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 دهیچک
 يدئولوژیمتأثر از اتا حد زیادي هر کشور  يو فرهنگ يمسائل اجتماع يو حت ياقتصاد و ياسيس يفضا

متأثر از عوامل گوناگوني  يـ اقتصاد ياجتماع يده ایبه عنوان پد گردشگريحاکم بر آن کشور است.  ياسيس

تا حدود  در هر کشور ن صنعتیا رونق ای. رکود تأثير بسزایي دارد ياسيس يدئولوژیااست که در این ميان، 

بر  يريران چه تأثیا ياسيس يدئولوژین است که ایق ايمسئله تحقدارد.  يبستگ ياسيس يدئولوژیبه ا يادیز

     و  يعيمتعدد طب يبا جاذبه ها يران به عنوان کشوریران داشته است و چرا ایدر ا گردشگريصنعت 

 تحقيق به صورت روش انجامندارد.  يالمللنيب گردشگرجذب  در يسهم قابل توجه يـ فرهنگ يخیتار

بوده ( 4141)برنامه هاي پنج ساله توسعه، سند چشم انداز ایران در افق توصيفي ـ تحليلي و تحليل محتوا 

)مرکز آمار ایران، مجلس شوراي اسالمي و وزارت  يمرتبط مل يق از نهادهاياز تحقيمورد ن يداده هااست. 

)سازمان گردشگري جهاني، شوراي جهاني گردشگري و سفر،  يالمللنيب يو نهادها فرهنگ و ارشاد اسالمي(

ه، يران )ترکیرامون ايپ يگردشگر يقطبهااي و رقباي منطقهبا اخذ شده است و  موسسه هنلي و همکاران(

ران، بازار جذب یحاکم بر ا ياسيس يدئولوژیدهد که ايق نشان ميج تحقینتاسه شده است. یو مصر( مقا يدب

محدود کرده است و مانع توسعه  يخیتار گردشگريبه  يو تا حدود يارتیز گردشگريرا به  گردشگر

همچنين نگاه  در جهان شده است. گردشگرين بخش یشروتريبه عنوان پ و اکوتوریسم يساحل گردشگري

ایدئولوژیکي و امنيت محور حکومت ایران به صنعت گردشگري باعث شده است که این صنعت بيشتر جنبه 

 .کندمنتفع کمتر  و بين المللي این صنعت از منافع ارزيایران را داخلي و مصرف داخلي پيدا کند و 

  .رانیا اکوتوریسم، ،يساحل گردشگري، گردشگري، ياسيس يدئولوژیا: یدیواژگان کل
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 مقدمه -4

را باال ببرد. به  يت زندگيفيتواند کياست که م يو جزء حقوق انسان ياز روحيک نی يگردشگر

، مدرن، ينيده ماشيچيح و گذران اوقات فراغت در عصر پیاز انسان به سفر، تفرين ،گریعبارت د

منافع  ،گرید یيانکار است. از سور قابل يغ ياو مسئله ياساس يازين ،شدن و پست مدرن يجهان

بر  يالمللنيو ب ي، ملياس محليدر مق گردشگريفراوان صنعت  يم و سودآوريرمستقيم و غيمستق

ميليارد و  4، يالديم 0441در سال  4يگردشگر يجهانست. بر اساس آمار سازمان يده نيپوش يکس

ارد دالر بوده يليم 4453آن برابر با  يدر جهان انجام شده که درآمد ارز يگردشگرون سفر يليم 13

 گردشگرين سازمان، صنعت يبر اساس آمار هم. (1: 0441)سازمان جهاني گردشگري، است

که  يار داشته است. به گونهيدر سه دهه اخ ياقتصاد ير بخشهایان ساين نرخ رشد در میشتريب

درصد  44در حدود  واست  ل شدهیتبد ين بخش اشتغال اقتصاد جهانیبزرگتربه  گردشگريامروزه 

ک شغل مربوط به ی. از هر دوازده شغل، به خود اختصاص داده استرا  يجهان 0يداخلد ناخالص يتول

چهار . (1،0443تيز و سيسد) باشديم گردشگريدرصد خدمات مربوط به  13است و  گردشگري

منبع اصلي کسب درآمد  3گردشگري یکي از  کشور(، 434)یعني بيش از  پنجم کشورهاي جهان

عالوه بر . (01: 4131قرخلو،اکبري و ) رتبه اول است ، گردشگري درکشور 04است و در  آنها ارزي

 گردشگريد حاصل از توسعه صنعت یدر خصوص فوا تخصصياز دید کارشناسان و موسسات  ،آن

، رونق کسب و کار، کسب درآمد يکاريو کاهش ب یيزا، اشتغاليتوسعه اقتصاد موارد دیگر نظير

نام  يو اجتماع يغ و حفظ آثار فرهنگي، کمک به توسعه صلح، تبليتبادل فرهنگتوزیع ثروت، ، يارز

 . (415: 4111)ویسي و مهماندوست، برندمي

در سه دهه و تفریحي  1يساحل گردشگري، گردشگريمختلف  هايگونهان يدر ماز سوي دیگر، 

ان در يدرصد اروپائ 01، 3یيون اروپايسيکم يهابر طبق دادهن رشد داشته است. یشترير بياخ

 گردشگريمقصد  0444ش از يب .(0،4113)اینرا اروپا الت عالقمند هستند که به ساحل برونديتعط

 يجهان. بر اساس آمار سازمان (1: 5،0440)وارددر حال حاضر در جهان فعال است  يساحل

م، در سواحل بوده 0444جهان در سال  يگردشگرمقصد برتر جاذبه  43مقصد از  40، يگردگردش

درصد آنها از سواحل  51م، 4113کا در یاالت متحده امریا گردشگرون يليم 0/04اند. از مجموع 

ن منطقه ین کشور از ایا گردشگريد یدرصد عوا 33اند که دن کردهیورک دیويا و نيفورنيدا، کالیفلور

ن قطب يا به عنوان دومياسپانوارد شده به  گردشگراندرصد  34 (.3،4115)بریج شده استحاصل 

                                                           
1 World Tourism Organization (WTO) 
2 Gross Domestic Product (GDP) 
3 The International Ecotourism Society (TIES)  and Center on Ecotourism and Sustainable Development (CESD) 
4 Coastal Tourism 
5 European Commission 
6 INRA Europe 
7 Ward 
8 Bridge 
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انوس ياق ریا( و دو گروه جزايا و اندلوسيا، والنسيترانه )کاتالونیمد يایجهان، به سواحل در يگردشگر

    ، يساحل گردشگرين اساس یبر ا (.105: 4،0445)آگوئلو اندرفته( ياريو بال ي)قنار اطلس

ر یان سايدر م ين نرخ رشد و سودآوریاست که باالتر گردشگري ن بخشیترن و محبوبیتريمردم

را شکل  يا همگانی« 1ياتوده گردشگري»و ( 13: 0445،همکارانو  0)هاني دارد گردشگري يبخشها

اقتصادي شدید در اروپا در سالهاي اخير،  و رکود رغم وجود بحرانعليدر این زمينه،  .داده است

اي که اسپانيا رشد پایدار بخش اقتصادي گردشگري ساحلي و دریایي از رشد برخوردار بوده به گونه

اگر در کنار گردشگري ساحلي،  (.31: 0443و دیگران، 1درصد را تجربه کرده است )فرناندز ماخو 5

نيز اضافه کنيم سهم قابل توجهي از گردشگري ابناء تاریخي و شهري  و گردي(اکوتوریسم )طبيعت

  شود.بازار جهاني گردشگري را شامل مي

 يران داراین پهناور ايسرزماست. فراواني هاي گردشگري جاذبه داراي در هر سه حوزه، ایران

حوزه  ج فارس دريدر خل ير متعدد کوچک و بزرگیجزاو  در شمال و جنوب است يسواحل طوالن

و پوشش  یيط مساعد آب و هوایران که با شرایا يژه سواحل شمالیران است. به ویا ينيسرزم يآبها

شتر يب يده زمانین پدیا يگردشگر. ارزش وضعيت بسيار مطلوبي براي گردشگري داردانبوه،  ياهيگ

واقع شده است و ا يدن يابانيار خشک جهان و کمربند بيم در کنار منطقه بسيابد که بدانیينمود م

ش به عنوان ين منطقه باشند. قشم و کیا يتوانند متقاضيانه ميخاورم يخشک عرب يتمام کشورها

 يالمللنيتوانند جاذب گردشگران بيز و زمستان میيژه در فصل پایج فارس به ويخل يبایر زیجزا

نيان و ساسانيان( و آثار و ابناء تاریخي حکومتهاي باستاني در ایران )هخامنشيان، اشکا باشند.

 هاي فرهنگي ادیبان ایران زمينمعماري و شهرسازي دوره هاي اسالمي به ویژه عصر صفوي و جاذبه

ها جاذبه دیگر در حوزه اکوتوریسم )کوهنوردي، غارنوردي، ( و دهو ... )حافظ، سعدي، فردوسي

در ایران است که ایران را  هاي فراوان گردشگريها و بسترهمگي حکایت از جاذبهکویرنوردي و ...(، 

از نظر جذب اما  در ميان کشورهاي منطقه و حتي جهان در وضعيت ممتازي قرار داده است.

اید حاصل از گردشگري توفيق چنداني نداشته والمللي و به تبع آن درآمدهاي ارزي و فگردشگر بين

 و انهيخاورم يگردشگرجاذبه سمبل  يمنطقه دبایران  يو به جا چنين استچرا  يبه راستاست. 

 شده است. در منطقه  يجهان گردشگرين سهم از یشتريب يه دارايترک

 

 قیتحقنه یشیپ

(، به صنعت گردشگري در کشورهاي سوسياليستي اروپاي شرقي توجه کرده است 4113) 3کرک

و معتقد است که ایدئولوژي سوسياليستي نقش موثري در عدم توسعه صنعت گردشگري در این 

                                                           
1 Aguiló 
2 Honey  
3 Mass Tourism 
4 Fernández-Macho 
5 Kreck 
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هاي توسعه گردشگري پایدار در کشورهاي جهان سوم (، چالش0444) 4داشته است. توسان کشورها

را با تأکيد بر کشور ترکيه بررسي کرده است و معتقد است که این کشورها براي رسيدن به توسعه 

 0المللي هستند. هندرسونپایدار گردشگري، نيازمند حمایت و همکاري نهادها و سازمانهاي بين

ق ي( گردشگري و سياستها در شبه جزیره کره را موضوع تحق0440و همکاران ) 1و کيم( 0440)

تحقيق تأکيد دارند که صنعت پررونق گردشگري کره جنوبي و صنعت کم  اند. هر دوخود قرار داده

به دليل تفاوت بسيار زیادي در نگاه سياسي و ایدئولوژي سياسي دو  فروغ گردشگري در کره شمالي

طبيعي  و محيط دو کشور به لحاظ تاریخي، فرهنگي، زبانياین در حالي است که هر  کشور است.

را در مقایسه دو کشور ليبي و تونس مورد تأیيد  موضوع ( همين0444) 1جونزدارند. یکسان وضعيت 

ریزي گردشگري در دو منطقه ویژه مدیریتي ( حکمروایي برنامه0441) 3پني وانقرار داده است. 

رغم کنک و ماکائو را بررسي کرده است. وي به این نتيجه رسيده است که عليهنگچين، یعني 

اینکه هر دو کشور به لحاظ فرهنگي و قوانين پایه شباهتهاي بسيار زیادي دارند؛ اما حکمروایي و 

به صورت کامالً متفاوت صورت گرفته است که این  سياسي دو منطقهدر این  توسعه گردشگري

( با نگرشي 0443) 5و جمال 0در این زمينه درگاست. آنها  اقتصاد سياسي در تفاوتمسأله ناشي از 

ریزي در صنعت گردشگري را ناشي از قواعد اجتماعي و مشي سازي و برنامهپساساختارگرایانه، خط

 دانند. فکري جامعه مي کالن برجسته سازي مسأله گردشگري در فضاي

تحقيقات مختلفي در خصوص صنعت گردشگري انجام شده است که در برخي از آنها  ،در ایران

؛ 4134، غفاري و موالیي،4153ناصري،اشاراتي به موانع توسعه صنعت گردشگري ایران شده است. 

 4114محرابي و همکاران، و 4131؛ هزارجریبي،4133سب و ضرابي،؛ رخشاني ن4133ولي زاده،

ن يب ي، عدم هماهنگيگردشگر يمواز يسازمانهاند که بر موانعي نظير برخي از این تحقيقات هست

، کمبود مراکز يارتباط يهاشبکه يهارساختیت زيفير، عدم کيت دست و پاگران و مقريآنها، قوان

   ت اشاره يفيکاندک و کم يسات اقامتگاهيغات اندک و نامناسب، تأسي، تبليو خدمات يبهداشت

 رانیدر داخل ا قات صورت گرفتهيتحق عوامل روبنا و درجه دوم هستند.این رسد يبه نظر م اند.کرده

، يکیدئولوژی، ايتي، امنياسيبه مسائل س( 4130،و همکاراننيا )حافظ يبه جزء در موارد اندک

در خصوص  يق مستقليدهد که تحقينشان م نگارنده يهايبررساند. اشاره کرده يو دولت يحکومت

تواند يق مين تحقین رو ایران انجام نشده است. از ایا يبر صنعت گردشگر ياسيس يدئولوژیر ايتأث

 .ر باشدين مسینو در ا يگام

 

                                                           
1 Tosun 
2 Henderson 
3 Kim  
4 Jones 
5 Penny Wan 
6 Dredge 
7 Jamal 
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  ینظر يمبان

م(، 4531-4310) 4دستوت دو تراسي ،که نخستين بار است« هاعلم ایده»ایدئولوژي به معناي 

 0توسط کارل مارکس در سده نوزدهم، بعدها .م به کار برد4510فيلسوف فرانسوي، در سال 

به کار گرفته شد و در ادبيات سياسي ماندگار شد. از به معناي اصطالحي خاص  م(4331-4343)

 اي طبقه حاکم بر جامعه است، ایدئولوژي به معناي حاکم شدن نظام اندیشهمارکس نظر

شکل دادن هاي اوليه و به نظام باورهایي که براي حرکت امروزه، ایدئولوژي (.03: 4114هيوود،)

: 0441و دیگران، 1)گریگوري شودرود، گفته ميساختارهاي اجتماعي در یک جامعه به کار مي

دارد و قدرت و سياست ناگسستني پيوند قدرت و سياست  ایدئولوژي هر چه که باشد با (.100-105

 ایدئولوژي،ست که شکوئي معتقد است که از این روسازد. جامعه را مي ،از نگاه دریچه ایدئولوژي

  (.13: 4133شکوئي،ند )کرا تعيين مي و جامعه سرنوشت انسان

؛ پينتر و 35: 1،0443)پينترجغرافياي سياسي به عنوان علم مطالعه رابطه سياست و فضا 

هاي سياسي  ، در دو دهه اخير، با نگرش انتقادي، اثرات فضایي ایدئولوژي(40: 3،0441جفري

این جریان به حدي قوي بوده  کانون مباحث خود قرار داده است.)فضاشناسي و فضاسازي( را در 

 ،استاد برجسته جغرافياي جهان هاي جغرافياي انساني نيز متأثر کرده است.است که سایر شاخه

ابعاد جغرافيایي و فضایي  )مانيفست( کردن آشکار، «0ي اميدهافضا»دیوید هاروي در کتاب 

 (.01: 5،0444)هاروي داندمي معاصر دانانرا وظيفه اصلي جغرافيداري نئوليبراليسم و جهان سرمایه

استاد فرهيخته جغرافياي ایران، معتقد بود که هر محيط جغرافيایي، نمادي از یک حسين شکوئي، 

یابد. از این رو، منطقي است که در دي از ایدئولوژي خاص، موجودیت ميشيوه تفکر خاص، یا عملکر

ها و محيطها، روي ميزان قدرت، توان و باورهاي ایدئولوژي و يایي از پدیدهفسير و تبيين جغرافهر ت

ها و اثرات فضایي آنها در کانون مباحث و فلسفه سياسي نظام حاکم تأکيد شود و شناخت ایدئولوژي

 (.13: 4133)شکوئي،تحليلهاي جغرافيایي قرار گيرد 

توسعه صنعت گردشگري به عنوان بعدي از زندگي انسان داراي اثرات فضایي و جغرافيایي است. 

ن يي، تعيسازمي، تصميزیرازمند برنامهيدر هر کشور ن گردشگريو نوع نگرش به  گردشگري

گر یشود. به عبارت ديحکومت و دولت انجام م يکالن است که از سو يهايو هدف گذار ياستراتژ

توسط  ،مورد نظر در نگاه کالن ينوع ارائه خدمات و مکانها، يگذارهیزان سرمايم، گردشگرينوع 

 است که ين در حالیا شود.ين مييکنند تعير نظر دولت کار میامر که ز يمتول يدولت و نهادها

، جهان ياسيس يدئولوژیااست.  ياسيس يدئولوژیهر کشور خود متأثر از ا ياسيحکومت و نظام س

                                                           
1 Destutt de Tracy 
2 Karl Marx 
3 Gregory  
4 Painter 
5 Painter & Jeffrey 
6 Spaces of Hope 
7 Harvey 
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 يندهای، فراياجتماع ينظام ارزشها، هنجارهاکنترل همه امور است.  يبرا يابزار و حاکمطبقه  ينيب

فه دارد راه يوظ ياسيس يدئولوژیااست.  ياسيس يدئولوژیاز ا همه متأثر يتوسعه اقتصادو  ياسيس

 ياسيس يدئولوژیا ،اساس نیبر ا .دید و به کدام راه نروید به کدام راه برویف نماين کند و تکلييرا تع

   ده ویپسند يها تيها، فعالیيبایها و زيها، زشتيها و بديخوبص يتشخ يبرا يسنگ محک

دگاه یک کشور از دیدر  يو اقتصاد ياسي، سياجتماع يهانهيزم يده در تمامیناپسند يهاتيفعال

 يامور کشور توسط حکومت و دولت بر مبنا يهايمشو خط يگذارهدف ،نیبنابرا. ت استيحاکم

 (. 4شود )شکل ين مييتع ياسيس يدئولوژیا

هم به عنوان یک پدیده اجتماعي و اقتصادي متأثر از ایدئولوژي سياسي  گردشگري ،در این ميان

پس بر مبناي شود. است و قلمرو و مفهوم آن و نظام ارزشي آن از طریق ایدئولوژي حاکم تعریف مي

ها )دولتي یا گذاريها، نحوه سرمایهها، قوانين، دستورالعملایدئولوژي سياسي حاکم است که ارزش

گيري نهادهاي محلي در صنعت گردشگري، نوع خدمات و آزادي خصوصي(، ميزان استقالل و تصميم

 شود. هاي گردشگري و ارائه کنندگان خدمات معين ميعمل گردشگران، مدیران بخش

 

 
 

م از ی)ترس کالن کشور یهایسازمیو تصم ياسیس یندهایدر فرا یدئولوژینقش ا چارچوب مفهومي تحقیق: :(4شکل)

 نگارنده(

 

المللي( در هاي گردشگري )بينها و گفتمانتوان نگرشبه طور کلي، بر مبناي ایدئولوژي سياسي مي

 کشورهاي مختلف به دو دسته تقسيم کرد:ها در نزد حکومت

 ياسيس يدئولوژيا

 ياسينظام س

 حکومت

 دولت

ها، هدفها، يمشن خطييتع
 ها، نظام ارزشها ...ياستراتژ

جمله صنعت  از
 گردشگري
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 آمیز گردشگرینگرش و گفتمان تهدید  -9-4

المللي بر جامعه ميزبان بسيار مورد توجه در این رویکرد و گفتمان، تأثيرات منفي گردشگران بين

حاکميت در این شود. ز اثرات مثبت گردشگري صرف نظر مياست و به دليل اثرات منفي احتمالي ا

نسبت به گردشگران خارجي نگاه تردید آميز توأم با تهدید دارند و معتقدند گردشگران بين کشورها 

ها و ارزشها در تضاد با ایدئولوژي حاکم، باعث تهدید ارزشهاي المللي با اقامت خود و آوردن ایده

یک  المللي(شوند. در این نگرش، مقوله گردشگري )بينایدئولوژي سياسي حاکم و گمراهي مردم مي

تواند تبعات مسأله حساس اجتماعي ـ فرهنگي و یکي از ابزارهاي تهاجم فرهنگي است که مي

سياسي بر جامعه ميزبان داشته باشد. لذا در این کشورها، حکومت نگاه امنيت محور و کنترل کننده 

ن در هاي گردشگري دارد و مراقب است تا کشور از گزند ارزشهاي غير بومي توسط گردشگرابر حوزه

( معتقد هستند که در این گونه کشورها، حاکميت بيشتر 4411: 0445و همکارن ) 4کيم امان باشد.

المللي به دنبال پذیرش گردشگران از کند و در گردشگري بينبر گردشگري داخلي تأکيد مي

نامه هاي ایدئولوژي خود است که در این راه، معاهده و تفاهمکشورها هم آیين و سازگار با ارزش

کنند. به طور کلي، منافع اقتصادي، کسب درآمدهاي ارزي، تنوع هایي نيز بين خود منعقد مي

زایي، توزیع ثروت و سایر موارد مثبت دیگري که براي بخشي به درآمدهاي ارزي کشور، اشتغال

ي هاتواند حکومتهاي ایدئولوژیک را براي کنار گذاشتن سياستکنند نميصنعت گردشگري بيان مي

 انقباضي گردشگري متقاعد کند. 

« 0مشي احتياطيخط»(، استاد دانشگاه ویسکانسين، این نگرش را 4114در این زمينه، جعفري )

در حوزه دانشگاهي و پژوهشهاي صورت گرفته عمدتاً از سوي  این نگرش نامد و معتقد است کهمي

 . مطرح شده استاند، داشتهاندیشمنداني که دغدغه مباحث فرهنگي و اجتماعي 

 

 ساز گردشگرینگرش و گفتمان فرصت  -9-5

المللي بر جامعه ميزبان بسيار مورد توجه در این رویکرد و گفتمان، تأثيرات مثبت گردشگري بين

کنند. در این است و به دليل اثرات مثبت عيني از اثرات منفي احتمالي گردشگري تقریباً صرف نظر مي

جامعه ميزبان در حوزه تخریب محيط زیست و برخي آثار تاریخي است که با هاي نگرش، عمده نگراني

اند و یا به دنبال حل مسأله هستند. گذاري این مسأله را حل کردهسازي و قانونهشدارهاي الزم، فرهنگ

المللي در درجه اول، یک مقوله اقتصادي و یک فرصت در این نگاه، گردشگري به ویژه گردشگري بين

کسب درآمدهاي ارزي، تنوع بخشي به درآمدهاي ارزي تواند به توسعه اقتصادي، است که مي اقتصادي

هاي ملي و محلي و گسترش شبکه زایي، افزایش و توزیع ثروت، توسعه زیرساختکشور، اشتغال

تواند به حمل و نقل کمک شایاني کند و در درجات بعد یک مسأله فرهنگي و سياسي است که مي

                                                           
1 Kim  
2 Cautionary Platform 
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امل فرهنگي، گسترش صلح، گسترش امنيت، افزایش مقبوليت سياسي حکومت و کشور تبادل و تع

 در جهان منجر شود. 
 

 روش شناسي 

« الملليصنعت گردشگري بين»به عنوان متغير مستقل و « ایدئولوژي سياسي»در این تحقيق 

تحليلي انجام  این تحقيق به روش توصيفي ـبه عنوان متغير وابسته مورد مطالعه قرار گرفته است. 

هاي گردشگري پيرامون با قطب بين صنعت گردشگري ایران شده است و با رویکرد مقایسه تطبيقي

و تأثيرگذاري ایدئولوژي سياسي بر گردشگري ایران مورد  وضعيت صنعت گردشگري ایران، ایران

  بررسي قرار گرفته است.

و  المللي اخذ شده استمعتبر داخلي و بينهاي  هاي مورد نياز تحقيق از نهادها و سازمانداده

 4114دوره زماني آنها مربوط به فعاليت دولت مرکزي ایران براي توسعه صنعت گردشگري از دهه 

. مرکز آمار ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ایران به عنوان نهادهاي باشدمي (0444) 4114تا 

، 0، گروه هنلي و همکاران4ي گردشگري و سفرداخلي و سازمان جهاني گردشگري، شوراي جهان

المللي ها و نهادهاي بين کميسيون اروپایي )اتحادیه اروپا( و سازمان آسيا و پاسفيک جزء سازمان

سوال اصلي تحقيق این است که ها تحقيق از آنها اخذ شده است. هستند که آمار و ارقام شاخص

این المللي در ایران داشته است؟ گردشگري بينایدئولوژي سياسي ایران چه تأثيري بر صنعت 

کسب درآمد ارزي از »، «ميزان گردشگر وارد شده به داخل کشور»هاي پژوهش بر مبناي شاخص

هایي )کشورها( تعداد مليت»، «نسبت درآمد ارزي گردشگري به توليد ناخالص داخلي»، «گردشگري

قایسه آنها در ميان کشورهاي و رقباي اصلي ایران و م« که براي ورود به کشور نياز به روادید ندارند

ترین این کشورها ترکيه، مصر و امارات متحده عربي  در منطقه و خاورميانه انجام شده است. مهم

ها و اطالعات تحقيق از اسناد رسمي قوانين مصوب دیگري از داده)شيخ نشين دبي( مي باشد. بخش

و به شيوه تحليل محتوا مورد بررسي قرار گرفته  استمجلس شوراي اسالمي ایران به دست آمده 

 است. 
 

 ی تحقیقهاافتهی

    اي و در جنوب غرب آسيا از نظر بازار گردشگري داراي فراز وایران به عنوان کشور خاورميانه

متناسب با روند رو به رشد گردشگري در هاي زیادي بوده است. از نظر تاریخي، در دوره پهلوي، نشيب

به منظور شناساندن مفاخر ایران و تمدن کهن این سرزمين جهان، براي ساماندهي امور گردشگري و 

پس از آن  .شدزیر نظر وزارت کشور تأسيس  «گردياداره امور جهان»ش 4141براي نخستين بار در سال 

ش( 4104) «شوراي عالي جهانگردي»افت. ابتدا به این اداره متناسب با رشد صنعت گردشگري توسعه ی

                                                           
1 World Travel and Tourism Council 
2 Henley & Partners 
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و در  ش(4110) «سازمان جلب سياحان»پس از آن به ش(، 4111) «اداره کل جهانگردي»سپس به 

اي تحت نام ادغام شد و وزارتخانهش( 4131)سازمان جلب سياحان با وزارت اطالعات )ارتباطات(  نهایت

ش یگرادر این دوره (. 414-410: 4151رضواني،نگاه کنيد به: ) گرفتوزارت اطالعات و جهانگردي شکل 

مریکایي و هوایي با شهرهاي بزرگ اروپایي و آو به تبع آن ارتباطات گسترده  يحکومت پهلو يگراغرب

 يغن هايبسترهاي ملي و فرهنگي( بر مبناي  )ترویج و تبليغ هویت يرانیسم ايوناليشه ناسیاندوجود 

 رانیا ه( باعث شد تایانه )صفويم يهاان( و سدهيان و ساسانيران باستان )هخامنشیا يتمدن و آثار يفرهنگ

برنامه  ،دوم يپهلوحکومت  ،در منطقه کسب کند. عالوه بر آن گردشگريدر صنعت  را يگاه مناسبیجا

داشت که با  ش(يژه کی)به و ر جنوبیدر سواحل شمال و جزا یيایدر يتوسعه گردشگر يبرا ياژهیو

 43ک به یش نزد4134مه نخست دهه يران در نیا ،ن اساسیبر ا داشت. يخوان حکومت هم يدئولوژیا

 ،يبا وقوع انقالب اسالم(. 4ار داشت )جدول يانه در اختيخاورم يالمللنيب گردشگريدرصد از بازار 

 و ارزش ارهايد، معیر کرد. حکومت جدييران تغیدر ا يگذار قانون ي، حکومت و مبناياسيس يدئولوژیا

ها و مقررات بخش استيران قرار داد که سیدر جامعه ا يگذارقانون يرا مبناو شریعت  ياسالم يها

ژه در بخش یمتعارف در جهان، به و يگردشگر يالگو ،ن رویشد. از ايز شامل ميرا ن يگردشگر

 يکه نوعران یا ياسالم يمورد نظر حکومت جمهور ي، با الگويساحل يو گردشگر يگردشگران خارج

: 4130)حافظ نيا و رمضاني دارابي، کرد، در تعارض قرار گرفتيه ميرا توص يو مذهب ياسالم يگردشگر

به  ياسيس يثباتيو ب ي، ناامنيلي؛ وقوع جنگ تحميحکومت انقالب يگرااسالم يدئولوژیعالوه بر ا (.34

ران یدر ا گردشگريران باعث رکود صنعت یا يز و واگرا در داخل مرزهایمرکزگر يروهايت نيل فعاليدل

ش به کمتر از 4130هزار نفر در سال  053ن از رایوارد شده به ا گردشگرکه تعداد  ياشد. به گونه

 از انهيخاورم گردشگرران از بازار ید و سهم ايرس يانقالب اسالم يروزيپس از پ يهاهزار نفر در سال434

هاي جدید در جداول بعدي آمده  سال )آمار (4جدول منبع: افت )یتنزل درصد  0/4به  درصد 3/41

 .است(
 

 انهیخاورم در منطقهران یران و سهم ایوارد شده به ا انگردشگر: تعداد (4) جدول

ا و يران جزء آسیآورد )ايانه به حساب نميران را جزء منطقه خاورمیخود، ا يدر آمارها يجهان گردشگريسازمان  *

  ک است(.يپاسف

 (4155) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، (0440، )سازمان جهاني گردشگريمنبع: 

ران از بازار یسهم ا
 انه )%(یکل خاورم

 سال نفر(4333وارد شده ) يالمللنیب گردشگرتعداد 

*يانه عربيخاورم ران یاو  يانه عربيخاورم
  رانیا 

4/41 0001 4144 101 4111 
- - - 144 4134 

1/41 1431 1344 331 4131 

- - - 053 4130 

5 5015 5444 415 4133 

6/4 3014 3444 414 4101 
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 عالوه بر رکود گردشگري تاریخي ـ فرهنگي، يانقالب اسالم يروزيپس از پ بدین ترتيب

 يبرا يدیاست جديگذشته منسوخ شد و سحکومت  ايو جزیره یيایدر ،يساحل يگردشگر يالگوها

ش يدر پ« ایدر يطرح سالم ساز»خزر تحت عنوان  يایسواحل در در يرانیا يگردشگر يمندبهره

ش و ير کیت در سواحل جنوب و جزاين وضعیا (.34: 4130)حافظ نيا و رمضاني دارابي، ه شدگرفت

 يتيامن يجاد آرامش در فضایکشور و ا ياسياوضاع س يج با ساماندهیبه تدرز دنبال شد. يقشم ن

رشد چشم گيري در جذب رفت طوري که انتظار مي آنش، 4154و دهه  4104ان دهه یران در پایا

جهان و به ویژه  ،و پس از آن زماناین در این در حالي است که . المللي صورت نگرفتگردشگر بين

هاي اي که در بين سالالمللي است. به گونهرشد فزاینده گردشگر بينمنطقه خاورميانه شاهد 

درصد رشد و با فاصله نسبتاً زیاد با سایر مناطق جغرافيایي در  3/44خاورميانه با  ،م0444تا  4113

درصد بازار جهاني  04در این زمان، سهم اروپا از حدود . (0)شکل  جهان در رتبه نخست است

م رسيده است که این مقدار کاهش به سوي 0440درصد در  34م به نزدیک 4113گردشگري در 

 کشيده شده است.خاورميانه و آسيا 

 
 

 المللينرخ رشد جذب گردشگر و سهم جهاني هر منطقه از گردشگران بین: (5)شکل 

 (3 :0441و  11: 0444) سازمان جهاني گردشگري،هاي: ترسيم از نگارنده بر اساس داده

 

خ يش) يامارات متحده عربه و يترک هاش از همه کشوريبمنطقه خاورميانه پيرامون ایران و در 

    شين دو کشور، مصر که از پیدر کنار ا. موفق بوده اند يالمللنيب گردشگرذب در ج (ين دبينش

        گردشگري يهارساختیانه داشت با توسعه زيخاورم گردشگردر بازار  ياهم سهم عمده

ترانه و یمد يایدر سواحل در یيایدرساحلي و  گردشگرياز  يريگخود و بهره يخیـ تار يفرهنگ

رسد که دگردیسي فضاي به نظر مي .انه حفظ کرديخاورم گردشگريدر  را سرخ سهم خود يایدر

اي ایران در بازار ، زمينه را براي رقباي منطقهدر سه دهه گذشته سياسي و ایدئولوژیکي ایران
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اي از دست ن برتري ژئوپليتيکي گردشگري خود را به نفع رقباي منطقهگردشگري فراهم کرد و ایرا

  .داد

باید توجه داشت که هر چهار کشور ایران، ترکيه، امارات متحده عربي و مصر جزء کشورهاي 

هاي مسلمان هستند و اکثریت مطلق شهروندان آنها مسلمان مي باشند. تفاوت در صنعت و گونه

گردشگري و ميزان توسعه یافتگي صنعت گردشگري در هر کشور به ایدئولوژي سياسي، نگاه 

آن انتخاب حکومت و سياستگذاران در استراتژي و نگرش تهدیدآميز بودن یا  حکومت و به تبع

هاي صنعت گردشگري ایران ساز بودن حوزه گردشگري بستگي دارد. به عبارت دیگر، تفاوتفرصت

هاي حوزه سياست، ایدئولوژي سياسي و طرز تلقي با ترکيه، امارات و مصر ناشي از تفاوت

گردشگري است. این در حالي است که جامعه هر چهار کشور در حوزه سياستگذاران کالن کشور از 

 فرهنگي، دیني و عقيدتي داراي اشتراکات زیادي هستند.   

 يبرا يشود تا شاخصيم يمعرفبه اجمال ران یرامون ايپ يگردشگرن سه قطب یدر ادامه ا

  خود باشد: يامنطقه يران با رقبایدر ا گردشگريت يوضع يقيسه تطبیمقا

ن یدر ا يدان نفتيم م4100که در  نیتا ا ش نبوديب يادهکده ،دبي ،ستميسده ب يدر ابتدا: يدب -4

ا در يتانیبر يکه قدرت استعمار گشت. پس از آن يدر توسعه دب يمنطقه کشف شد و نقطه عطف

 خود،ه ین همسايخ نشيش 0به همراه  يخ دبيشس آل مکتوم، يرئج فارس را ترک کرد، يم خل4154

ا به وجود آوردند که هر يدر دن يخاص ياسيو نظام س س کردنديرا تأس يکشور امارات متحده عرب

هستند استقالل کامل  يدارا يموارد خارج يدر برخ يو حت يها در امور داخلنينشخيک از شی

از  ياچ گونه نشانهيش از کشف نفت هيکه تا پ يدب (.110-110: 4151)نگاه کنيد به: مجتهدزاده،

و حمل و نقل  يشهر يهارساختیبه سرعت ز ينفت ينداشت با استفاده از درآمدها يتوسعه تمدن

برآمد و به  ينفت يخود به درآمدها يبه دنبال کاهش وابستگ يم دب14خود را توسعه داد. در دهه 

که  نی. تا اتمرکز کرد يالمللنيب يهايگذارهی( و جذب سرماي)جبل عل يتوسعه مناطق آزاد تجار

انه و عروس يخاورم يانه، تنها شهر جهانيخاورم يبه مرکز تجاردر آغاز هزاره سوم پس از سه دهه 

 یيتنها به يدب گردشگري. در حوزه ه استل شدیتبدانه ين منطقه خاورمیترو امنانه يخاورم

 يکه کانون يابه گونه ل شده است.یتبد انهيخاورم اوقات فراغتگذران و  ي، سرگرميحیتخت تفریپا

و  يامنطقه يدرجه اول ورزش يهاميت ي، اردوهايالمللنيب يهاها، کنفرانسهجشنوار يبرگزار يبرا

   شده است کهو ...  يجهان دارانهیاستمداران، سرمايهنرمندان، ورزشکاران، س يجهان، خانه فصل

است  ين در حالیا. کننده استفاده کنند و سرگرم يزات و امکانات رفاهين تجهیترمدرنتوانند از يم

         و الن(يک سوم استان گی)کوچکتر از  لومتر مربع وسعتيک 1441ن تنها يخ نشيشن یاکه 

     ط آب ین شرایاز بدتر يکی يجهان واقع شده و دارا يابانيو در کمربند ب لومتر ساحل دارديک 01

            گردشگريچ گونه جاذبه يه يدب .و بدون باران( در جهان است ي)داغ، شرج یيو هوا

 گردشگريبه  يو تمام بازار آن متک( 0444یونسکو،)ندارد  در یونسکو شده ثبت يفرهنگ ـ يخیتار
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پيش فرض که بازار  در حقيقت تا پيش از این رویداد، دبي این است. ، تجاري و ورزشييساحل

در  ، به هم زد.گردشگري نيازمند جاي خوش آب و هوا و سرسبز و یا داراي ابناي تاریخي است

در  يالمللنيب گردشگريدرصد از بازار جذب  1ک به ینزدم 0443در سال  نيخ نشيشن یمجموع ا

از  يدرآمد ارزارد دالر يليم 00که با جذب حدود  (0)جدول شته است ار دايدر اخت انهيخاورم

د کرده يرا تول يکشور امارات متحده عرب يد ناخالص داخليدرصد کل تول 1/43، گردشگريصنعت 

مختلف  يدو جانبه با کشورها يها مانياست تا با پ تالشدر  يامارات متحده عرب(. 1است )جدول 

از بازار  يرشتيسهم ب اقامت کوتاه مدت، يبرا ن کشوریورود به ا يد برایحذف رواد يجهان برا

توانند بدون اخذ يکشور م 50را به خود اختصاص دهد. هم اکنون شهروندان  يجهان گردشگري

 (.  1)جدول  (4،0444همکاران)هنلي و  ن کشور شوندیوارد ا اقامت کوتاه مدت يبرا دیرواد

 
ک یران و سهم هر ی، مصر و ايه، امارات متحده عربیترک یوارد شده به کشورها گردشگر: تعداد (5)جدول 

 انه یاز آنها در خاورم

ران در منطقه یا گردشگريگاه یم تا جایادهيانه ناميه را خاورميران و ترکیبعالوه ا يانه عربيخاورم ن جدول، آماریدر ا *

 مشخص شود

 ( 0444)سازمان جهاني گردشگري،: يهاداده يم از نگارنده بر مبنايو تنظ يگرداور

 

 يگاه ممتازیجا يالمللنيب گردشگريه در صنعت يترک یعني رانیا يه شمال غربیهمسا: هیترک -0

رتبه  ،ين الملليون گردشگر بيليم 05م با جذب 0444ن کشور در سال ی. ادارد يدر سطح جهان

و در سال  (0: 0444سازمان جهاني گردشگري،) استبوده جهان دارا  يان کشورهايدر م را هفتم

سازمان جهاني )ارتقاء یافته است ميليون گردشگر به جایگاه ششم جهان  13با جذب بيش از  0440

درصد از  44کم، یست و يدهه نخست سده ب يانیپا يهاسال این کشور در (.0: 0444گردشگري،

                                                           
1 Henley & Partners 

وارد  گردشگرسهم هر کشور از 

 انه)%(یشده به خاورم
 نفر( 4333به وارد شده ) گردشگرتعداد 

 سال

*انهيخاورم هيترک يدب مصر رانیا هيترک يدب مصر رانیا
 

4 4/40 3/0 10 431 0144 151 1511 41131 4114 

5/5 4/41 0/44 1/10 131 0354 0143 5431 04350 4113 

4/9 4/41 3/44 3/00 4110 3440 1145 1330 10403 0444 

9 0/41 - 5/14 4031 5513 - 40300 31533 0441 

1/5 43 0/3 1/14 0411 40010 5413 01111 30003 0443 

4/5 5/41 1/3 0/14 0050 44141 0340 03340 34053 0441 

9 0/43 0/3 14 0010 41434 5110 05444 14403 0444 
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 يدب خالفن کشور بریا .استبه دست آورده  گردشگري از صنعتخود را  يد ناخالص داخليتول

خوش آب و هوا واقع شده است. اما نکته  يااست و در منطقه يغن يخیو تار يراث فرهنگيم يدارا

جذب بازار  ،هيبه ترک وارد شده يالمللنيدرصد گردشگران ب 04ش از ين است که بیقابل توجه ا

نخست وزیري جمهوري ) اندا و استانبول شدهين کشور در سواحل آنتالیا يساحل گردشگري

ن یا يالمللنيو تعامل ب ياسيس يدئولوژیار سواحل محاسبه نشده است(. ی)سا (1: 4،0444ترکيه

   ه داشته است. بهين صنعت در کشور ترکیت ايدر موفق یيسهم بسزا ،يالمللنيکشور در نظام ب

ورود به  يت از کشور جهان برايمل 14 ،و همکاران يموسسه معتبر هنل گزارش بر اساس که ياگونه

 .  (1)جدول  (0444،همکاران)هنلي و د ندارند یاز به اخذ رواديه نيترک
 

ران و نسبت ی، مصر و ايه، امارات متحده عربیترک یدر کشورها گردشگریحاصل از  ی: درآمد ارز(9) جدول

 در هر کشور يد ناخالص داخلیبه تول گردشگریدرآمد کل صنعت 

ارائه نکرده است و آمار مربوط به کل کشور امارات متحده  را يک شده دبيآمار تفک 0يو مسافرت جهان گردشگري يشورا *

 است.  يعرب

و شوراي گردشگري و مسافرت  (0444)سازمان جهاني گردشگري،: يداده ها يم از نگارنده بر مبنايو تنظ يگرداور

 (0444)جهاني،

 

سالهاي اخير این کشور،  و امنيتي مصر و بحران سياسي م0444تا پيش از انقالب سال : مصر -1

 يخیو تار يتمدن ياست. غنا بوده انهيدر خاورم گردشگرن بازار جذب یترن و بزرگیترمهم مصر

ه و مجسمه ابوالهول( باعث شده )اهرام ثالث ين کشور در عرصه جهانیر اينظ يمصر و وجود دو اثر ب

م 0444در کسب کند.  يالمللنيدر سطح ب يت ممتازيموقع يخیتار يابنا گردشگريتا مصر در  بود

                                                           
1 Republic of Turkey Prime Minstry 
2 WTTC 

د ناخالص یبه تول گردشگری نسبت درآمد

 )%( يداخل

ون یلی)م گردشگریاز  یدرآمد ارز

 دالر(
 سال

 مصر رانیا
امارات متحده 

*يعرب
 

 هيترک يدب مصر رانیا هيترک

9/4 0/1 5/5 3/0 04 4444 143 1003 4114 

9/4 0/44 3/1 0/3 05 0031 010 1135 4113 

4/43 0/41 4/1 3/44 105 1113 4401 5010 0444 

6/6 0/41 1/3 3/40 4451 0403 4311 43333 0441 

4/4 4/41 1/43 0/44 4141 44133 5400 04134 0443 

4/6 1/45 1/41 4/44 0440 44533 5130 04034 0441 

6 3/45 1/44 44 - 40303 3355 04345 0444 
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را  يانه عربيدرصد از بازار خاورم 1/01که  انددن کردهیاز مصر د گردشگرون يليم 41ش از يب

 ير کشورهایش از ساين کشور بیاقتصاد ا. (1: 0444)سازمان جهاني گردشگري، دهديل ميتشک

د يدرصد از تول 41ش از يم ب0443که در سال  ياوابسته است. به گونه گردشگريمنطقه به صنعت 

 م 4114از ابتداي دهه  مصر(. 1است )جدول  گردشگرين کشور مربوط به صنعت یا يناخالص داخل

   ل به فکر توسعه ين دليبه هم محدود است، يخیتار يابنا گردشگريل يمتوجه شد که پتانس

 گردشگريتوسعه  يسرخ برا يایترانه، کانال سوئز و دریمد يایدر سواحل در يگردشگر يهاجاذبه

 در مصر شد يامتوازن منطقه نسبتاً ز بود و باعث توسعهيت آمياست موفقين سی. اافتاد يهمگان

ورود و  يکشور جهان برا 31ه با يز به مانند ترکيمصر ن. (10-15: 0441)سازمان جهاني گردشگري،

ن کشور یدر ا گردشگردر جذب  يانیکه کمک شا (1)جدول  داردد ین کشور، لغو روادیخروج به ا

  .کرده است
 

 د ندارندیاز به روادیورود به کشور ن یکه برا یيها تی: تعداد مل(1)جدول 

 (5344) ،همکارانهنلي و منبع: 

 

، يـ فرهنگ يخیتار گردشگريدر  يگوناگون يهاجاذبه يدارا ،گردشگريران در حوزه یا :رانیا -1

اي که بيش از کشورهاي پيرامون به گونه .است توریسم و گردشگري ساحلياکو ،يمذهب گردشگري

از این بدین معنا است که بيش  (.3)جدول  ایران داراي آثار ثبت شده و پيشنهادي در یونسکو است

 است. گردشگري هايکشورهاي پيراموني داراي جاذبه

 
میراث جهاني در یونسکو )کشورهای ایران، مصر، ترکیه و امارات متحده ثبت شده : تعداد آثار (4)جدول 

 عربي(

 (5349)یونسکو،منبع: 

 چهار کشور نخست جهان رانیا یمنطقه ا یرقبا

 یکه برا یيها تیتعداد مل

 زا ندارندیاز به ویورود ن
 نام کشور

 يکه برا یيها تيتعداد مل

 زا ندارندیاز به ويورود ن
 نام کشور

 فرانسه 454 هيترک 33

 ايتالیا 454 مصر 43

 اياسپان 454 يامارات متحده عرب 64

 کایامراالت متحده یا 401 رانیا 91

 امارات متحده عربي ترکيه مصر ایران 

 4 44 5 43 آثار ثبت شده

 0 14 10 31 در دست بررسي برای ثبت پیشنهادی و آثار
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گيرنده ریزان و تصميمکلي در ایران، صنعت گردشگري کمتر مورد توجه نهادها، برنامه به طور

به عبارت دیگر، باور و اراده الزم براي توسعه گردشگري در نزد نهادهاي  گان رده باال بوده است.

که این مسأله ناشي از نگرش حکومت به تهدیدآميز بودن گردشگري  کشور نيستساز کالن تصميم

 گردشگرينگاه سنتي به  ،حداقل توجه موجود نيز المللي در مقوله فرهنگي و اجتماعي است.بين

هاي در دهه رو است( وه روب يفراوان يهاو چالش يبوده است )هرچند با کاست يفرهنگ - يخیتار

بوده  گردشگريدر حوزه استگذران يسن دغدغه یترمهمت نخست و یاولو يمذهب گردشگري اخير

مجلس  4130دي01مصوب  يو گردشگر يراث فرهنگيل سازمان ميبر اساس قانون تشکاست. 

، يگذاراستين مرجع سیباالتر به عنوان يو گردشگر يراث فرهنگيم يعال يشورا، ياسالم يشورا

است که اعضاء آن  يگردشگر  و يراث فرهنگيمدر مورد کالن  يهايزیرو برنامه يريگميتصم

فه دارد در خصوص يوظ ن نهادیباشد. ايماز وزرا(  يو برخ يس جمهوريرتبه دولت )رئيمقامات عال

سازمان . کنند يريگميران تصمیا يو فرهنگ يخیراث تاريو حفظ م يخیتار ي، ابنايمراکز فرهنگ

 يخیتار يهابناها و محوطه يدارد در حوزه گردشگرت یمأمورز ين يو گردشگر يراث فرهنگيم

: 4130، روزنامه رسمي کشور،قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري)ت کند يفعال

در سند . يخیتار يدن بناهاید يعنی يگردشگر ،ن قانونیرسد بر اساس ايبه نظر م(. 45431شماره 

انداز جمهوري اسالمي  چشم)اي به گردشگري نشده است هيچ اشاره 4141چشم انداز ایران در افق 

اي به هاي توسعه جمهوري اسالمي ایران هيچ اشارهقانون برنامه 3در . (4141ایران در افق 

اقتصادي، اجتماعي گردشگري ساحلي، دریایي و تفریحي نشده است. در دو برنامه اول و دوم توسعه 

نشده است. در به صورت روشن صنعت گردشگري توجهي به  و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران

هاي تاریخي شهرها و حفظ بافت قدیمي منطقه جماران شده است حفظ بافتبر برنامه سوم تأکيد 

تصویب و ابالغ استاندارهاي بهره »در برنامه چهارم آمده است (. 400)قانون برنامه سوم توسعه، ماده 

این  (.441)قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ...« ... گردشگري مندي نقاط مختلف کشور از فضاهاي 

بر اساس قانون برنامه کند. ماده قانوني چيز زیادي در خصوص صنعت گردشگري را مشخص نمي

دولت موظف است به کمک  ،(4114-4111ران )یا ياسالم يپنج ساله پنجم توسعه جمهور

     راز فراهم کند ويمشهد، قم و ش يزائران در شهرها يبرا را الزم يهارساختیها زيشهردار

)قانون برنامه پنجم توسعه، توسعه دهد  يارتیز يهادر قطب را يارتیو خدمات ز يفرهنگ يهاتيفعال

و  يساحل گردشگري ،توریسمبه اکو ياکشور، اشاره يدستباال اسنادک از یچ يدر ه(. 40و  44ماده 

و ارائه  يهارساختیتوسعه ز ينه براين زمیدر ا يگذارهیا سرمایت دولت و یا حمایو  دریایي

اکوتوریسم که  رسديبه نظر ماشاره نشده است.  يره ایو جز يالت و خدمات در مناطق ساحليتسه

 ين سهم جهانیشتريکه ب یي. جانبوده است ريگميتصم ينهادهات یمورد حما يساحل گردشگريو 

 ين حوزه استفاده کنند. علیو عموم مردم عالقمند هستند از ان حوزه است یمتعلق به ا گردشگري

درصد  00در جهان است، اما  يارتیز گردشگرين کانون یترانه به عنوان مهميکه خاورم نیرغم ا
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 گردشگريمربوط به بخش اعظم آن اند که شده يحیتفر گردشگريجذب  ،آن يالمللنيگردشگران ب

راجع  يقيک شده و دقيتفک يآمارها. (00: 0441)سازمان جهاني گردشگري، است یيایو در يساحل

که نشان بدهد چه مقدار از  يآمار ،گریوجود ندارد. به عبارت د ایراندر  انگردشگرع یبه توز

 گردشگري، يخیتار گردشگري، یيایدرساحلي و  گردشگري، توریسماکو يهابه جاذبه انگردشگر

 يگردشگر يچه که در فضا و ... مراجعت کردند وجود ندارد. اما آن يمذهب گردشگري، يفرهنگ

 يساحل يجاذبه ها يبرا يالمللنيب انگردشگرن است که سهم یا ه استمشاهده شدایران تا کنون 

 گردشگريند در وهله اول مربوط به یآيران میکه به ا انيگردشگرباً صفر است. اندک یران تقریا

توان يرا م يخارج انگردشگراست.  يـ فرهنگ يخیتار گردشگريو در وهله دوم مربوط به  يمذهب

 )س( و حضرت معصومه )ع( ه و مرقد امام رضايس، حافظيدان نقش جهان، پاسارگاد، پرسپوليدر م

 يو فرهنگ يخیتار يابنا يالمللنيب انگردشگرران. ید و نه در سواحل جنوب و سواحل شمال اید

ن و يمحقق يخ و فرهنگ کشورها و برخیاز عالقمندان به تار يمحدود بوده و منحصر به گروه خاص

 ي، زائرانيارتیز گردشگريکنند. در حوزه يران سفر میبوده و به ا یيان است که عمدتاً اروپایدانشجو

ران یارامون يپ يعه مذهب است که عمدتاً در فضايکنند، مختص مردمان شيران سفر میکه به ا

است  ياقدام مناسب يارتیز گردشگري، حفظ و توسعه گردشگريدگاه صنعت یباشند. از ديپراکنده م

ار اندک يت جهان بسيعه مذهب به کل جمعيت شياما نسبت جمع دهد،يران انجام میکه حکومت ا

 يگذار استيس ،ن رویران سفر کنند. از ایتوانند به ايعه مذهب ميت شياز جمع ياست و افراد اندک

ران را یتواند اي( نميخیتار گردشگري ي)و تا حدود يارتیز گردشگري يبر مبنا اًصرف يزیرو برنامه

   برساند. يجهانو  يامنطقه گردشگريدر بازار  يگاه مناسبیبه جا

نتوانسته است با توجه  يتيامنو  ایدئولوژیکي ران با نگاهیا ياسالم يجمهور رسد کهيبه نظر م

 ،، اکوتوریسم و گردشگري ساحلييـ فرهنگ يخیتار گردشگريدر  العاده خودفوق يهاليپتاس هب

ان از ریا، يجهان يسازمان جهانگرد يمطابق با داده هاداشته باشد.  يالمللنيب بازاردر  ياسهم عمده

به  را درصد 1 از کمتر کم،یو  ستميانه در دهه نخست سده بيدر خاورم گردشگرينظر بازار جذب 

 يبرابر و دب 3ش از يبرابر، مصر ب 44ش از يه بياست که ترک ين در حالیخود اختصاص داده است. ا

 يارز ياست که در حوزه درآمدها يعي(. طب0اند )جدول هجذب کرد گردشگرران یبرابر ا 1ک ینزد

باشد )جدول  کار انديخود بس يامنطقه يران نسبت به رقبایرتبه ا نيز گردشگريحاصل از صنعت 

 گردشگريحاصل از  يارز يدرآمدهانظر و از  گردشگربازار جذب درصد  01/4ران ی(. در مجموع ا1

 به خود اختصاص داده است را يسهم جهان م درصد(يار کمتر از ني)در هر دو مورد بسدرصد  01/4

 يهاجاذبه يجزء ده کشور اول داراران یااست که  ين در حالیا .(0444)سازمان جهاني گردشگري،

 است هاي طبيعينه تنوع و جذابيت جاذبهيدر زمدر شمار پنج کشور نخست ا و يدن يگردشگر

 يالمللنيو ب ياز موارد مهم در اقتصاد مل يکی گردشگريکه  یيجا از آن (.133: 4130)سقایي،
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، به قدرت (4141ران در ی)ا رانیست ساله ايتواند متناسب با سند چشم انداز بيران میا ایاست، آ

 ل شود؟ یمنطقه تبد ياول اقتصاد

ر با توسعه وسائط ياست و در دو دهه اخ يداخل يهاران جاذب بازاریدر ا يساحل گردشگري

توجه اسناد مورد  گردشگرين نوع یااگرچه  گرفته است. يادیرونق ز يو عموم يه شخصينقل

، اما با دهنديرا در سواحل ارائه نم يگونه خدمات چيباً هیتقر امر يمتول يبوده و نهادهان يباالدست

ر متعدد یران، جزایلومتر سواحل شمال و جنوب ايک 0544وجود . مواجه بوده است ياقبال مردم

 یيایدرو  يساحل گردشگريدر توسعه  ياستعداد فراوان يهمگ، ش و قشميژه کیج فارس و به ويخل

م مطبوع و يران همراه با اقلیشمال ا يسرسبز و منحصر به فرد نوار ساحل يدارند. وجود منطقه جنگل

ن یجاد کرده است. ارزش ایا يساحل گردشگريعالقمندان  يبرا یياستثنا يبا، منطقهیسواحل ز

 يان کشورهايانه و در مين منطقه جزء خاورمیم ايشود که بدانيروشن م يبه خوب يمنطقه زمان

 باید رانیانه، شمال ايساکنان منطقه خاورم يواقع شده است. برا ايآسداغ خشک و  يابانيکمربند ب

ش و يره کیژه جزیو به و يسواحل جنوب يط براین شرایها باشد. در فصل زمستان اگردشگربهشت 

تواند در يم يم مليه عظین سرمایرسد که اي. به نظر ماستق صادعمان  يایو سواحل درقشم 

و ـ  )نفت( يو خروج از اقتصاد تک محصول يمنابع درآمد ارز يـ تنوع ساز يمنافع مل يراستا

 به کار گرفته شود.     يترستهیه جامعه به نحوه شايت روحیتقو

بر سر راه  يچالش بزرگ است و يدئولوژیاست و ايمتأثر از حوزه س که يگریشاخص مهم د

اقامت کوتاه مدت  يد برایحذف روادد، شاخص یآيبه حساب مران یدر ا يالمللنيب گردشگريجذب 

)جدول  د کرده استیران لغو روادیاقامت کوتاه مدت در ا يکشور جهان برا 11ران تنها با یا. است

 ين در حالی. ا(0444،همکاران)هنلي و  کشور آخر جهان است 43ران جزء یث اين حیکه از ا (1

ار کوچک جهان هستند که يبس ير و کشورهایاز آن جزا يبخش اعظم ،کشور 11ن یاست که از ا

کمور، ماداگاسکار، ان، یشل، گويپ ورد، سيندارند. ک يجهان يبه بازارها گردشگردر صدور  يسهم

، پاالئو، ساموآ يووي، تيکرونزير کوک، میجزا، يووين، يمور شرقي، ماکائو، تيتي، هائنکاي، دوميبوتيج

قا، یا در آفريا و کنيا، تانزانيه در آسیو سور ي، مالزين کشورها هستند. اندونزیاز ا يو تووالو برخ

ران یجهان هستند که با ا ين کشورهایه در اروپا مهمري، ترکيکا جنوبیو ونزوئال در آمر يويبول

 51 که است ين در حالیاند. اهاقامت کوتاه مدت امضاء کرد يد برایحذف رواد يقرارداد دو جانبه برا

)سازمان جهاني  است يشمال يکایاروپا و آمر يمتعلق به کشورها يجهان يالمللنيب گردشگردرصد 

    ندارد.  با آنان د یچ گونه مراوده حذف رواديباً هیران تقریکه ا( 10: 0441گردشگري،

 

 یریجه گینت

برخوردار است.  يگاه ممتازیاز جا يانسان در عصر کنون يبرا ياز روحيک نیبه عنوان  يگردشگر

در  شود وين بخش اشتغال جهان محسوب میتربه عنوان مهمارضاء نيازهاي روحي انسان، عالوه بر 
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کشورها  ين صنعت برایت اياست که اهم يهیبد ن صنعت در جهان است.یکنار نفت سودآورتر

از بازار  را مختلف در تالش هستند تا سهم خود يها در کشورهان رو حکومتی. از امسجل شده است

ن یگرفتارند و ا ياسيس يدئولوژیا يها در تنگنااما حکومتگسترش دهند.  گردشگريصنعت  يجهان

 ا رکود آن است. یو رونق  گردشگرين کننده نوع ييتع يادیحدود ز تا ياسيپارامتر س

شاخص در جهان است. چرا که هم در  ياز کشورها يکی يگردشگر يهاران از نظر جاذبهیا

در پهنه  يفراوان يادگارهایخ داشته است و یدر طول تار يسابقه درخشان يو فرهنگ يحوزه تمدن

 يگوناگون يهاتنوع و جاذبه يدارا يعيط طبيمانده است و هم در حوزه مح يران به جایا ينيسرزم

انه باعث شد تا يدر جهان و سپس در خاورم يالديدر دهه هفتاد م گردشگريزش توسعه يخاست. 

در منطقه  گردشگراز جذب  ياران سهم قابل مالحظهیدن کنند و ایران دیاز ا يادیز انگردشگر

 ياسيس يدئولوژیت اين دهه و حاکمیان ایدر پا يوقوع انقالب اسالمانه داشته باشد. اما يخاورم

ران شد. جنگ ین صنعت در ایرا به شدت متأثر کرد و باعث رکود ا گردشگريصنعت  ،يانقالب

د کرد. رکود ین مسئله را تشدیران ایضد انقالب در ا يروهايت نيو فعال ياسيس يثباتيو ب يليتحم

که عالوه بر  يا. به گونهدر جهان بود گردشگريزمان با انفجار  ران همیدر ا گردشگريصنعت 

و اکوتوریسم  يساحل گردشگري(، يارتیو ز يـ فرهنگ يخیتار گردشگري) گردشگري يسنت يالگوها

و طبقه مرفه خارج  ياز حالت اشراف را گردشگريمواجه شد و  يمردم يهابا استقبال گسترده توده

 و گذران اوقات فراغت بر يموسوم شد که مبتن ياا تودهی يهمگان گردشگريب به ين ترتیکرد. بد

، جت يق سواری، قايو ماسه درمان ي، شنا، ماسه بازي، آب تنيآب باز يهاتيهمراه با فعال يسرگرم

مخصوص امن در پالژها و مناطق حفاظت  يهاان در مکانیآبز ي، تماشايحیتفر يگري، ماهياسک

همراه با ارائه خدمات  يساحل مسابقاتها، شیها، هماهجشنوار يبرگزارعالوه بر آنها باشد. يشده م

به  يساحل گردشگري ،ن رویاز ااست. ن صنعت شده یا يندهیرونق فزاباعث  يو بهداشت يرفاه

ب تَن یا. ل شده استیدر جهان تبد يعصر کنوندر  گردشگرينوع ن یترن و محبوبیشروتريپ

 ،ن اساسیبر ا گرفت.هم در بر  را رانیرامون ايپ يشورهاانه و کيخاورم منطقه ،يساحل گردشگري

در  يادیز يهايگذارهیفعال شدند و سرما گردشگريران به شدت در صنعت یه ایهمسا يکشورها

 يخشک و بدون عقبه فرهنگ يابانيک منطقه بیبه عنوان  يدبکه  ياگونهبه ن حوزه انجام دادند. یا

عالوه  ،رانیه ایگر همساید ،هيترکل شد. یانه تبديخاورم يگردشگرن منطقه یتربه پرجاذبه يو تمدن

در دو ساحل  يساحل گردشگري، در حوزه يفرهنگ - يخیتار گردشگربر روند رو به رشد جذب 

از  يمرمره )استانبول( سهم قابل توجه يای( و سواحل درو کوش آداسي ايترانه )آنتالیمد يایدر

ل شده یجهان تبد يگردشگرجاذبه  ششمينبه خود اختصاص داده است و به  را يجهان گردشگري

که  ي. کشوراست بوده صادقکشور مصر هم  يران برایا يدورتر از مرزها يط کمین شرایاست. ا

ک به یوابسته است و نزد گردشگريانه به صنعت يمنطقه خاورم ير کشورهایساش از يباقتصادش 

   این کشورها ضمن توسعه  کند.ين مين حوزه تأمیاز ا را يد ناخالص داخليدرصد تول 04
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توسعه روابط دوجانبه با کشورهاي مختلف جهان المللي و به مراودات بين خود هاي داخليزیرساخت

ورود براي توسعه صنعت گردشگري خود اهتمام  وروادید آني در بددر قالب حذف روادید و یا صدور 

اي و حوزه رسد که نوعي رقابت ژئوپليتيکي گردشگري در قلمروهاي منطقهبه نظر مي اند.ورزیده

نسبت  هاي تمدني در ميان کشورها و از جمله منطقه خاورميانه در حال شکل گرفتن است که ایران

 . ه استداددر این بعد ژئوپليتيکي در موضع ضعف قرار  اي خودبه رقباي منطقه

 یيای، دريارتی، زيعي، طبي، شهريـ فرهنگ يخیجاذبه تار يرغم همه استعدادهايران علیکشور ا

حکومت داشته باشد.  يالمللنيب گردشگرياز بازار جذب  ينتوانسته سهم قابل توجه يو ساحل

گردشگري مذهبي را توسعه دهد. اگرچه اقدامات خوبي جمهوري اسالمي ایران تالش کرده است تا 

هاي زیادي به دست آمده براي توسعه این گونه از گردشگري در ایران صورت گرفته است و موفقيت

ران یدر ا يگردشگر يمتول ينهاد رسم هاي گردشگري شده است.است اما باعث غفلت از سایر حوزه

و  ياسيس يدئولوژیدارد و متأثر از ا يخیتار يابنا يگردشگرخود تمرکز بر  يهاتيدر حوزه فعال

ن یتربه عنوان جذاب و اکوتوریسم يساحل گردشگرياز  يتیحما ين باالدستياست و قوانيحوزه س

رویکرد ایدئولوژیکي و امنيتي حکومت نسبت به گردشگري آورد. يبه عمل نم يجهان گردشگري

این حوزه هيچ سهمي از بازار جهاني نداشته باشد.  ساحلي و اکوتوریسم باعث شده است تا ایران در

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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