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 چکیده
 ويژهو بع اين مقاله بر روی توسعهه نعتهت دردرع ری در رهعوراای اسع م       

ايران تمررز ررده است. نتهت دردر ری در تمام رهوراای جمهوری اس م  

اعای مهعا اصادعادی    به عتوان يک  از بخشجهان و از جمله رهوراای اس م  
اعا  ريعزی اا و برنامهسیاسا ذاریرتاخاه رده است و تمام دولاها سه  دارند تا 

ذب اا و متعاب  رهعور خعود در جهعت جع     از ظرفیت ره باوانتد ای باردبه دونه
بعا   دردر ران بهره ببرند و از اين طريق ضمن رسب متاف  اصادادی صابل توجه،

   رتتد.مردم جهان ارتباط بر صرار ررده و فراتگ و اجاماع خود را به آنها مهرف
از طرف  توسهه نتهت دردر ری توام است بعا معواردی از ااعران مت ع      

ان رع ن اعر   سعا ذار سیااا و ت کران فرات   ره بساه به حساسیت -اجاماع 
اای انعول  ايعن   دیریرهور الزم است تا اين ااران رتاساي  رود و با تدمیا

                                                 
  akhaksari@yahoo.com          اطبائ .بريزی اجاماع  دانه اه ع مه طدانهیار برنامه *
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رسانده رود. در اين بین رهعوراای اسع م     رمارين اندازهااران حذف و يا به 

ايعران از نرعر نعوع    اا و ررايط خان  دارند و رهور جمهوری اسع م   ويژد 
 دردد.  ن يک مورد متحدرب رد تلق  م دیران ران و تدمداسیاسا ذارن رش 

اای متاسب و دسارده جعذب دردرع ر خعارج  بعا     ايران با وجود ظرفیت
 ردی مواجه است ره بهعدن بعر   سیاس  متحدرب-اا و موان  مذاب محدوديت

دذارد. ايعن واصهیعت لعزوم    روی اناخاب مقدد توسط دردر ران بالقوه تاایر م 
ايعن نعتهت را در جمهعوری اسع م       توسهه سازیريزی خاص و بوم  برنامه

سازد. بعه اعر حعای ايعن موضعوع در ارتبعاط بعا توسعهه         ايران بهدن نمايان م 
دردر ری داخل  ما اون بوده و دردرع ران داخلع  بعا توجعه بعه يکتعواخا        

اعاي  مواجعه   در سراسر رهعور بعا یتعین محعدوديت    مقرران و صوانین اس م  
 نیساتد. 

ريزان و متحدرب رد توسهه دردر ری در ايران، برنامهوجود ررايط خاص 
توسهه دردر ری را با یاله  ويژه و حساس مواجعه رعرده اسعت. آنهعا بعرای      

اعا و متعاب  مهعا و متاسعب توسعهه      ريزی جهت بهعره دیعری از ظرفیعت   برنامه
-اب فرات ع  و معذ   -اای تاایر دذار اجاماع دردر ری رهور بايد تمام جتبه

ااي  را بر اين اساس و با رعايت ا مورد توجه صرار داتد و برنامهسیاس  رهور ر

ه نمايتعد. در  افراد ذی ن وذ و تاایردذار تدوين و ارائع  دونادوناای رامل ديدداه
تعوان بعه   اای دذراه نورن درفاه است رعه مع   ااي  در سایاين ارتباط ت ش

ردرع ران نعام   اای تک جتسیا  در رمای رهور بعرای اسعا اده د  طراح  ساحل
لع  صعرار   مورد اسعا اده دردرع ران داخ   عمدتاًاا برد. به ار حای اين دونه طرح

درفاه است. بديه  است ره در نورن جذب دردر ران مسلمان از رهوراای 
برداری اين دردر ران نیعز  توانتد مورد بهرهاا م اين دونه طرحامسايه و متطقه

 صرار دیرند.

ری ردرع ری، رهعوراای اسع م ، جمهعو    توسعهه د  های کلیددی  واژه

 اامحدوديت ريزی دردر ری، موان  وهايران، برناماس م  
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 مقدمه
اساس  در توسهه اصادعادی بسعیاری از رهعوراای     دردر ری امواره يک نقش مها و

 اون بودهجهان اي ا نموده است. اما میزان اين نقش از رهوری به رهور دي ر بسیار ما 

خعش  بی دردر ری عوامل دي ری بر جاي عاه  ااجذابیتوجود متاب  و است. ع وه بر 

و  اعا ن عرش ن بخعش در يعک رهعور تعاایر دارنعد.      ايع ه دردر ری در اصاداد و توسه

يت  و ددر رهوراای با نرام سیاس   ويژهبان اين نتهت، سیاسا ذاری مردم و ااديدداه

ن واصهیعت  تاایر جدی دارنعد. ايع  ارزر  مانتد ايران، بطور اجاتاب ناپذيری بر توسهه آن 

و باوراای  ااسازی نتهت دردر ری و ارائه رااکاراای ماتاسب با ديدداهبوم  لزوم 

، را بارعتد مع  ن رع ن  سیاسعا ذار آنهاي  ره مربعوط بعه حارمعان و     ويژهبيک جامهه، 

 نمايد.م برجساه 

رج  دردرع ران خعا   ويژهبیاس  نسبت به دردر ران و س-ی اجاماع اابردارت

رونعد.  مع  ی در اين نتهت بهعمار  دیرتدمیاو  سیاسا ذاریاز جمله مهمارين عوامل 

ی سیاسع  و ديتع    اعا بردارعت در ايران جاي اه نعتهت دردرع ری بهعدن ماعاار از     

يتع  رهعور   د-مسئولین صانون زاری و اجراي  سطح ر ن و امچتعین نخب عان سیاسع    

تابراين در تلقع   ی توسهه رهور و بااامهتدوين برن در تتریا و اابردارت. اين باردم 

 .  باردم بخوب  نمايان  اامجريان برنامه

ی اعا يک  از بخش به عتوانايتکه نتهت دردر ری در ايران به ار حای با وجود 

و  اعا ن عرش لحعا  درديعده اسعت امعا بعدلیل نعوع        اعا اصادادی و فرات   در برنامعه 

و فرات   اين نعتهت، جاي عاه آن بسعیار     ی نار  از تاایران سوء اجاماع اابردارت

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

مثای تارید و حساسیت نسبت به  به عتوانآمده است.  به عملاجاماع  و فرات   ايران 

ه از ی الکل  و عدم امکان اسعا اد اانوریدن نوع پورش دردر ران، ممتوعیت مدرف 

ی اعا و ديعدداه  اعا سیاسعت بدلیل نوع ن رش مبات  بر  ،مخالط به نورنسواحل دريا 
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ايعران نسعبت بعه تعاایران سعوء اجامعاع  و فرات ع         اس م  مسئولین نرام جمهوری 

 .باردم دردر ری 

يت  در ايران موجعب  د -در اين مقاله مهخص درديده است ره حساسیت سیاس 

و م  اسع   رعام ً ی اعا روشتوسهه دردرع ری بعدنبای    یاااساراتژیدرديده است ره 

  بارتد تا ضمن رسب متاف  اصادادی نتهت دردر ری، تعاایران احامعال  مت ع   بوم  

 انتد.برس رمارين اندازهاجاماع  و فرات   اين توسهه بر متاطق دردر ر پذير را به 

   

 اسالمی توسعه گردشگری در کشورهای 
ی معذاب  بعه   اعا ی طبیه  و مدعتوع ، جاذبعه  اابر جاذبهع وه اس م  در رهوراای 

و مراسعا   اعا ی مهماری مذاب ، سبک زندد ، جهعتواره ااساخامانرکل حرم امامان، 

ی ديت  و مذاب  و مل  وجود دارند ره بعرای دردرع ران مسعلمان و میرمسعلمان دارا    

لمان  ه ار مسع بارتد.  برای مسلمانان رهراا و مرارز مقدس  وجود دارند رم جذابیت 

انعه واصع    ايعن رعهراا و مرارعز در خاورمی   تمام آرزوی بازديد و يا زيارن آنها را دارد. 

امرا در سع ره مهمارين آنها مکه و مديته در عربساان سعهودی، رعرب ، نجع  و     اندهرد

راای بارتد. در واص  ايعن رعهراا پعر بازديعدترين رعه     م عراق و مههد و صا در ايران 

سعاان  ره رهراای واص  در عرب بارتد. در حال م لمانان سراسر جهان مذاب  توسط مس

ص  در دیرند، رهراای وام مورد بازديد و زيارن صرار  ااهیان و ست یسهودی توسط ر

 اين الباه دیرند.م هیان سراسر جهان مورد بازديد و زيارن صرار یعراق و ايران توسط ر

رعز  ک دين و مذاب است ره به رعهراا و مرا يک اصدام مهموی و مرسوم برای پیروان ي

ب  و مذاب  خود س ر ررده و زيارن رتتد. در رابطه با ارتبعاط باوراعای ديتع  و معذا    

 مسعیحیان بعه ديعدن   ": رعه  ( ارعاره دارد 1983مکان مورد بازديد و زيعارن، جه عری    

لیا وررع رونعد و يهوديعان بعه بازديعد از ا    مع  واتیکان میروند، مسلمانان به زيارن مکه 

 ."روندم 
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رعیهیان، از يعک طعرف فرنعت      ويژهبع ی مذاب  مسلمانان، اادر اين میان ان یزه

و  اععاسیاسععتان ايععن بخععش تععا دیععرتدععمیاان و ريععزبرنامععهارزرععمتدی اسععت بععرای 

رف طع ی توسهه دردر ری مذاب  و زيعارت  رهعور را دنبعای نمايتعد و از     اااساراتژی

ازاای ردم تا با دردر ری مذاب  و زيارت  نیدي ر امکان متاسب و م یدی است برای م

 اجاماع  و فرات   خود را برآورده سازند.   ،روان  ،روح 

ی اعا تع ش ( اعاقاد دارد ره رهرن مقاند دردر ری تعا حعدی بعه    1989  1دين

رتعد رعه   مع  ترويج  اين نتهت در رهعوراا بسعا   دارد. در ادامعه او یتعین بحع       

 بارتد.م الملل  فاصد رهرن ان دردر ران بیندر می عموماًاس م  رهوراای 

ما اوت   رام ً به نورنبه ار حای در بین رهوراای مسلمان نتهت دردر ری 

-ی سیاسع  اعا ن عرش بر درفاه از ديدداه و  اات اونمورد توجه صرار درفاه است. اين 

توان م  بطهان ر ن اين رهوراا بوده است. در اين رادیرتدمیاان و سیاسا ذارمذاب  

ره نمود. ايران و رهور ترریه ارااس م  ما اون در رهور جمهوری  رام ًبه دو ن رش 

لکه بیهعار  بی مردم اين رهوراا نیست اان رشلزوما نار  از ت اون در  اات اوناين 

. بارعد م ن ر ن اين رهوراا نسبت به دردر ری سیاسا ذارنار  از طرز فکر و تلق  

ر دو ايتکعه معردم رهعوراای ايعران و ترریعه اع      با وجعود  ن است ره اي هنکاه صابل توج

وسعهه  ترسد ره نقش اساس  در توجه و يا عدم توجه بعه  م مسلمان اساتد، اما به نرر 

ع بعه نعو   ن نعتهت بیهعار و اساسعاً   ايع ه ی توسعه اعا و برنامعه  اعا سیاستدردر ری و 

سعلمان  ان بین رهوراای متوم ی اين رهوراا بسا   دارد و به امین دلیل ااحکومت

و  اععاسیاسععا ذاریمانتععد ايععران در  اسعع م  مانتععد ترریععه و تععونو و رهععوراای   

 ی دردر ری تمايز جدی صائل رد.ااريزیبرنامه

                                                 
1. Din 
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 بطور رل  ار یه میزان حساسیت نسبت به ااران مت   اجاماع  و فرات ع  ايعن  

و  اعا محعدوديت ارعد،  ان ر ن يک رهور بیهار بدیرتدمیاان و سیاسا ذارنتهت نزد 

 .باردم موان  توسهه دردر ری نیز بیهار 

اعا، رعیهیان عع وه    بر خ ف ست "رتتد ره: ( اراره م 2001و رمضان    1اسپزياو

بر راتموداای مذاب  در راتموداای سیاس  و اجاماع  نیز به رابعران معذاب  خعود    

ر حساس اجامعاع ،  در نایجه دردر ری بدون رک يک موضوع بسیا "رتتد.ارجاع م 

دردد.رهوراای ریهه محسوب م  ويژهمذاب  و سیاس  در رهوراای مسلمان و ب

؛ بههععا ، 1995 3؛ پععويرر1992  2؛ ريتهععد1989برخعع  از نععاحب نرععران  ديععن، 

اعای فرات ع ، اجامعاع  و سیاسع      ( بعه بحع  نقعش جتبعه    1382و جه رنژاد،  1382

( يعک مقايسعه بعین    1993اند. ديعن   هدردر ری در اس م و رهوراای مسلمان پرداخا

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       

 4قايسه بعا  روز در م 9.16روند بلکه ماوسط زمان اصامت آنها در تايلتد مالزی( وارد م 

اای رهور مالزی با رهوراای خاور میانعه و  بارد. با توجه به ربااتروز در مالزی م 

اين رهرن بیهعار رهعور   داد، ريههه م ئاين نوع دردر ران اراااي  ره مالزی بهمزيت

اعای لیبرالع  بعرای توسعهه     تايلتد برای اين نعوع دردرع ران را بايعد در سیاسعا ذاری    

 لت تايلتد دانست. دردر ری توسط دو

 ( در رابطه با ااعران مت ع  دردرع ری در   1989   4( و دودان1989امچتین دين  

دردر ری مسعئوی بعروز   "رتد: م  بیان( 1989رتتد. دين  م رهوراای مسلمان بح  

ل جتس ، مهک ن نار  از مدرف الکل، صماربازی، مواد مخعدر و از ايعن جملعه    ئمسا

ی زيسا  و جوامه  رعه در دیعر   اامجام "رتد: م اراره (  1989. دودان  "بوده است

                                                 
1. Esposito 

2. Rinschede 

3. Poirier 

4. Dogan 
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، ع ئعق و  اعا ارزشرتتعد تعا در رابطعه بعا ح ع       م ت ش  بارتدم توسهه دردر ری 

 "توان خود را بکار دیرند. بیهارينفرات هان 

به ار حای اامیت اصادادی توسهه دردرع ری بعه حعدی اسعت رعه رهعوراای       

بارعتد و  مع  نعتهت   ايعن  توسعهه ه  در جهعت  ی صابعل تعوج  اات شمسلمان نیازمتد 

 ی رامل برای توسهه نتهت دردر ری اسا اده نکتتد.ااظرفیتتوانتد از م ن

یتانچه ااعران مت ع  توسعهه دردرع ری رعه امکعان       "رتد: م ( بیان 1975  1باتلر

رتاساي  و پیش بیت  نمعود، رتاعری   را توان آنها م  دست رارتاری آنها وجود دارد و يا 

در رهوراای رمار توسهه يافاه جهان، به  ويژهببا توسهه دردر ری،  اامخال تردد، ن 

احامای بسیار افزايش خوااد يافت. یتین وضعهیا  بسعیار تاسع  بعار خوااعد بعود و       

به از دست رفان متاف  ارزرمتد و بالقوه اصادادی در بسعیاری از متعاطق   متجر تواند م 

  "جهان دردد.

 اعا حکومعت ايعران،  اسع م   ، از جملعه جمهعوری   سع م   ادر برخ  رهوراای 

بارعتد رعه   مع  ازه راف  نسبت به توسهه نتهت دردر ری حساس و سخت دیعر  اندهب

ت از طرف عموم معردم بسعیار رعا اسعت. ايعن حساسعی       اامخال تمهموال امکان بروز 

ی اعا سیاسعت ان و مديران اررد به صدری است ره متجر به وض  مقرران و سیاسا ذار

 دردد. م بسیار سخا یرانه و محدود رتتده توسهه دردر ری 

 

 چارچوب نظری
اندازه ماتوع است اما حجا عریا تحقیقعان در ايعن    بیش از یتحقیق در زمیتۀ دردر ر

اای تجرب  و تجزيه و تحلیل ان یزه دردر ران است ره بر مبتعای  حوزه رامل پیمايش

اند. محققان در زمیتعۀ  دیری پیدا رردهتتأمین احایاجان دولت و نتهت دردر ری جه

                                                 
1. Butler 
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اصادادی دردر ران را مورد -دردر ری ابادا خدونیان جمهیت رتاخا  و اجاماع 

 .(Burkart and Medlik,1974: 80-130  داتدمطالهه صرار م 

طبقان اجامعاع  جوامع  نعتها      مپو از جتگ جهان  دوم، دردر ری در تما  

بعه عتعوان يعک پديعدع جمهع  معدرن رعتاخاه رعد          و مرب  مورد پذيرش صرار درفت

 Scheuch, 1981: 1095.) 

توسهه در زمیته دردر ری از طريق افزايش اسااندارداای زندد ، رعااش میعزان   

اای با حقوق و ررد سري  در وسايل حمل و نقل رار سالیانه و امچتین تهدد مرخد 

 ,Dumazdier, 1967: 30 ;Young   رده است. در رهوراای مرب  نتها  امکان پذير

1973: 30; Scheuch, 1981: 1094 ) 

دوم  ع وه بر موارد باال افزايش ان یزه برای مسافرن رردن بهد از جتعگ جهعان   

میزان توسعهه نعتهت دردرع ری بهعد از جتعگ جهعان  دوم        بايد در نرر درفاه رود.

، در سعای  3/75، 1960میلیعون، در سعای    3/25فقط  1950در سای  دیر بوده است.یها

میلیعون دردرع ران    291، 1981( و در سعای  Young, 1973: 52  میلیعون  169، 1970

 اند.الملل  ابت ردهبین

( فهرسا  از رويکرداعای مطالهعه، تحلیعل و    1995   3و ريچ  2، دلدنر1ايتااش مک

 اند:ت سیر دردر ری و مسافرن را ارائه ررده

 اای دردر ری رعه موسسان و سازمانرويکرد سازمان : اين رويکرد بر عملکرد 

 اند، تارید دارد.بتدی ردهنرام مديريت طبقه نورن زيرمجموعهه ب

رويکرد تولیدی: اين رويکرد به مطالهه تولیدان نتهت دردرع ری و ی عون     

 پردازد.بازارياب  آن م 

 اا و افت و خیزاعای رويکرد تاريخ : بر روند تکامل نتهت دردر ری، نوآوری

 رتد.ر ادوار دذراه تارید م آن د

                                                 
1. Mcintosch 

2. Goldener 

3. Ritchi 
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اعای دردرع ری، در جهعت    رويکرد مديريا : به بررس  روند معديريت سعازمان  

 پردازد.پاسخ وي ، به ال واای ماغیر تقاضا در جامهه م 

 عرضعه و تقاضاسعت   دونادونرويکرد اصادادی: ديدداا  اصادادی درباره عوامل 

 ه اصادادین   دسایاب  به توسهه و بازداا و نیز ی وره میزان اراغای و توازن پرداخت

 رتد.را بررس  م 

رويکرد اجاماع : در ايعن رويکعرد، رفااراعای اجامعاع  دردرع ران، ال واعای       

 دیرد.مهاررت و تاایر آن بر  جامهه مدنرر صرار م 

 ل مربوط بعه تعاایران محیطع  و فضعااای    ئرويکرد جغرافیاي :  اين رويکرد مسا

 رتد.ای وسی  بررس  م دردر ری را در دامته

و  رتاسع  رتاسع ، روان یعون انسعان  م ای: در اين رويکرد علورراهرويکرد میان

رس  علوم سیاس  به عتوان عامل  در درک فراتگ و دي ر ابهاد اجاماع  دردر ری بر

 روند.م 

ای از عتانعر و  عتعوان مجموععه  رويکرد سیسام : اين رويکرد دردرع ری را بعه  

اص خعتوان يک رل واحد در جهت تحقق ااداف  داند ره بهاا م به اای مرتبطبخش

 رتد.حررت م 

 

ز اابهعاد و زوايعاي     ياد ردهره اريک از رويکرداای است  آنچه مسلا است اين

مهايب  و در مبان  نرری پژواش دارای مزايا و نمايتددردر ری را آرکار و مهرف  م 

، بايسعت بعه رعرايط اجامعاع ، فرات ع      م ها خاص خود اساتد ره در به رار بردن آن

رریبع   تيک  يعا   توجه ررد و ی متطقه مورد مطالههااويژد اصادادی و محیط  و ساير 

درک  از اين نرريان را در جهت رسیدن به ادف مورد توجه صرار داد. يقیتا رعتاخت و 

 است.   دونادونرامل اين پديده مسالزم بررس  آن با رويکرداای 

ی سازمان ، مديريا ، اجاماع  و اصادادی معورد  اارويکرداز اله تل یق  در اين مق

ان رع ن  ريعز برنامعه ان و سیاسعا ذار تا بر اين اساس نقش و جاي عاه    ،توجه بوده است
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ی توسعهه  اعا مديران و نمايتددان سعازمان  در تعدوين و تهیعین برنامعه     به عتوانرهور 

 هفرات   و اصادادی اين توسهه بر جامهع دردر ری رهور با توجه به ااران اجاماع ، 

 تحلیل دردد.، اس م يک رهور  به عتوانران اي

 

 ی توسعه گردشگری در ایرانهاو برنامه هامحدودیت، هاپتانسیل

 ی توسعه گردشگری ایرانهاپتانسیل -
ات ع ،  ی عمعده تعاريخ ، فر  ااجذابیتبا مجموعه ارزرمتدی از متاب  و  یايران رهور

تهعران   وطبیه  است.  رهراای ان هان، ریراز، ررمان، يزد، تبريز، ررمانهعاه   مذاب  و

؛  انعد هی تعاريخ  و فرات ع  را در خعود جعای داد    اعا جعذابیت ي  از متعاب  و  اانمونه

هعور محسعوب   تهعی  ر  -ی انل  معذاب  اارهراای مههد، صا، ریراز و ری از جاذبه

تعرين متعاب  و   و ر ردرعت عمعده   روند و رعهراای رامسعر، بتعدر انزلع ، بابلسعر     م 

بُهعد  ا اهد توسهه دردر ری داخل  و بارتد، ره اا در بُم ی طبیه  رهور ااجذابیت

 دردر ری بین الملل  اامیت دارند.

ورعهر،  ، رهراای ساحل  خلیج فارس از جمله بتدر عباس، باامکانع وه بر اين 

ا و رعت   دردر ران از سواحل زيبع  آبادان و یابهار امکانان متاسب  را برای بهره دیری

 رتتد.   م فرااا 

ازه رعاف  و بطعور   اندهداد ره مااس انه اصاداد رهور بم به ار حای، روااد نهان 

دد  متاسب  از متاف  ممکن رامل: رسب در آمد و ارز خارج ، ايجاد رعغل، توزيع  مجع   

داتعد رعه پاانسعیل    مع  برد. آمار و ارصام نهان م بهره ن ااساختدرآمداا و توسهه زير 

 نتهت دردر ری در ايجاد ارز خارج  بسعیار بیهعار از درآمعد فهلع  ارز خعارج  از     

 .(1999 لط  ،  باردم طريق نادران ن ت 
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ور ايران، امانتعد بیهعار رهعوراای خعا    "( اعاقاد دارند ره 2000علوی و ياسین  

مزيعت   . اما ايعن ردبام میانه، دارای مزيت طبیه  رصابا  در نتهت جهان  دردر ری 

  .(Alavi, Yasin, 2000: 1  "اه است.برداری صرار ن رفداه به خوب  مورد بهرهرصابا  ایچ

 يک  از عوامل انل  اين واصهیت، تعاایران مت ع  فرات ع  و اجامعاع  احامعال      

روز ان ر ن رهور نسبت به بع دیرتدمیاان و سیاسا ذاردردر ری و حساسیت رديد 

نمايعان درديعده    اعا سیاسعا ذاری و  ااره در فرايتد برنامه باردم ران احامال  اين تاای

ن داعه دذرعاه رهعور ايعرا     3( اعاقاد دارد ره در طعوی تقريبعا   1382است. رهسواری  

بعر روی نعتهت    ایهرا تجربه ررده است ره تعاایران بسعیار دسعارد    ایهتغییران عمد

رتعد رعه   مع  ( بیعان  1382دردر ری رهور دارعاه اسعت. در ايعن رابطعه خارسعاری       

فرات ع  و  -ااعران احامعاع    ويژهبع ان دردر ری بايد تمعام ااعران ممکعن     ريزبرنامه

 مذاب ( را مد نرر صرار داتد. -ی سیاس ااحساسیت

و میر م ايران مبادی رساس م  رتد ره در جمهوری م ( بح  2006خارساری  

تدعويب   اایردعذار بعرای تايیعد و   و افعراد ت  اارمیسیونبسیاری به رکل رورااا، م رس

ت ريیو وص (،1382صوانین و مقرران مربوط به توسهه دردر ری وجود دارد. بهها   

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

  "رتیا.م فرات   تلق  

در  در ارتباط با اولويت دذاری توسهه دردر ری و نقعش ايعن بخعش اصادعادی    

 مامعايز را تجربعه رعرده اسعت: حکومعت      رعام ً اصاداد رهعور، رهعور ايعران دو دوره    

 .اس م رااتهاا  و نرام جمهوری 

را در  مع  اعای بسعیار ر  در دوران حکومت رااتهاا ، دولعت ايعران محعدويت   

اسعع م  رععه در نرععام جمهععوری   نمععود در حععال معع نععتهت اعمععای  ايععن توسععهه

و موانع    اعا محعدوديت نتهت در دعرو   اين توسههی اادیریتدمیاو  ااسیاسا ذاری

توان ادعا نمعود رعه توسعهه نعتهت دردرع ری      م  پو. صرار درفاه استبسیار زيادی 

 بعويژه و  اانعتهت در سعاير رهعور    ايعن  توسعهه ال عو درفاعه از    1357ايران تعا سعای   
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ک ال عوی  نتهت بعر اسعاس يع    اين توسههبه بهد  1357رهوراای مرب  بود و از سای 

 ی و سیاسا ذاری رده است.   ريزبرنامهايران  بوم  و اس م  

ازه انقع ب  انعد ه ایچ رخدادی بع "دارند ره : م ( ابراز 1992  1خارساری و فري 

و جامهعه را در ايعران تغییعر نعداد. ايعن      اس م  رابطه بین اعاقادان  1357سای اس م  

اسعع م  ن را بطعور بتیععان  بععا انععول راي   انقع ب سععکوالريزم مربعع  را رد رععرده و آ 

ی و ريعز برنامعه ( بعدون رعک   Khaksari, Frith, 1992: 1  "جعاي زين نمعوده اسعت.   

ي  اسعت رعه نرعام    ااسیاسا ذاری توسهه نتهت دردر ری يک  از اساس  ترين جتبه

آن را بعا  رعه  رتد م ايران نسبت به آن حساسیت ويژه داراه و ت ش اس م  جمهوری 

سای تا یعه   30ادايت رتد. به ار حای ايتکه با دذرت بیش از اس م  و بوم   ایهریو

 .باردم حد موفقیت حانل رده است نیازمتد يک ارزياب  دصیق و جدی 

 

 رانایهوضعیت ورود گردشگران بین المللی ب -
ی فرات ع  و تعاريخ    اعا رهعور اوی جهعان از لحعا  جاذبعه     10رهور ايران در میعان  

يعران  ا( اين واصهیت از يک طرف جاي اه راابردی  2005ری صرار دارد  بتکدار، دردر 

نمايعد و از طعرف دي عر مسعئولیت حسعاس      م را در بازار جهان  دردر ری مهخص 

 اعاقاد دارند ایهداد.  به ار حای عدم ان اين نتهت را نهان سیاسا ذاران و ريزبرنامه

ر د ،بر روی اين نتهت در حای ررعد حد از  ره يک درايش افراط  نسبت به اتکا بیش

دعب  امواره يعک ته "( مهاقد است: 1382رهور وجود دارد. در اين ارتباط، راتماي   

 ی دردرعع ری ايععران وجععود دارععاه اسععت و اععاظرفیععتدر بععیش از حععد جلععوه دادن 

ر   ايعن نعتهت د  ست ره به ن ع ای اهی آرمان راياناابتابراين بیهار ادعا مبات  بر ديدداه

ران ايع  هايران در مقايسه با رهوراای دي ر مانتد ترریه، يونعان و سعاير رهعوراای رعبی    

    "نبوده است.

                                                 
1. Frith 
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ارائعه   WTTC)1 بر اساس آمارااي  ره توسط رورای جهان  سع ر و دردرع ری   

از  35رهور رتبعه   174رده است، به لحا  سها بازار جهان  دردر ری، ايران در میان 

 2006از لحا  سها نسب  در اصادعاد ملع  را در سعای     84رتبه تهداد دردر ران و نرر 

ی اعا ظرفیعت .  اين يک رتبه نامتاسب برای ايران با تمعام  (WTTC, 2006 داراه است 

 اعا دیریتدمیاواصه  و بالقوه بوده، اما در عین حای يک واصهیت است ره متاج از نوع 

 بوده است. ااسیاسا ذاریو 

 1در جعدوی   1381تا  1348ی ااسایرهور در طوی  تهداد دردر ران ورودی به

 داد.  م روند اين تغییران را نهان  1 نمودارآورده رده است و 

 

 ایران ردشگران بین المللی وارد شده بهگ -1جدول 

 سال تعداد گردشگران ورودی تغییرات درصد تغییرات

0 0 241198 1348 

34% 81424 322622 1349 

9% 27513 350135 1350 

18% 61371 411506 1351 

12-% 50992- 360514 1352 

14% 52188 412702 1353 

43% 176066 588768 1354 

12% 69162 657930 1355 

3% 20227 678157 1356 

26-% 175879- 502278 1357 

71-% 354746- 147532 1358 

4% 6080 153612 1359 

9% 13861 167473 1360 

                                                 
1. World Travel and Tourism Council 
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59-% 98878- 68595 1361 

57% 38877 107472 1362 

22% 23836 131308 1363 

32-% 41883- 89425 1364 

4-% 3624- 85801 1365 

20-% 17375- 68426 1366 

3% 2314 70740 1367 

33% 23213 93953 1368 

72% 68001 161954 1369 

54% 87149 249103 1370 

11% 26569 275672 1371 

13% 35571 311243 1372 

16% 49415 360658 1373 

36% 128250 488908 1374 

17% 84541 573449 1375 

33% 190643 764092 1376 

32% 242908 1007597 1377 

31% 313905 1320905 1378 

2% 20857 1341762 1379 

4% 60238 1402000 1380 

13% 182000 1584000 1381 

42%- 663222- 920778 1382 * 
6% 52274 973052 1383 
3% 26158 999210 1384 
2%- 20619- 978609 1385 

                                                 
رائه آمار مربوط ( بدلیل ت اون در متاب  ا1381در مقايسه با سای صبل   1382رااش تهداد دردر ران از سای  *

 بارد.ازی  آماراا م سدردد ره نار  از تدصیق و واصه  م 



  

 

 

 
 15  ريزي توسعه گردشگري در ايران ...   برنامه

3% 30619 1009228 1386 
1% 6400 1015628 1387 

 (1381ای متب : سايت وزارن فراتگ و ارراد اس م  ، سازمان ايران ردی و جهان ردی  آمار تا س

 (1382سايت سازمان میراث فرات  ، نتاي  دسا  و دردر ری  آمار از سای 

 ایرانروند ورود گردشگران به -1 نمودار

 
 

دود يران دیار تغییران اساس  در طوی حدرديد نرام سیاس  ا بیانطور ره  مانا

ز ای اجامعاع  و اصادعادی رهعور،    ااداه دذراه رد. اين تغییران بهدن تمام جتبه 3

له اط با نعتهت دردرع ری ب فانع   بجمله دردر ری، را تحت الههاع صرار داد. در ارت

، و رروع جتگاس م  و با پبروزی انق ب  1350دیری اين نتهت در داه پو از اوج

 بعه نعورن  تحعوالن ايعن نعتهت را     1ن نتهت وارد آمد. نمعودار  ايهروک بزرد  ب

ه بع رماتیک و امچتین داليل بروز اين تحوالن را بر اساس تهداد دردرع ران ورودی  

 داد.م رهور نهان 

 

 و نقش آن بر توسعه گردشگری 1350رونق اقتصادی دهه  -
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 بعرای را دو یهعره ما عاون    بارعد مع  معی دی   1970ره مدعادف بعا داعه     1350داه 

ان بعا  نهان داد. با دسارش بحران انرژی در سطح جهان، اصاداد ايردونادون رهوراای 

ری در ن رونق اصادادی، نعتهت دردرع   ايه در نایج ،يک ترص  ب  سابقه مواجه درديد

 ايران به دو دلیل رونق يافت:

 ری داخلع  و  ال ( افزايش درآمد سرانه مردم ايران: ره باعع  دسعارش دردرع   

( درديعد.  1امچتین تمايل ايرانیان به انجام س راای بین الملل   دردر ری برون معرزی 

ن واصهیت رخ داد ره مردم ايران با يک افزايش صابعل توجعه در   ايهاين موضوع با توجه ب

ی دردرع ری و ت ريحع  را   اعا فهالیتدرآمداايهان مواجه درديدند و به امین جهت 

 دند.مورد توجه صرار دا

ن ايع هی دردر ری رهور: رااساختب( افزايش در سرمايه دذاری بر روی زير 

د تععا رععبععود و باععع   (GDP ات ععاق نیععز نارعع  از افععزايش تولیععد ناخععالص داخلعع  

 ی دردرع ری رهعور، از  اعا سعاخت در ساخت و توسعهه زير م ی عریاادذاریسرمايه

 اعا دعذاری رد. اين سعرمايه یره انجام داا و می، رساوراناا، فرودداهاااا، جادهجمله اال

 بهداا به توسهه دردر ری داخل  و بین الملل  در رهور مبدی درديد.

در رهعور معورد توجعه خعاص صعرار درفعت.        2در اين دوران دردرع ری داخلع   

رکوفاي  اصادادی، در آمد سرانه باالتر، و افزايش اوصان "( اراره دارد: 1977آموزدار  
ی اخیربه رونق نتهت دردر ری داخل  متجعر درديعده   ااسایان در فرامت برای ايرانی

   "است.
ی بعرای  ريعز برنامهبدلیل توجه خاص دولت ايران به توسهه نتهت دردر ری و 

معی دی ايعران بعه     1975المللع  در ايعن داعه،  در سعای     تبديل ردن به يک مقدد بین

                                                 
1. Outbound Tourism 

2. Domestic Tourism 
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و امایعازان   اعا ز برنامعه در آمد تا باوانعد ا  WTO)1 عضويت سازمان جهان  دردر ری 

 اين سازمان در دسایاب  به ااداف دردر ری خود بهره ببرد.

 

 و تاثیر آن بر صنعت گردشگریاسالمی پیروزی انقالب  -
ی و بعدنبای آن رعروع جتعگ تحمیلع  در سعا      1357در سای اس م  با پیروزی انق ب 

عمع    ن  ماوص  رعد و ی دردر ری ايران برای مدن طوالاافهالیتتقريبا تمام  1359

فان جتعگ  نتهت انجام ن رفت. به اعر حعای بعا پايعان يعا      اين توسههبرای م ایچ اصدا

در اسع م   تحمیل  دولت جديد با ن رر  جديد نسبت به آنچه ره در صبل از انقع ب  

م ن بود ره تماايهن نتهت توجه نمود. نکاه بسیار مها و صابل توجايهايران مرسوم بود ب

و انعوی   ااارزشبا  رام ًی مربوط به توسهه دردر ری بايد ااسیاسا ذاریو  اابرنامه

 رام ًه انطباق داراه بارد. اين موضوع يک مسئلاس م  و مذاب  در جمهوری اس م  

اای بدي  و جديد بود ره در ایچ يک از رهوراای دي ر تجربه نهده بود. دریه رهور

اسع م   و انوی  ااارزشند و برخ  از آنها برخ  از مسلمان بسیار در جهان وجود دار

 را در توسهه نتهت دردرع ری خعود معد نرعر صعرارداده بودنعد، امعا ديعدداه انق بع          

ر رهعورااي   ايران در اين رابطه بسیار فراتر و بتیان  تر از آنچه رعه د اس م  جمهوری 

ود، بع میتعه اعمعای رعده    مانتد عربساان سهودی، اماران ماحده عرب  و مالزی در ايعن ز 

بع    م ًران نوع ن رش به دردر ری ايهتوان ادعا ررد رم رد. در حقیقت م م حره 

فرد و انول رايانه به نتهت دردرع ری محسعوب   ه ب متحدر ن رش سابقه بوده و يک

 درديد.م 

بطور مهموی متاف  اصادادی نار  از دردر ری رامل رسب ارز خارج ، توزيع   

ی ملع  و محلع ، و ايجعاد فرنعاهای     اعا سعاخت ، تکاارپوی، توسهه زيرمجدد درآمداا

رغل ؛ امچتین متاف  فرات   رامل ارتباطان بین فرات ع  و رعتاخت بهاعر و بیهعار     

                                                 
1. World Tourism Organization 
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ن نعتهت  ايع  هانل  ترين داليل و ت کران دولاها برای توسعه بوم  اای مل  و فراتگ

ديدداا  ندارعاه و بعیش    یتیناس م  ان جمهوری سیاسا ذاراما دردند، م محسوب 

از ايتکه به متاف  اصادادی مثبت توجه دارعاه بارعتد  بعر روی تعاایران سعوء احامعال        

اسع م   داد ره نرام جمهوری م وااد نهان ررتتد. م اجاماع  و فرات   آن تمررز 

داده است. اين موضوع با م نتهت را به توسهه رتاری نهده آن ترجیح  اين توسههعدم 

ی اوی، دوم، سعوم وحاع  جهعارم توسعهه     اا  جاي اه بخش دردر ری در برنامهبررس

اصادادی، اجاماع  و فرات   رهور بخوب  صابل تهخیص است.  سعازمان معديريت و   

 (1384و  1379، 1374، 1369ی رهور، ريزبرنامه

ر وجعود دارد رعه تعاای   اسع م   ع وه بر اين، برخ  انوی و احکام در جمهوری 

اقیا بر روی توسهه  نتهت دردر ری دارد. ازجمله احکعام و انعول  رعه    جدی و مس

تعوان  م دارد،  و تاایر مساقیا بر روی دردر ری باردم در ايران مورد تارید و اجراي  

ی الکلع  و  اعا نورعیدن  ، ممتوعیعت مدعرف   اس م  بودن حجاب و پورش م به الزا

 حل مخالط( اراره ررد.ممتوعیت رتا رردن مردان و زنان در يک ساحل  سا

را در  ی توسهه دردر ری در ايران بايد اين انوی و احکعام ريزبرنامهبدون رک 

نتهت را با در نرعر   اين توسههی ااروشی لحا  نمايد و رااکاراا و ريزبرنامهفرآيتد 

سعازی توسعهه نعتهت دردرع ری در ايعران      بعوم   پعو درفان اين موارد ارائه نمايد. 

دون رعک  . از طرفع  بع  بارعد مع  امان امکان پذيری و اجراي  ردن آنهعا  از الزاس م  

از توسعهه دردرع ری در    ،ي اعا محعدوديت نرف وجود یتین ضعوابط و  به توان م ن

يعن  ر درفان ادر اين جهت انجام نداد، بلکه بايد با در نرم رهور نا امید رد و ایچ اصدا

در رهعور  اس م  ی ااارزش   بدنبای رااکاراای عمل  و اجراي  جهت ح ااواصهیت

ه تعوان بعرای ايعن موضعوع ارائع     م دلیل  2 دست راامزمان با توسهه دردر ری بود. 

 نمود:

توسهه دردر ری داخل : آماراای دردر ری بیان ر اين واصهیت اسعاتد رعه    -1

بارتد ره در داخل مرزاای رهعور  م دردر ران جهان دردر ران داخل   %80بیش از 
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ن واصهیت رعه صعوانین و   ايهتد. با توجه بترم دردر ری خود را دنبای  یاافهالیتخود 

جابجاي  دردر ران ايران  در داخل  پو، باردم احکام در تمام رهور به يک نورن 

تکعه  ايهرهور ایچ دونه تتاصد  با اين انوی و احکام ندارد. به عبارن دي ر با توجه بع 

م و انعوی در تمعام رهعور و بعرای تمعام      اين احکعا اس م  بر اساس صوانین جمهوری 

ان توسعهه دردرع ری رهعور    ريزبرنامهبارد، پو م ايرانیان يکسان بوده و الزم االجرا 

ی دردر ری رهور برای اين بخش از دردر ران فکر رتتعد  اامکانبايد تتها به توسهه 

 تد.  و ررايط جابجاي  دردر ران ايران  در داخل رهور را فرااا و يا تسهیل نماي

ايععن ت کععر رععه تمععام دردرعع ران خععارج  بععدنبای خععوش دععذران  و انجععام  -2

توان ادععا  م بارتد به ایچ وجه درست نیست. با اين فرض م ی ضد اخ ص  اافهالیت

ی و ررد ره بخه  از دردر ران خارج  نیز به راحا  آماده پذيرش و احاعرام بعه انعو   

ی الکلع   اعا ، عدم نرف نورابه  اس م رعايت ججاب اس م  احکام نرام جمهوری 

و رعايععت جداسععازی سععواحل دريععا( در طععوی زمععان دردرعع ری و حضععور در ايععران 

بعه   بارتد. در اين رابطه در یه ممکن است بخه  از دردر ران  ت ريحع ( تمعايل   م 

-تعاريخ   دردر ران معذاب ،  :ی دي ری  مانتدااران نداراه بارتد، اما بخشايهورود ب

 ت دردی( در نورن فرااا بودن امکانان و تسهی ن دردر ری تمايلفرات  ، طبیه

رتتد و  با پذيرش و رعايت صوانین و مقرران تهیین رده و ر اف به رهور س رتا دارند 

 ی مذاب ، تاريخ  و فرات  ، بهره ببرند.ااجاذبه بويژهای رهور، ااز جاذبه

ایر ودی بعه رهعور بع  تعا    ن ضوابط بر تهداد دردرع ران ور ايهدر نایجه اریتد ر

 ایهبه دونع  اادیریتدمیاو  ااريزیبرنامهنیست، اما آنچه ره اامیت دارد اين است ره 

رام بعه  اتخاذ دردد ره دردر ران داخل  و دردر ران بین الملل  مقید به رعايت و احاع 

 ان یعزه الزم و رعاف  بعرای دنبعای رعردن ااعداف      پیهعار ارعاره رعده،    انوی و احکعام  

 ری خود را در رهور داراه بارتد.دردر 

از اصدامان انجام درفاه در زمیتعه فعرااا نمعودن امکعان      ایهدر اين ارتباط به نمون

بهره دیری از سواحل دريا برای دردر ران و در عین رعايت انل جداسعازی سعواحل   
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( ارائعه  2008دريا برای زنان و مردان  ساحل تک جتسیا ( در رکل زيعر  خارسعاری،   

 ست.رده ا
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 (2008طرح ساحل تک جنسیتی )خاکساری،  -1شکل 

 
 

قه يک متب  و جاذبه دردر ری ب  سعاب  به عتواناين نمونه از جدا سازی سواحل 

تلقع   اس م  سازی توسهه دردر ری براساس رعايت انوی بوم  بوده و يک ال وی 

نمايعد   مايجاد ي  ره برای اسا اده از سواحل اامحدوديت با وجوددردد. اين طرح م 

 يک فرنت برای دردر ران  است ره تمايل دارند تا از اين جاذبعه دردرع ری بعدون   

از  ایهتوسعط بخعش عمعد    ده نمايتعد. ايعن رعیوه   اسعا ا اسع م   زيرپا دذاران انعوی  

درفاعه   رتتد مورد اساقبای و اسعا اده صعرار  م دردر ران داخل  ره به رمای رهور س ر 

 است.
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احل و ری   اين طرح در سعو م و مها در اين ارتباط توسهه رنکاه بسیار اساس  

طرفعدارترين   تکه سواحل دريا در رمای رهعور يکع  از پعر   ايه. با توجه بباردم رهور 

ران در بارتد و از طرف  با توجه به تهداد بسیار باالی دردرع  م ی دردر ری ااجاذبه

 ساحل  رعمای رهعور بعه اعیچ    فدوی بهار و تابساان، وجود تتها يک طرح در ار رهر 

ان بعه  بعه معرور زمع    اعا مکعان ن اي هوجه راف  نیست. از طرف  تجربه نهان داده است ر

چتعین  ی بهدارا  و اماااا، دوش و سرويولحا  ری    ارائه امکانات  مانتد رساوران

 روند.  م اراه و ار سای بدتر دذبه لحا  رعايت انوی بهدارا  و نرافا ( رو به افوی 

تاعری  ردردد ره درايش دردر ران به اسا اده از سعواحل  م باع   ااواصهیتن اي

ر رود. نهده و ما رصه افزايش يابد و رفاه رفاه نقش سواحل جداسازی رده رمار و رما

ری دصیق و و ری   و نرارن و رتام متوط به توسهه ر ااطرحتاایرپذيری اين دونه  پو

تعوان  مع  ت ره . در اين نورن اسباردم  اامکان بر ارائه خدمان جتب  در اينم دائ

مجبعور بعه    افزايش يابد و دردرع ران  ااطرحانارار دارت ره درايش به اسا اده از اين 

در ععین حعای،    رتعد نبارعتد، و  م مت  و امتیت آنها را تهديد اي هي  راامکاناسا اده از 

 زير پا ن ذارند.ا ارا اس م  خواساه و يا ناخواساه، انوی مورد جمهوری 

 

 جنگ و اثرات آن بر توسعه گردشگری -
 بسعیاری از رهعوراای مسعلمان در زمعان  دردیعر جتعگ      "دارد: م ( اظهار 1989دين  

وی تقريبعا  ريک فاجهه انسان  مطرح بوده است ره بر  به عتوان. جتگ امواره "اندهبود

 رت.  اار خوااد دذا ی يک رهور از جمله نتهت دردر ری بطور مت  اافهالیتتمام 

نتهت دردر ری مهموال يک فهالیت بهدن نیازمتد ررايط نعلح و آرامعش در   

و دردر ران بالقوه به ایچ وجه حاضعر نیسعاتد تعا ريسعک      باردم مقدد دردر ری 
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تعوان  مع  بارعتد را بپذيرنعد. الباعه    م خطر، حا  را، س ر به مقاندی ره دردیر جتگ 

 را مساثت  نمود.  1اجراجوتهداد بسیار مهدود دردر ران م

 مان زن م هوم ره ايهبارتد. بم در نایجه جتگ و دردر ری میر صابل جم  ردن 

ی و ، نه دولت آن رهعور تمعايل  بعه سعرمايه دعذار     باردم ره رهوری در حای جتگ 

دردرع ران   بعه عتعوان  اولويت دذاری بر روی نتهت دردر ری خود دارد و نه مردم 

 ن رهور يا متطقه را دارند. ايهبتقاضای س ر  ،بالقوه

به رعرده اسعت. در   ( را تجر1367-1359رهور ايران يک دوره اهت ساله جتگ  

درع ری  رود دوره ررود رامعل بعرای نعتهت در   م ن دوران امانطور ره انارار ايهنایج

 1وی مراجهه دعردد(. آمعار و ارصعام جعد     1 نمودارو  1دردد.  به جدوی م رهور تلق  

 داتد ره در اين دوران نعه تتهعا توسعهه دردرع ری بعه اعیچ وجعه در       م ن بخوب  نها

ی موجعود در  اعا و جاذبه ااساختان رهور نبود بلکه بسیاری از زيرسیاسا ذاراولويت 

تهعداد   رهور بطور مساقیا و يا میر مساقیا در طوی جتک از بین رفاتعد. در ايعن دوران  

 داخل  رااش يافت.دردر ران ورودی به رهور و امچتین دردر ران 

 اععاسیاسعا ذاری پايعان يافععت و الزم بعود تعا     1367جتعگ تحمیلع  در تابسعاان    

 د و با ررايط نلح در رهور انطباق يابتد.  نبازن ری رو

 

 ان در توسعه گردشگری ایرانریزبرنامهنقش 
ن م هعوم  ايهان توسهه دردر ری در اين ارتباط میر صابل اجاتاب است. بريزبرنامهنقش 

ان توسهه دردر ری در ايران ضمن توجه به انوی و مبان  ر ن و اساس  ريزبرنامه ره

ی توسهه دردر ری ااسیاستنتهت، بايد در جهت رار آمد بودن  اين توسههدر  مؤار

 اعا طرحو  ااو فرااا آوردن ررايط با مجريان محل  فهالیت نمايتد. رعايت دصیق برنامه

                                                 
1. Adventurous tourists 
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در سطوح اساان  و محلع    ااان بر نحوه اجرای برنامهريزهبرنامو تداوم رتاری و نرارن 

 خوااد بود. ااماضمن تاایردذاری رامل انوی و مبان  ر ن برنامه

فعردی روبعرو   ه بع  ان توسعهه دردرع ری در ايعران بعا رعرايط متحدعر      ريزبرنامه

ايعد  رااکاراعای معورد نرعر نیعز ب     پعو  ،دردند ره در ایچ رجای دنیا سابقه ندارعاه م 

اعا و  و اعاقعادان معردم از يعک طعرف و حساسعیت      اعا ارزش فعرد بارعتد.  ه ب حدرمت

سیاسععا ذاری و  ،اععای سیاسععا ذاران رعع ن و بزردعان ديتعع  از طععرف دي ععر وسعواس 

واجه رعرده  مان  بسیاری وو م اامحدوديتی توسهه دردر ری در رهور را با ريزبرنامه

ل از انوی و ران بايد با آداا  رامان توسهه دردر ری در ايريزبرنامهاست. بطوری ره 

و  سازی اين نتهت ارزرعمتد اصادعادی، اجامعاع    بوم  دردر ری بدنبای م مبان  عل

 فرات   در رهور بارتد.

یاسع  توسعهه دردرع ری در رهعوراای     س-با توجه به ماایعت بهعدن معذاب    

يران وجود ا ان توسهه دردر ری درريزبرنامهايران، دو سوای پیش روی  بويژه، اس م  

 دارد:

ا تع ال ( آيا بايد تمام متاف  مثبت اصادادی توسعهه دردرع ری را ناديعده درفعت     

 مذاب  مسئولین رهور را پاسخ داد؟ -اای سیاس ن ران 

ال  بايد نرفا به متاف  مثبت اصادادی آن فکر رعرد و تمعام مهايعب احامع    يا، ب( 

 فرات   را ناديده درفت؟ -اجاماع 

 ، پعو رسعد مع  ار دادن ار يک از موارد باال متطق  به نرر نبدون رک مد نرر صر

اری از متعاف   پیش رفعت رعه ضعمن برخعورد     ایی متاسب به دونهااريزیبرنامهبايد با 

بعه  از بعین بعرد و يعا    اا رات   آن را ف -مثبت اصادادی، ااران مت   احامال  اجاماع 

 ممکن رساند. رمارين اندازه

 

ازمان ايران ردی و جهعان ردی، در يعک سعختران     (، ريیو س1382عبد خداي   

يعک   به عتعوان دردر ری  در ايران( "رتد: م برای افاااحیه رت رانو یتین بیان م  رس
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در سعرار   دونعادون ی ااملتنتهت درآمد زا ره امچتین يک نقش مها در ارتباط بین 

يک تهديعد بعرای    . او اعاقاد دارد ره دردر ری"باردم رتد مورد توجه م جهان اي اء 

سعه راابعرد را بعرای توسعهه دردرع ری رهعور عتعوان         و ی مذاب  ما نیستااارزش

 رتد:م 

ترويج و توسهه دردر ری داخل : با ادف رعکوفاي  اصادعاد ملع  بمترعور       -1

 ارتقاء رفاه و خود باوری مل  و ره  اساهداداای رهور

ن رهعوراای  : با ادف جعذب دردرع را  ایهتمررز بر توسهه دردر ری متطق  -2

 امسايه

راابرد جهان  توسهه دردر ری: مبات  بر ضرورن امزيسا  بین رهعوراای    -3

بعین   جهان و اجاتاب ناپذيری ارتباطان و روابط فرات  ، اصادعادی، سیاسع  و امتیاع    

  .ملل جهان

و  ی مربوط به توسهه دردر ری در ايعران بعر روی ضعرورن   ااتمام بیانیه تقريباً

ی بدلیل متعاف  اصادعادی و امچتعین ااعران مثبعت اجامعاع ،       اامیت ترويج دردر ر

ی بسیاری از دیرتدمیااما در فرآيتد سیاسا ذاری و  ،فرات   و سیاس  آن تارید دارند

داتعد  م دردند ره بهدن آن را تحت الههاع صرار م مسائل و موضوعان دي ر مطرح 

 .روندم ی ما اوت  اادیریتدمیاو مهموال متاج به سیاسا ذاری و 

 

 گیرینتیجه
نیاز به توسهه نتهت دردر ری در ايران اعا صبعل از انقع ب و اعا بهعد از پیعروزی       

ان و حا  مردم احساس رده بود. به ار ريزبرنامهان و سیاسا ذارتوسط اس م  انق ب 

ن نتهت در رهور بسیاری از نوسانان را تجربعه رعرده   ايه سای دذرا 32حای در طوی 

 -وسانان بیش از ار ییز پیامد تغییر در نرام سیاس  رهور و ت کر سیاسع  است. اين ن



 

 

 

 

 

 

 

 58فصلنامه علوم اجتماعي شماره      26  

توسهه دردرع ری بعوده    ،بويژهايران در سیاسا ذاری توسهه اس م  مذاب  جمهوری 

 است.   

و اسع م   ی اعا ارزشو م حره بسعیار جعدی   اس م  با توجه به مبان  و انوی 

رعه نعتهت دردرع ری يعک موضعوع       ايران و اين واصهیعت اس م  مل  در جمهوری 

يعران امعراه بعا سعاير     اان توسعهه دردرع ری در   ريزبرنامه، باردم فرات    -اجاماع 

 ی بع  سعابقه و  اعا موظ  به لحا  نمودن بسیاری از مسايل و جتبه ،ماخددین مرتبط

 بارتد.م ( در توسهه دردر ری اس م فرد  حا  در ساير رهوراای ه ب متحدر

و  اعا ارزشرد بودن، به م هوم توسهه دردر ری بهدن ماعاار از  فه ب اين متحدر

داعه دذرعاه بطعور مسعاقیا و يعا میعر مسعاقیا توسعط          3، در طعوی  اس م  باوراای 

رد توجعه  ان، مديران و ساير فهاالن بخش دردر ری رهعور معو  ريزبرنامهان، سیاسا ذار

ردرع ری  ددساره توسهه بر نوع و  ایهصرار درفاه است. اين واصهیت بطور صابل م حر

 ن نتهت در اصاداد رهور تاایر دذاراه است.اي هايران و جاي ا

بععا ايععن حععد از حساسععیت بععدون رععک نععتهت دردرعع ری رهععور بسععیاری از 

رسد م ر ی بالقوه خود را در جذب متاف  اصادادی از دست داده است اما بترااظرفیت

اامیعت   فرات ع  آنقعدر  -اجامعاع   ره اولويت دذاری در پرایز از ااران سوء احامال 

  ان توسهه رهور ن ران  از اين بابت نداراه بارتد.   سیاسا ذارداراه است ره 

 بعه مترعور جعذب دردرع ر و ايجعاد     "( اعاقعاد دارد:  1999در اين ارتباط لط    

( راابرداعای  باردم درآمد از اين طريق  ره در حای بدست آوردن اامیت در امه جا 

متعد  رعه مااسع انه معا اتعوز نیاز     ،ه و آزمايش رده بسیاری وجود داردخاص، انجام رد

 .  "باریام آرتاي  با اين راابرداا 

ان توسهه دردرع ری در ايعران، رعرايط    ريزبرنامهدر ارتباط با مسئولیت و و ظی ه 

رتعد.  فرد رهور يک یالش بسیار اساس  و پیچیعده را ايجعاب مع    ه ب خاص و متحدر

ان توسهه دردر ری ايران يک ت ش جدی بعرای ارائعه   ريزبرنامهت تا بتابر اين الزم اس

انجام داتد تا توسهه دردر ری رماعرين  را ی جديد و بدي  توسهه دردر ری ااروش
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اعای  فرات   متطبق با صعوانین و مقعرران و حساسعیت    -ااران سوء احامال  اجاماع 

 ان ر ن رهور را ايجاد نمايد.   سیاسا ذار

ولیت ان توسعهه دردرع ری ايعران يعک مسعئ     ريزبرنامهتوان ادعا ررد م در نایجه 

ز ای ره نه تتهعا  و موان  بسیار اامحدوديتآنها بايد  ، زيراعهده دارنده بسیار مهکل را ب

ز ا مععوانه  رععهبلکععه  انععدهی مععذاب ، اجامععاع  و فرات عع  سریهععمه درفاععاععاارزش

نیعز بايعد   د را نع دیرمع  سریهمه  سیاس ی افراد با ن وذ و تاایردذار مذاب  و ااديدداه

 مورد توجه جدی صرار داتد. 

ايعران   بويژهاز طرف  بزردارين یالش توسهه دردر ری در رهوراای مسلمان و 

ی اعا مزيعت بین رسب متاف  و   "مؤاريک تهادی رامل و "توان م اين است ره ی ونه 

مت عع  احامععال  اصادععادی مهععا توسععهه دردرعع ری و در عععین حععای پرایععز از ااععران 

 ايجاد نمود. آن فرات    -اجاماع 

 سراسر جهعان بعه اامیعت صطهع     اس م  تمام رهوراای مسلمان و  دریه تقريباً

امعا   اندهران پ  بردتوسهه نتهت دردر ری در راابرداای توسهه اصادادی رهوراای

د بعر آن  باوانتع اس م  رسد ره اتوز يک ال وی ايده آی عمل  ره رهوراای م به نرر 

را  ایهايعران روزنع  اسع م   اتکا رتتد تدوين ن رديده است.  ررايط رهعور جمهعوری   

ه يعک  ی زيادی بايد نورن دیعرد تعا تبعديل بع    اات شاما امچتان  ،ايجاد نموده است

رزيعاب   ال وی رامل و عمل  دردد. امچتین ال وی در حای اجرا در ايران نیاز به يعک ا 

 مهخص دردد.  اس م  رارپذيری آن در دي ر رهوراای دصیق دارد تا موفقیت و تک

 :مانتعد  ایهرهوراای عمد بويژهبین رهوراای مسلمان، و  عبه ار حای يک اجما

تواند يک یاریوب بعرای تعدوين و اجعرای    م ايران، عربساان سهودی، مدر و مالزی، 

تبعاط نقعش   را فعرااا نمايعد. در ايعن ار   اس م   -راابرداای ترويج دردر ری ارزر 

ان دردر ری، مسئولین و مديران اررعد ايعن نعتهت در ايعران، بعا توجعه بعه        ريزبرنامه

و  مع  ی علاعا روشفرد رهور، بعرای بررسع  و تعدوين    ه ب ررايط و وضهیت متحدر

فرات ع    -و ترجیحان معذاب  و اجامعاع    ااارزشعمل  ره توسهه دردر ری را با 
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ی عق يع  و اجرايع  بعرای برطعرف رعردن      اانمايد و امچتین طرح ریوهم امااتگ 

معذاب  میعر صابعل رامعان      -برخ  از موان  توسهه دردر ری با افعراد بعان وذ سیاسع    

مذاب  را در رهور ايجعاد   -تواند يک محیط نسباا ماهادی سیاس م . اين اصدام باردم 

لع   و ماسع م   ی اعا ارزشنمايد ره در آن بخش دردر ری امزمان با احارام و ح   

 توسهه خوااد يافت.
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