطي »
مينامد و معتقد است که این نگرش در حوزه دانشگاهي و پژوهشهاي صورت گرفته عمدتاً از سوي
اندیشمنداني که دغدغه مباحث فرهنگي و اجتماعي داشتهاند ،مطرح شده است.
 -5-9نگرش و گفتمان فرصتساز گردشگری
در این رویکرد و گفتمان ،تأثيرات مثبت گردشگري بينالمللي بر جامعه ميزبان بسيار مورد توجه
است و به دليل اثرات مثبت عيني از اثرات منفي احتمالي گردشگري تقریباً صرف نظر ميکنند .در این
نگرش ،عمده نگرانيهاي جامعه ميزبان در حوزه تخریب محيط زیست و برخي آثار تاریخي است که با
هشدارهاي الزم ،فرهنگسازي و قانونگذاري این مسأله را حل کردهاند و یا به دنبال حل مسأله هستند.
در این نگاه ،گردشگري به ویژه گردشگري بينالمللي در درجه اول ،یک مقوله اقتصادي و یک فرصت
اقتصادي است که ميتواند به توسعه اقتصادي ،کسب درآمدهاي ارزي ،تنوع بخشي به درآمدهاي ارزي
کشور ،اشتغالزایي ،افزایش و توزیع ثروت ،توسعه زیرساختهاي ملي و محلي و گسترش شبکه
حمل و نقل کمک شایاني کند و در درجات بعد یک مسأله فرهنگي و سياسي است که ميتواند به

Kim
Cautionary Platform

1
2

بررسي تأثیر ایدئولوژی سیاسي بر صنعت گردشگری45.....................................................................................

تبادل و تعامل فرهنگي ،گسترش صلح ،گسترش امنيت ،افزایش مقبوليت سياسي حکومت و کشور
در جهان منجر شود.
روش شناسي
در این تحقيق «ایدئولوژي سياسي» به عنوان متغير مستقل و «صنعت گردشگري بينالمللي»
به عنوان متغير وابسته مورد مطالعه قرار گرفته است .این تحقيق به روش توصيفي ـ تحليلي انجام
شده است و با رویکرد مقایسه تطبيقي بين صنعت گردشگري ایران با قطبهاي گردشگري پيرامون
ایران ،وضعيت صنعت گردشگري ایران و تأثيرگذاري ایدئولوژي سياسي بر گردشگري ایران مورد
بررسي قرار گرفته است.
دادههاي مورد نياز تحقيق از نهادها و سازمان هاي معتبر داخلي و بينالمللي اخذ شده است و
دوره زماني آنها مربوط به فعاليت دولت مرکزي ایران براي توسعه صنعت گردشگري از دهه 4114
تا  )0444( 4114ميباشد  .مرکز آمار ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ایران به عنوان نهادهاي
داخلي و سازمان جهاني گردشگري ،شوراي جهاني گردشگري و سفر ،4گروه هنلي و همکاران،0
کميسيون اروپایي (اتحادیه اروپا) و سازمان آسيا و پاسفيک جزء سازمان ها و نهادهاي بينالمللي
هستند که آمار و ارقام شاخصها تحقيق از آنها اخذ شده است .سوال اصلي تحقيق این است که
ایدئولوژي سياسي ایران چه تأثيري بر صنعت گردشگري بينالمللي در ایران داشته است؟ این
پژوهش بر مبناي شاخصهاي « ميزان گردشگر وارد شده به داخل کشور»« ،کسب درآمد ارزي از
گردشگري»« ،نسبت درآمد ارزي گردشگري به توليد ناخالص داخلي»« ،تعداد مليتهایي (کشورها)
که براي ورود به کشور نياز به روادید ندارند» و م قایسه آنها در ميان کشورهاي و رقباي اصلي ایران
در منطقه و خاورميانه انجام شده است .مهم ترین این کشورها ترکيه ،مصر و امارات متحده عربي
(شيخ نشين دبي) مي باشد .بخشدیگري از دادهها و اطالعات تحقيق از اسناد رسمي قوانين مصوب
مجلس شوراي اسالمي ایران به دست آمده است و به شيوه تحليل محتوا مورد بررسي قرار گرفته
است.
یافتههای تحقیق
ایران به عنوان کشور خاورميانهاي و در جنوب غرب آسيا از نظر بازار گردشگري داراي فراز و
نشيبهاي زیادي بوده است .از نظر تاریخي ،در دوره پهلوي ،متناسب با روند رو به رشد گردشگري در
جهان ،براي ساماندهي امور گردشگري و به منظور شناساندن مفاخر ایران و تمدن کهن این سرزمين
براي نخستين بار در سال 4141ش «اداره امور جهانگردي» زیر نظر وزارت کشور تأسيس شد .پس از آن
این اداره متناسب با رشد صنعت گردشگري توسعه یافت .ابتدا به «شوراي عالي جهانگردي» (4104ش)
World Travel and Tourism Council
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سپس به «اداره کل جهانگردي» (4111ش) ،پس از آن به «سازمان جلب سياحان» (4110ش) و در
نهایت سازمان جلب سياحان با وزارت اطالعات (ارتباطات) (4131ش) ادغام شد و وزارتخانهاي تحت نام
وزارت اطالعات و جهانگردي شکل گرفت (نگاه کنيد به :رضواني .)414-410 :4151،در این دوره گرایش
غربگراي حکومت پهلوي و به تبع آن ارتباطات گسترده هوایي با شهرهاي بزرگ اروپایي و آمریکایي و
وجود اندیشه ناسيوناليسم ایراني (ترویج و تبليغ هویت هاي ملي و فرهنگي) بر مبناي بسترهاي غني
فرهنگي و آثار تمدني ایران باستان (هخامنشيان و ساسانيان) و سدههاي ميانه (صفویه) باعث شد تا ایران
جایگاه مناسبي را در صنعت گردشگري در منطقه کسب کند .عالوه بر آن ،حکومت پهلوي دوم ،برنامه
ویژهاي براي توسعه گردشگري دریایي در سواحل شمال و جزایر جنوب (به ویژه کيش) داشت که با
ایدئولوژي حکومت هم خواني داشت .بر این اساس ،ایران در نيمه نخست دهه 4134ش نزدیک به 43
درصد از بازار گردشگري بينالمللي خاورميانه در اختيار داشت (جدول  .)4با وقوع انقالب اسالمي،
ایدئولوژي سياسي ،حکومت و مبناي قانون گذاري در ایران تغيير کرد .حکومت جدید ،معيارها و ارزش
هاي اسالمي و شریعت را مبناي قانونگذاري در جامعه ایران قرار داد که سياستها و مقررات بخش
گردشگري را نيز شامل ميشد .از این رو ،الگوي گردشگري متعارف در جهان ،به ویژه در بخش
گردشگران خارجي و گردشگري ساحلي ،با الگوي مورد نظر حکومت جمهوري اسالمي ایران که نوعي
گردشگري اسالمي و مذهبي را توصيه ميکرد ،در تعارض قرار گرفت (حافظ نيا و رمضاني دارابي:4130،
 .)34عالوه بر ایدئولوژي اسالمگراي حکومت انقالبي؛ وقوع جنگ تحميلي ،ناامني و بيثباتي سياسي به
دليل فعاليت نيروهاي مرکزگریز و واگرا در داخل مرزهاي ایران باعث رکود صنعت گردشگري در ایران
شد .به گونهاي که تعداد گردشگر وارد شده به ایران از  053هزار نفر در سال 4130ش به کمتر از
434هزار نفر در سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي رسيد و سهم ایران از بازار گردشگر خاورميانه از
 41/3درصد به  4/0درصد تنزل یافت (منبع :جدول ( )4آمار سال هاي جدید در جداول بعدي آمده
است).
جدول ( :)4تعداد گردشگران وارد شده به ایران و سهم ایران در منطقه خاورمیانه
سهم ایران از بازار
تعداد گردشگر بینالمللي وارد شده (4333نفر)
سال
*
کل خاورمیانه ()%
خاورميانه عربي و ایران
خاورميانه عربي
ایران
0001
4144
101
4111
41/4
144
4134
1431
1344
331
4131
41/1
053
4130
5015
5444
415
4133
5
3014
3444
414
4101
4/6
* سازمان گردشگري جهاني در آمارهاي خود ،ایران را جزء منطقه خاورميانه به حساب نميآورد (ایران جزء آسيا و
پاسفيک است).
منبع :سازمان جهاني گردشگري )0440( ،و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)4155( ،
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بدین ترتيب پس از پيروزي انقالب اسالمي عالوه بر رکود گردشگري تاریخي ـ فرهنگي،
الگوهاي گردشگري ساحلي ،دریایي و جزیرهاي حکومت گذشته منسوخ شد و سياست جدیدي براي
بهرهمندي گردشگري ایراني در سواحل دریاي خزر تحت عنوان «طرح سالم سازي دریا» در پيش
گرفته شد (حافظ نيا و رمضاني دارابي .)34 :4130،این وضعيت در سواحل جنوب و جزایر کيش و
قشم نيز دنبال شد .به تدریج با ساماندهي اوضاع سياسي کشور و ایجاد آرامش در فضاي امنيتي
ایران در پایان دهه  4104و دهه 4154ش ،آن طوري که انتظار ميرفت رشد چشم گيري در جذب
گردشگر بينالمللي صورت نگرفت .این در حالي است که در این زمان و پس از آن ،جهان و به ویژه
منطقه خاورميانه شاهد رشد فزاینده گردشگر بينالمللي است .به گونهاي که در بين سالهاي
 4113تا 0444م ،خاورميانه با  44/3درصد رشد و با فاصله نسبتاً زیاد با سایر مناطق جغرافيایي در
جهان در رتبه نخست است (شکل  .)0در این زمان ،سهم اروپا از حدود  04درصد بازار جهاني
گردشگري در 4113م به نزدیک  34درصد در 0440م رسيده است که این مقدار کاهش به سوي
خاورميانه و آسيا کشيده شده است.

شکل ( :)5نرخ رشد جذب گردشگر و سهم جهاني هر منطقه از گردشگران بینالمللي
ترسيم از نگارنده بر اساس دادههاي :سازمان جهاني گردشگري 11 :0444( ،و )3 :0441

در پيرامون ایران و منطقه خاورميانه بيش از همه کشورها ترکيه و امارات متحده عربي (شيخ
نشين دبي) در جذب گردشگر بينالمللي موفق بوده اند .در کنار این دو کشور ،مصر که از پيش
هم سهم عمدهاي در بازار گردشگر خاورميانه داشت با توسعه زیرساختهاي گردشگري
فرهنگي ـ تاریخي خود و بهرهگيري از گردشگري ساحلي و دریایي در سواحل دریاي مدیترانه و
دریاي سرخ سهم خود را در گردشگري خاورميانه حفظ کرد .به نظر ميرسد که دگردیسي فضاي
سياسي و ایدئولوژیکي ایران در سه دهه گذشته ،زمينه را براي رقباي منطقهاي ایران در بازار
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گردشگري فراهم کرد و ایرا ن برتري ژئوپليتيکي گردشگري خود را به نفع رقباي منطقهاي از دست
داد.
باید توجه داشت که هر چهار کشور ایران ،ترکيه ،امارات متحده عربي و مصر جزء کشورهاي
مسلمان هستند و اکثریت مطلق شهروندان آنها مسلمان مي باشند .تفاوت در صنعت و گونههاي
گردشگري و ميزان توسعه یافتگي صنعت گردشگري در هر کشور به ایدئولوژي سياسي ،نگاه
حکومت و به تبع آن انتخاب حکومت و سياستگذاران در استراتژي و نگرش تهدیدآميز بودن یا
فرصت ساز بودن حوزه گردشگري بستگي دارد .به عبارت دیگر ،تفاوتهاي صنعت گردشگري ایران
با ترکيه ،امارات و مصر ناشي از تفاوتهاي حوزه سياست ،ایدئولوژي سياسي و طرز تلقي
سياستگذاران کالن کشور از گردشگري است .این در حالي است که جامعه هر چهار کشور در حوزه
فرهنگي ،دیني و عقيدتي داراي اشتراکات زیادي هستند.
در ادامه این سه قطب گردشگري پيرامون ایران به اجمال معرفي ميشود تا شاخصي براي
مقایسه تطبيقي وضعيت گردشگري در ایران با رقباي منطقهاي خود باشد:
 -4دبي :در ابتداي سده بيستم ،دبي ،دهکدهاي بيش نبود تا این که در 4100م ميدان نفتي در این
منطقه کشف شد و نقطه عطفي در توسعه دبي گشت .پس از آن که قدرت استعماري بریتانيا در
4154م خليج فارس را ترک کرد ،رئيس آل مکتوم ،شيخ دبي به همراه  0شيخ نشين همسایه خود،
کشور امارات متحده عربي را تأسيس کردند و نظام سياسي خاصي در دنيا به وجود آوردند که هر
یک از شيخنشينها در امور داخلي و حتي در برخي موارد خارجي داراي استقالل کامل هستند
(نگاه کنيد به :مجتهدزاده .)110-110 :4151،دبي که تا پيش از کشف نفت هيچ گونه نشانهاي از
توسعه تمدني نداشت با استفاده از درآمدهاي نفتي به سرعت زیرساختهاي شهري و حمل و نقل
خود را توسعه داد .در دهه 14م دبي به دنبال کاهش وابستگي خود به درآمدهاي نفتي برآمد و به
توسعه مناطق آزاد تجاري (جبل علي) و جذب سرمایهگذاريهاي بينالمللي تمرکز کرد .تا این که
پس از سه دهه در آغاز هزاره سوم به مرکز تجاري خاورميانه ،تنها شهر جهاني خاورميانه و عروس
خاورميانه و امنترین منطقه خاورميانه تبدیل شده است .در حوزه گردشگري دبي به تنهایي
پایتخت تفریحي ،سرگرمي و گذران اوقات فراغت خاورميانه تبدیل شده است .به گونهاي که کانوني
براي برگزاري جشنوارهها ،کنفرانسهاي بينالمللي ،اردوهاي تيمهاي درجه اول ورزشي منطقهاي و
جهان ،خانه فصلي هنرمندان ،ورزشکاران ،سياستمداران ،سرمایهداران جهاني و  ...شده است که
ميتوانند از مدرنترین تجهيزات و امکانات رفاهي و سرگرم کننده استفاده کنند .این در حالي است
که این شيخ نشين تنها  1441کيلومتر مربع وسعت (کوچکتر از یک سوم استان گيالن) و
 01کيلومتر ساحل دارد و در کمربند بياباني جهان واقع شده و داراي یکي از بدترین شرایط آب
و هوایي (داغ ،شرجي و بدون باران) در جهان است .دبي هيچ گونه جاذبه گردشگري
تاریخي ـ فرهنگي ثبت شده در یونسکو ندارد (یونسکو )0444،و تمام بازار آن متکي به گردشگري
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ساحلي ،تجاري و ورزشي است .در حقيقت تا پيش از این رویداد ،دبي این پيش فرض که بازار
گردشگري نيازمند جاي خوش آب و هوا و سرسبز و یا داراي ابناي تاریخي است ،به هم زد .در
مجموع این شيخ نشين در سال 0443م نزدیک به  1درصد از بازار جذب گردشگري بينالمللي در
خاورميانه در اختيار داشته است (جدول  )0که با جذب حدود  00ميليارد دالر درآمد ارزي از
صنعت گردشگري 43/1 ،درصد کل توليد ناخالص داخلي کشور امارات متحده عربي را توليد کرده
است (جدول  .)1امارات متحده عربي در تالش است تا با پيمان هاي دو جانبه با کشورهاي مختلف
جهان براي حذف روادید براي ورود به این کشور براي اقامت کوتاه مدت ،سهم بيشتري از بازار
گردشگري جهاني را به خود اختصاص دهد .هم اکنون شهروندان  50کشور ميتوانند بدون اخذ
روادید براي اقامت کوتاه مدت وارد این کشور شوند (هنلي و همکاران( )0444،4جدول .)1
جدول ( :)5تعداد گردشگر وارد شده به کشورهای ترکیه ،امارات متحده عربي ،مصر و ایران و سهم هر یک
از آنها در خاورمیانه
سال

سهم هر کشور از گردشگر وارد

تعداد گردشگر وارد شده (به  4333نفر)
خاورميانه

*

شده به خاورمیانه()%

ترکيه

دبي

مصر

ایران

ترکيه

دبي

مصر

ایران

4114

41131

1511

151

0144

431

10

0/3

40/4

4

4113

04350

5431

0143

0354

131

10/1

44/0

41/4

5 /5

0444

10403

1330

1145

3440

4110

00/3

44/3

41/4

9/4

0441

31533

40300

-

5513

4031

14/5

-

41/0

9

0443

30003

01111

5413

40010

0411

14/1

3/0

43

5/1

0441

34053

03340

0340

44141

0050

14/0

3/1

41/5

5 /4

0444

14403

05444

5110

41434

0010

14

3/0

43/0

9

* در این جدول ،آمار خاورميانه عربي بعالوه ایران و ترکيه را خاورميانه ناميدهایم تا جایگاه گردشگري ایران در منطقه
مشخص شود
گرداوري و تنظيم از نگارنده بر مبناي دادههاي :سازمان جهاني گردشگري) 0444(،

 -0ترکیه :همسایه شمال غربي ایران یعني ترکيه در صنعت گردشگري بينالمللي جایگاه ممتازي
در سطح جهاني دارد .این کشور در سال 0444م با جذب  05ميليون گردشگر بين المللي ،رتبه
هفتم را در ميان کشورهاي جهان دارا بوده است (سازمان جهاني گردشگري )0 :0444،و در سال
 0440با جذب بيش از  13ميليون گردشگر به جایگاه ششم جهان ارتقاء یافته است (سازمان جهاني
گردشگري .)0 :0444،این کشور در سالهاي پایاني دهه نخست سده بيست و یکم 44 ،درصد از
Henley & Partners
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توليد ناخالص داخلي خود را از صنعت گردشگري به دست آورده است .این کشور برخالف دبي
داراي ميراث فرهنگي و تاریخي غني است و در منطقهاي خوش آب و هوا واقع شده است .اما نکته
قابل توجه این است که بيش از  04درصد گردشگران بينالمللي وارد شده به ترکيه ،جذب بازار
گردشگري ساحلي این کشور در سواحل آنتاليا و استانبول شدهاند (نخست وزیري جمهوري
ترکيه( )1 :0444،4سایر سواحل محاسبه نشده است) .ایدئولوژي سياسي و تعامل بينالمللي این
کشور در نظام بينالمللي ،سهم بسزایي در موفقيت این صنعت در کشور ترکيه داشته است .به
گونهاي که بر اساس گزارش موسسه معتبر هنلي و همکاران 14 ،مليت از کشور جهان براي ورود به
ترکيه نياز به اخذ روادید ندارند (هنلي و همکاران( )0444،جدول .)1
جدول ( :)9درآمد ارزی حاصل از گردشگری در کشورهای ترکیه ،امارات متحده عربي ،مصر و ایران و نسبت
درآمد کل صنعت گردشگری به تولید ناخالص داخلي در هر کشور
درآمد ارزی از گردشگری (میلیون

نسبت درآمد گردشگری به تولید ناخالص

دالر)

داخلي ()%

سال

امارات متحده
*
عربي

مصر

ایران

4114

1003

143

4444

04

0/3

5/5

1/0

4/9

4113

1135

010

0031

05

3/0

1/3

44/0

4/9

0444

5010

4401

1113

105

44/3

1/4

41/0

43/4

0441

43333

4311

0403

4451

40/3

3/1

41/0

6/ 6

0443

04134

5400

44133

4141

44/0

43/1

41/4

4/4

0441

04034

5130

44533

0440

44/4

41/1

45/1

6/4

0444

04345

3355

40303

-

44

44/1

45/3

6

ترکيه

دبي

مصر

ایران

ترکيه

0

* شوراي گردشگري و مسافرت جهاني آمار تفکيک شده دبي را ارائه نکرده است و آمار مربوط به کل کشور امارات متحده
عربي است.
گرداوري و تنظيم از نگارنده بر مبناي داده هاي :سازمان جهاني گردشگري )0444(،و شوراي گردشگري و مسافرت
جهاني)0444(،

 -1مصر :تا پيش از انقالب سال 0444م مصر و بحران سياسي و امنيتي سالهاي اخير این کشور،
مصر مهمترین و بزرگترین بازار جذب گردشگر در خاورميانه بوده است .غناي تمدني و تاریخي
مصر و وجود دو اثر بي نظير این کشور در عرصه جهاني (اهرام ثالثه و مجسمه ابوالهول) باعث شده
بود تا مصر در گردشگري ابناي تاریخي موقعيت ممتازي در سطح بينالمللي کسب کند .در 0444م
Republic of Turkey Prime Minstry
WTTC

1
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بيش از  41ميليون گردشگر از مصر دیدن کردهاند که  01/1درصد از بازار خاورميانه عربي را
تشکيل ميدهد (سازمان جهاني گردشگري .)1 :0444،اقتصاد این کشور بيش از سایر کشورهاي
منطقه به صنعت گردشگري وابسته است .به گونهاي که در سال 0443م بيش از  41درصد از توليد
ناخالص داخلي این کشور مربوط به صنعت گردشگري است (جدول  .)1مصر از ابتداي دهه 4114م
متوجه شد که پتانسيل گردشگري ابناي تاریخي محدود است ،به همين دليل به فکر توسعه
جاذبههاي گردشگري در سواحل دریاي مدیترانه ،کانال سوئز و دریاي سرخ براي توسعه گردشگري
همگاني افتاد .این سياست موفقيت آميز بود و باعث توسعه نسبتاً متوازن منطقهاي در مصر شد
(سازمان جهاني گردشگري .)10-15 :0441،مصر نيز به مانند ترکيه با  31کشور جهان براي ورود و
خروج به این کشور ،لغو روادید دارد (جدول  )1که کمک شایاني در جذب گردشگر در این کشور
کرده است.
جدول ( :)1تعداد ملیت هایي که برای ورود به کشور نیاز به روادید ندارند
رقبای منطقه ای ایران

چهار کشور نخست جهان

تعداد ملیت هایي که برای

نام کشور

تعداد مليت هایي که براي
ورود نياز به ویزا ندارند

نام کشور

فرانسه

454

ترکيه

33

ایتاليا

454

مصر

43

اسپانيا

454

امارات متحده عربي

64

ایاالت متحده امریکا

401

ایران

91

ورود نیاز به ویزا ندارند

منبع :هنلي و همکاران)5344( ،

 -1ایران :ایران در حوزه گردشگري ،داراي جاذبههاي گوناگوني در گردشگري تاریخي ـ فرهنگي،
گردشگري مذهبي ،اکوتوریسم و گردشگري ساحلي است .به گونهاي که بيش از کشورهاي پيرامون
ایران داراي آثار ثبت شده و پيشنهادي در یونسکو است (جدول  .)3این بدین معنا است که بيش از
کشورهاي پيراموني داراي جاذبههاي گردشگري است.
جدول ( :)4تعداد آثار ثبت شده میراث جهاني در یونسکو (کشورهای ایران ،مصر ،ترکیه و امارات متحده
عربي)
ایران

مصر

ترکيه

امارات متحده عربي

آثار ثبت شده

43

5

44

4

آثار پیشنهادی و در دست بررسي برای ثبت

31

10

14

0

منبع :یونسکو)5349(،
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به طور کلي در ایران ،صنعت گردشگري کمتر مورد توجه نهادها ،برنامهریزان و تصميمگيرنده
گان رده باال بوده است .به عبارت دیگر ،باور و اراده الزم براي توسعه گردشگري در نزد نهادهاي
تصميمساز کالن کشور نيست که این مسأله ناشي از نگرش حکومت به تهدیدآميز بودن گردشگري
بينالمللي در مقوله فرهنگي و اجتماعي است .حداقل توجه موجود نيز ،نگاه سنتي به گردشگري
تاریخي  -فرهنگي بوده است (هرچند با کاستي و چالشهاي فراواني روبه رو است) و در دهههاي
اخير گردشگري مذهبي اولویت نخست و مهمترین دغدغه سياستگذران در حوزه گردشگري بوده
است .بر اساس قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 01دي 4130مجلس
شوراي اسالمي ،شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان باالترین مرجع سياستگذاري،
تصميمگيري و برنامهریزيهاي کالن در مورد ميراث فرهنگي و گردشگري است که اعضاء آن
مقامات عاليرتبه دولت (رئيس جمهوري و برخي از وزرا) ميباشد .این نهاد وظيفه دارد در خصوص
مراکز فرهنگي ،ابناي تاریخي و حفظ ميراث تاریخي و فرهنگي ایران تصميمگيري کنند .سازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري نيز مأموریت دارد در حوزه گردشگري بناها و محوطههاي تاریخي
فعاليت کند (قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ،روزنامه رسمي کشور:4130،
شماره  .)45431به نظر ميرسد بر اساس این قانون ،گردشگري یعني دیدن بناهاي تاریخي .در سند
چشم انداز ایران در افق  4141هيچ اشارهاي به گردشگري نشده است (چشمانداز جمهوري اسالمي
ایران در افق  .)4141در  3قانون برنامههاي توسعه جمهوري اسالمي ایران هيچ اشارهاي به
گردشگري ساحلي ،دریایي و تفریحي نشده است .در دو برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران توجهي به صنعت گردشگري به صورت روشن نشده است .در
برنامه سوم تأکيد بر حفظ بافت هاي تاریخي شهرها و حفظ بافت قدیمي منطقه جماران شده است
(قانون برنامه سوم توسعه ،ماده  .)400در برنامه چهارم آمده است «تصویب و ابالغ استاندارهاي بهره
مندي نقاط مختلف کشور از فضاهاي  ...گردشگري ( »...قانون برنامه چهارم توسعه ،ماده  .)441این
ماده قانوني چيز زیادي در خصوص صنعت گردشگري را مشخص نميکند .بر اساس قانون برنامه
پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران ( ،)4114-4111دولت موظف است به کمک
شهرداريها زیرساختهاي الزم را براي زائران در شهرهاي مشهد ،قم و شيراز فراهم کند و
فعاليتهاي فرهنگي و خدمات زیارتي را در قطبهاي زیارتي توسعه دهد (قانون برنامه پنجم توسعه،
ماده  44و  .)40در هيچ یک از اسناد باالدستي کشور ،اشارهاي به اکوتوریسم ،گردشگري ساحلي و
دریایي و یا حمایت دولت و یا سرمایهگذاري در این زمينه براي توسعه زیرساختهاي و ارائه
تسهيالت و خدمات در مناطق ساحلي و جزیره اي اشاره نشده است .به نظر ميرسد که اکوتوریسم
و گردشگري ساحلي مورد حمایت نهادهاي تصميمگير نبوده است .جایي که بيشترین سهم جهاني
گردشگري متعلق به این حوزه است و عموم مردم عالقمند هستند از این حوزه استفاده کنند .علي
رغم این که خاورميانه به عنوان مهمترین کانون گردشگري زیارتي در جهان است ،اما  00درصد
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گردشگران بينالمللي آن ،جذب گردشگري تفریحي شدهاند که بخش اعظم آن مربوط به گردشگري
ساحلي و دریایي است (سازمان جهاني گردشگري .)00 :0441،آمارهاي تفکيک شده و دقيقي راجع
به توزیع گردشگران در ایران وجود ندارد .به عبارت دیگر ،آماري که نشان بدهد چه مقدار از
گردشگران به جاذبههاي اکوتوریسم ،گردشگري ساحلي و دریایي ،گردشگري تاریخي ،گردشگري
فرهنگي ،گردشگري مذهبي و  ...مراجعت کردند وجود ندارد .اما آن چه که در فضاي گردشگري
ایران تا کنون مشاهده شده است این است که سهم گردشگران بينالمللي براي جاذبه هاي ساحلي
ایران تقریباً صفر است .اندک گردشگراني که به ایران ميآیند در وهله اول مربوط به گردشگري
مذهبي و در وهله دوم مربوط به گردشگري تاریخي ـ فرهنگي است .گردشگران خارجي را ميتوان
در ميدان نقش جهان ،پاسارگاد ،پرسپوليس ،حافظيه و مرقد امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)
دید و نه در سواحل جنوب و سواحل شمال ایران .گردشگران بينالمللي ابناي تاریخي و فرهنگي
محدود بوده و منحصر به گروه خاصي از عالقمندان به تاریخ و فرهنگ کشورها و برخي محققين و
دانشجویان است که عمدتاً اروپایي بوده و به ایران سفر ميکنند .در حوزه گردشگري زیارتي ،زائراني
که به ایران سفر ميکنند ،مختص مردمان شيعه مذهب است که عمدتاً در فضاي پيرامون ایران
پراکنده ميباشند .از دیدگاه صنعت گردشگري ،حفظ و توسعه گردشگري زیارتي اقدام مناسبي است
که حکومت ایران انجام ميدهد ،اما نسبت جمعيت شيعه مذهب به کل جمعيت جهان بسيار اندک
است و افراد اندکي از جمعيت شيعه مذهب ميتوانند به ایران سفر کنند .از این رو ،سياست گذاري
و برنامهریزي صرفاً بر مبناي گردشگري زیارتي (و تا حدودي گردشگري تاریخي) نميتواند ایران را
به جایگاه مناسبي در بازار گردشگري منطقهاي و جهاني برساند.
به نظر ميرسد که جمهوري اسالمي ایران با نگاه ایدئولوژیکي و امنيتي نتوانسته است با توجه
به پتاسيلهاي فوقالعاده خود در گردشگري تاریخي ـ فرهنگي ،اکوتوریسم و گردشگري ساحلي،
سهم عمدهاي در بازار بينالمللي داشته باشد .مطابق با داده هاي سازمان جهانگردي جهاني ،ایران از
نظر بازار جذب گردشگري در خاورميانه در دهه نخست سده بيستم و یکم ،کمتر از  1درصد را به
خود اختصاص داده است .این در حالي است که ترکيه بيش از  44برابر ،مصر بيش از  3برابر و دبي
نزدیک  1برابر ایران گردشگر جذب کردهاند (جدول  .)0طبيعي است که در حوزه درآمدهاي ارزي
حاصل از صنعت گردشگري نيز رتبه ایران نسبت به رقباي منطقهاي خود بسيار اندک باشد (جدول
 .)1در مجموع ایران  4/01درصد بازار جذب گردشگر و از نظر درآمدهاي ارزي حاصل از گردشگري
 4/01درصد (در هر دو مورد بسيار کمتر از نيم درصد) سهم جهاني را به خود اختصاص داده است
(سازمان جهاني گردشگري .)0444،این در حالي است که ایران جزء ده کشور اول داراي جاذبههاي
گردشگري دنيا و در شمار پنج کشور نخست در زمينه تنوع و جذابيت جاذبههاي طبيعي است
(سقایي .)133 :4130،از آن جایي که گردشگري یکي از موارد مهم در اقتصاد ملي و بينالمللي
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است ،آیا ایران ميتواند متناسب با سند چشم انداز بيست ساله ایران (ایران در  ،)4141به قدرت
اول اقتصادي منطقه تبدیل شود؟
گردشگري ساحلي در ایران جاذب بازارهاي داخلي است و در دو دهه اخير با توسعه وسائط
نقليه شخصي و عمومي رونق زیادي گرفته است .اگرچه این نوع گردشگري مورد توجه اسناد
باالدستي نبوده و نهادهاي متولي امر تقریباً هيچ گونه خدماتي را در سواحل ارائه نميدهند ،اما با
اقبال مردمي مواجه بوده است .وجود  0544کيلومتر سواحل شمال و جنوب ایران ،جزایر متعدد
خليج فارس و به ویژه کيش و قشم ،همگي استعداد فراواني در توسعه گردشگري ساحلي و دریایي
دارند .وجود منطقه جنگلي سرسبز و منحصر به فرد نوار ساحلي شمال ایران همراه با اقليم مطبوع و
سواحل زیبا ،منطقهي استثنایي براي عالقمندان گردشگري ساحلي ایجاد کرده است .ارزش این
منطقه زماني به خوبي روشن ميشود که بدانيم این منطقه جزء خاورميانه و در ميان کشورهاي
کمربند بياباني خشک و داغ آسيا واقع شده است .براي ساکنان منطقه خاورميانه ،شمال ایران باید
بهشت گردشگرها باشد .در فصل زمستان این شرایط براي سواحل جنوبي و به ویژه جزیره کيش و
قشم و سواحل دریاي عمان صادق است .به نظر ميرسد که این سرمایه عظيم ملي ميتواند در
راستاي منافع ملي ـ تنوع سازي منابع درآمد ارزي و خروج از اقتصاد تک محصولي (نفت) ـ و
تقویت روحيه جامعه به نحوه شایستهتري به کار گرفته شود.
شاخص مهم دیگري که متأثر از حوزه سياست و ایدئولوژي است و چالش بزرگي بر سر راه
جذب گردشگري بينالمللي در ایران به حساب ميآید ،شاخص حذف روادید براي اقامت کوتاه مدت
است .ایران تنها با  11کشور جهان براي اقامت کوتاه مدت در ایران لغو روادید کرده است (جدول
 )1که از این حيث ایران جزء  43کشور آخر جهان است (هنلي و همکاران .)0444،این در حالي
است که از این  11کشور ،بخش اعظمي از آن جزایر و کشورهاي بسيار کوچک جهان هستند که
سهمي در صدور گردشگر به بازارهاي جهاني ندارند .کيپ ورد ،سيشل ،گویان ،کمور ،ماداگاسکار،
جيبوتي ،دومينکا ،هائيتي ،ماکائو ،تيمور شرقي ،نيووي ،جزایر کوک ،ميکرونزي ،تيووي ،پاالئو ،ساموآ
و تووالو برخي از این کشورها هستند .اندونزي ،مالزي و سوریه در آسيا ،تانزانيا و کنيا در آفریقا،
بوليوي و ونزوئال در آمریکا جنوبي ،ترکيه در اروپا مهمرین کشورهاي جهان هستند که با ایران
قرارداد دو جانبه براي حذف روادید براي اقامت کوتاه مدت امضاء کردهاند .این در حالي است که 51
درصد گردشگر بينالمللي جهاني متعلق به کشورهاي اروپا و آمریکاي شمالي است (سازمان جهاني
گردشگري )10 :0441،که ایران تقریباً هيچ گونه مراوده حذف روادید با آنان ندارد.
نتیجه گیری
گردشگري به عنوان یک نياز روحي براي انسان در عصر کنوني از جایگاه ممتازي برخوردار است.
عالوه بر ارضاء نيازهاي روحي انسان ،به عنوان مهمترین بخش اشتغال جهان محسوب ميشود و در
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کنار نفت سودآورترین صنعت در جهان است .بدیهي است که اهميت این صنعت براي کشورها
مسجل شده است .از این رو حکومتها در کشورهاي مختلف در تالش هستند تا سهم خود را از بازار
جهاني صنعت گردشگري گسترش دهند .اما حکومتها در تنگناي ایدئولوژي سياسي گرفتارند و این
پارامتر سياسي تا حدود زیادي تعيين کننده نوع گردشگري و رونق یا رکود آن است.
ایران از نظر جاذبههاي گردشگري یکي از کشورهاي شاخص در جهان است .چرا که هم در
حوزه تمدني و فرهنگي سابقه درخشاني در طول تاریخ داشته است و یادگارهاي فراواني در پهنه
سرزميني ایران به جاي مانده است و هم در حوزه محيط طبيعي داراي تنوع و جاذبههاي گوناگوني
است .خيزش توسعه گردشگري در دهه هفتاد ميالدي در جهان و سپس در خاورميانه باعث شد تا
گردشگران زیادي از ایران دیدن کنند و ایران سهم قابل مالحظهاي از جذب گردشگر در منطقه
خاورميانه داشته باشد .اما وقوع انقالب اسالمي در پایان این دهه و حاکميت ایدئولوژي سياسي
انقالبي ،صنعت گردشگري را به شدت متأثر کرد و باعث رکود این صنعت در ایران شد .جنگ
تحميلي و بيثباتي سياسي و فعاليت نيروهاي ضد انقالب در ایران این مسئله را تشدید کرد .رکود
صنعت گردشگري در ایران هم زمان با انفجار گردشگري در جهان بود .به گونهاي که عالوه بر
الگوهاي سنتي گردشگري (گردشگري تاریخي ـ فرهنگي و زیارتي) ،گردشگري ساحلي و اکوتوریسم
با استقبال گسترده تودههاي مردمي مواجه شد و گردشگري را از حالت اشرافي و طبقه مرفه خارج
کرد .بدین ترتيب به گردشگري همگاني یا تودهاي موسوم شد که مبتني بر گذران اوقات فراغت و
سرگرمي همراه با فعاليتهاي آب بازي ،آب تني ،شنا ،ماسه بازي و ماسه درماني ،قایق سواري ،جت
اسکي ،ماهيگري تفریحي ،تماشاي آبزیان در مکانهاي مخصوص امن در پالژها و مناطق حفاظت
شده ميباشد .عالوه بر آنها برگزاري جشنوارهها ،همایشها ،مسابقات ساحلي همراه با ارائه خدمات
رفاهي و بهداشتي باعث رونق فزایندهي این صنعت شده است .از این رو ،گردشگري ساحلي به
پيشروترین و محبوبترین نوع گردشگري در عصر کنوني در جهان تبدیل شده است .این تَب
گردشگري ساحلي ،منطقه خاورميانه و کشورهاي پيرامون ایران را هم در بر گرفت .بر این اساس،
کشورهاي همسایه ایران به شدت در صنعت گردشگري فعال شدند و سرمایهگذاريهاي زیادي در
این حوزه انجام دادند .به گونهاي که دبي به عنوان یک منطقه بياباني خشک و بدون عقبه فرهنگي
و تمدني به پرجاذبهترین منطقه گردشگري خاورميانه تبدیل شد .ترکيه ،دیگر همسایه ایران ،عالوه
بر روند رو به رشد جذب گردشگر تاریخي  -فرهنگي ،در حوزه گردشگري ساحلي در دو ساحل
دریاي مدیترانه (آنتاليا و کوش آداسي) و سواحل دریاي مرمره (استانبول) سهم قابل توجهي از
گردشگري جهاني را به خود اختصاص داده است و به ششمين جاذبه گردشگري جهان تبدیل شده
است .این شرایط کمي دورتر از مرزهاي ایران براي کشور مصر هم صادق بوده است .کشوري که
اقتصادش بيش از سایر کشورهاي منطقه خاورميانه به صنعت گردشگري وابسته است و نزدیک به
 04درصد توليد ناخالص داخلي را از این حوزه تأمين ميکند .این کشورها ضمن توسعه
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زیرساختهاي داخلي خود به مراودات بينالمللي و توسعه روابط دوجانبه با کشورهاي مختلف جهان
در قالب حذف روادید و یا صدور روادید آني در بدو ورود براي توسعه صنعت گردشگري خود اهتمام
ورزیدهاند .به نظر مي رسد که نوعي رقابت ژئوپليتيکي گردشگري در قلمروهاي منطقهاي و حوزه
هاي تمدني در ميان کشورها و از جمله منطقه خاورميانه در حال شکل گرفتن است که ایران نسبت
به رقباي منطقهاي خود در این بعد ژئوپليتيکي در موضع ضعف قرار داده است.
کشور ایران عليرغم همه استعدادهاي جاذبه تاریخي ـ فرهنگي ،شهري ،طبيعي ،زیارتي ،دریایي
و ساحلي نتوانسته سهم قابل توجهي از بازار جذب گردشگري بينالمللي داشته باشد .حکومت
جمهوري اسالمي ایران تالش کرده است تا گردشگري مذهبي را توسعه دهد .اگرچه اقدامات خوبي
براي توسعه این گونه از گردشگري در ایران صورت گرفته است و موفقيتهاي زیادي به دست آمده
است اما باعث غفلت از سایر حوزههاي گردشگري شده است .نهاد رسمي متولي گردشگري در ایران
در حوزه فعاليتهاي خود تمرکز بر گردشگري ابناي تاریخي دارد و متأثر از ایدئولوژي سياسي و
حوزه سياست و قوانين باالدستي حمایتي از گردشگري ساحلي و اکوتوریسم به عنوان جذابترین
گردشگري جهاني به عمل نميآورد .رویکرد ایدئولوژیکي و امنيتي حکومت نسبت به گردشگري
ساحلي و اکوتوریسم باعث شده است تا ایران در این حوزه هيچ سهمي از بازار جهاني نداشته باشد.
بر این اساس گردشگري ساحلي و اکوتوریسم صرفاً ماهيت گردشگري داخلي پيدا کرده است که
خود جوش بوده و مورد حمایت نهادهاي رسمي حکومت نيست.
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