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  ي برنامه ريزي و توسعه گردشگريمجله

  1391، پاييز 2ي سال اول، شماره
  33-56صفحات  

 گذاري گردشگري از نظر نخبگانموانع اساسي سياست
 *علي اصغر سعيدي

 **سيد محمد بهشتي

 ***رضا رضواني

  15/6/1391 :تاريخ پذيرش         30/2/1391:  تاريخ دريافت 
  چكيده

هاي گردشگري در ريزيها و برنامهگذاري رغم سياست كه چرا عليهدف اين مقاله، طرح اين سؤال است 
رسد فارغ از كمبودها و موانع فيزيكي موجود، به نظر مي. ايم در اين عرصه توسعه يابيمايران، نتوانسته

براي فهم اين . اندگرفته تري وجود دارند كه مقابل گسترش اين صنعت قرارعوامل و موانع بسيار مهم
موانع و تبيين آن، سعي گرديد تا نظرات تعدادي از نخبگان كشور در مورد اين عرصه اخذ شود و مورد 

هاي نخبگان، مورد توجه اين آوري و تحليل روايتي كيفي براي جمعروش مطالعه. تحليل قرار گيرد
ي اساسي فرهنگي بوده در چارچوب سه نظريه ها به سؤاالت مصاحبه كه تحليل روايت. مقاله بوده است
ي گردشگري را در موانعي همچون نبود دهد كه برخي نخبگان، علت اصلي عدم توسعهاست، نشان مي

دانند؛ در حالي كه برخي ديگر، موانع فرهنگي و گذاري الزم ميهاي فيزيكي و عدم سرمايهساختزير
  . .دارندمي ه اهداف در نظر گرفته شده بازبرند كه ما را از رسيدن بفكري را نام مي

      ي گردشگري گذاري، موانع گردشگري، توسعه نخبگان، سياست :كليدي هاي هواژ

                                                            
 .saeidi@ut.ac.ir) (دانشيار جامعه شناسي، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران - نويسنده مسئول  *

  .عضو هيات علمي پِژوهشكده ميراث فرهنگي و رئيس گروه معماري و شهرسازي فرهنگستان هنر ايران **
  .ريزي گردشگري، دانشگاه تهرانكارشناس ارشد برنامه ***
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  مقدمه
ي سياسى، فرهنگي و اي، متأثر از عوامل پيچيده و درهم بافته گردشگري در هر جامعه     

-كند و پايه مجذوب خود مى هاى جغرافيايي است كه ديگران را اقتصادى و همچنين ويژگى

هاي تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و گذاري در اين عرصه، به ويژگي هاي اصلي سياست
هدف اين مقاله نيز، توجه به مسائلي است كه وراي اهداف . گردداقتصادي هر كشوري برمي

قرار  اقتصادي قرار دارند؛ زيرا ساير عوامل و موانع فرهنگي و اجتماعي، كمتر مورد توجه
يكى از . گيرد و در بيشتر تحقيقات، منافع و اهداف اقتصادي در اولويت قرار گرفته استمي

هاى كالن گردشگري، توجه  ها در فرايند طراحى و تدوين سياست هاي اساسي دولتفعاليت
در مورد  ).به نقل از هال 1993و 1994 ،2؛ جنكينز1992 ،1پيرس(به اين عوامل است 

در كسب و كار، راهنما و ": المعارف گردشگري آمده استر دايرةگذاري د سياست
برد، در مطالعات گردشگري، عموماً هايش به كار ميگيريراهبردهايي كه مدير در تصميم
پردازند و جزئي از به اين مطلب مي) منظور هيئت حاكمه(محققين با در نظر گرفتن دولت 

گذاري گردشگري، هيچ  اگر چه در مورد سياستشود؛ به عالوه، سياست عمومي را شامل مي
گيرند كه ها تصميم ميشمولي وجود ندارد؛ شايد بتوان گفت آن چه دولتتعريف جهان

اما در واقع  ).445 :2000جعفري،) ( در قبال گردشگري( "انجام دهند يا ندهند
دينه شده ها و ايدئولوژي، قدرت، اصول نها ها، محصول محيط سياسي، ارزشگذاري سياست

علت آن است كه نيروها و . )به نقل از هال3سايمون(گيري هستند و فرايندهاي تصميم
گذاري دخيل هستند؛ مثالً افراد  عوامل تأثيرگذار و تأثيرپذير بسياري در فرايند سياست

؛ 4،1984هيل(ها و قدرت  ها، نظرات، انتخاب مؤثر و مهم، نهادها، قوانين، ادراكات و برداشت
شرط عمومي تلقي شدن هر سياستي، آن است كه از  ).2008، 6به نقل از ادجل1992، 5پال

هاي دولتي آن  دستگاههاي دولتي تدوين شده باشد يا حداقل دولت و  سوي دولت و دستگاه
سياست يا “دهد كه  اين مطلب، در واقع به ما هشدار مى .كرده باشند را كنترل يا تأييد

هاي دولتي طراحي و تدوين  ممكن است توسط دولت و دستگاههايي وجود دارد كه  سياست
 ).2008به نقل از ادجل،  23 :1984، 7وود و گان هاگ(”يا كنترل و تأييد نشده باشد

                                                            
1 - Pierce 
2 - Jenkins 
3 - Simeon 
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هايي كه در مسير  ساالران و ديگر افراد و گروه هاي فشار، رهبران جوامع محلي، ديوان گروه
هاي  كنند، به شيوه قواعد فعاليت مي ي دولت يا خارج از چارچوب اينقواعد تعيين شده
 2001هال، (شوند ها مىگذارند و موجب تغيير آنهاي عمومي تأثير مي مختلف بر سياست

ها و پذيرش عمومي رغم تأكيد دولت براي پاسخ به اين سؤال كه چرا علي). به نقل از ادجل
ي در فرايند توسعه ي كشور است، بازهمكه حصول منافع گردشگري به نفع اقتصاد و توسعه

هاي آن، با موانع جدي فرهنگي و اجتماعي روبرو هستيم؟ براي پاسخ به اين پرسش، حوزه
 . مختلف مسئله از ديدگاه برخي از نخبگان، مورد بحث قرار گرفته است

  

 بيان مسئله
گذاري دولت ايران در چه سويي  جايگاه ايران در صنعت گردشگري كجاست و سياست    

كند؟ صنعت گردشگري در ايران، از نظر تنوع اقليمي، فرهنگ و تاريخ كهن، حركت مي
هاي بسيار بااليي است  هاي طبيعي و ديدني، داراي قابليت وجود آثار باستاني فراوان و جاذبه

هاي گردشگري، جزو دهمين و يا به روايتي پنجمين شود ايران در زمينهو همواره گفته مي
-كشور عضو سازمان جهاني گردشگري، در امر گردشگر 150ميان  ؛ ولي در1كشور دنياست

ي فراواني در ها، هزينهپذيري در مقام هفتاد و پنجم قرار دارد و در حالي كه طي سال
شود، پس از گذشت جهت رونق اين صنعت و جذب گردشگر به كار گرفته شده است و مي

هاي آماري،  در حالي كه براساس دادهي اول قرار دارد و باز، چند دهه، هنوز در خم كوچه
 5/2شود، حدود حجم پولي كه از راه گردشگري در طول يك سال در جهان جا به جا مي

ي كشورهاي عضو اوپك از محل فروش نفت است؛ سهم ايران حدود يك برابر درآمد ساالنه
در اين پژوهش، سعي شده است موانع  ).خبرگزاري ميراث فرهنگي(دهم درصد است 

گذاري صنعت گردشگري در كشور، از نظر برخي از نخبگان مورد كنكاش  اساسي سياست
ساختاريافته براي دريافت نيمه يقرار گيرد و در اين راه، از روش كيفي و تكنيك مصاحبه

اين نظرات استفاده شده است بر همين اساس سعي شد نخبگان انتخاب شده بيانگر نظرات 
ند جامعه آماري اين پژوهش از بين روحانيت، نمايندگان مختلف موجود در جامعه باش

                                                            
هاي گردشگري  سازمان يونسكو وابسته به ملل متحد بندي كشورها به لحاظ جاذبهمأخذ علمي در مورد رتبه - 1

كند، اين گفته ادعايي است  بندي ميي آنان در اين سازمان، رتبههاي ثبت شدهاست كه كشورها را بر اساس جاذبه
 .هاي مختلف مطرح شده استز مسئولين سازمان گردشگري در دورهكه همواره از سوي بسياري ا
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مجلس، اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي، اساتيد دانشگاه، كارشناسان سازمان و 
اند كه به همچنين فعاالن بخش خصوصي در اين عرصه به صورت هدفمند انتخاب شده

اده شود كه آيا تا نشان د) مصاحبه 14(ها صورت گرفته است فراخور دسترسي مصاحبه
ها و امكانات موجود در كشور است ساختمانع اصلي توسعه گردشگري در ايران مشكل زير

گردد و به ها برميها و برنامههاي بازدارنده جامعه ما و يا به مشكل اجراي سياستو يا ارزش
 هاي انجام شده اين بخش عمالّگذاري رغم سياست اين سؤال پاسخ داده شود كه چرا علي

هاي اين افراد در ها و برداشتموفق نبوده است، در واقع در اين پژوهش به بررسي ذهنيت
آنچه كه در . ايمقالب نخبگان جامعه نسبت به موانع موجود در گسترش گردشگري پرداخته

كند عدم دستيابي به اهداف و   هاي پيشين كشور بيش از همه جلب توجه ميبررسي برنامه
شود با نگاهي  هاي گردشگري كشور است كه در اين تحقيق سعي ميدر برنامهناموفق بودن 

الزم به ذكر است ( 1ي گردشگري از نظر نخبگان پرداخته شودديگر به موانع اساسي توسعه
 .)به كشور مد نظر هستند 2ورودي گردشگرانكه در اين پژوهش، 

  

 ديدگاه نظري
گردشگري در ايران، نيازمند ديدگاهي  تبيين شرايط و موانع اساسي رشد صنعت      

- اي ميهاي نظريجا مورد نظر ماست، اين است كه چه رهيافتآن چه در اين .نظري است

ديدگاه . تواند به طور انتزاعي، راهنماي فهم موانع اساسي رشد گردشگري در ايران باشد
و كسب  نظري حول سه رهيافت نظري تنظيم شده است كه مبناي سؤاالت اصلي تحقيق

  :ي گردشگري قرار مي گيردروايت نخبگان در مورد موانع اساسي توسعه
هاي شرق و غرب ي فرهنگاين نظريه بر اساس رهيافت مقابله. مدارانهي قومنخست نظريه

از نظر داريوش شايگان قرار دارد كه نگاهي منفي نسبت به ) غرب تكنيكي و شرق معنوي(
گري دارد و معتقد است با ورود گردشگري، مقدسات اين گردشگري و صنعت مدرن گردش
دهند و صرفاً تبديل به يك جاذبه براي ارضاي حس كاركرد واقعي خود را از دست مي

ها و مساجد از كاركرد اصلي گاهدر اين ديدگاه حتي زيارت. شوندكنجكاوي گردشگران مي
در اين رويكرد، معبد و  .خود جدا شده و به آنها بيشتر به شكل يك موزه نگاه شده است

                                                            
ي موانع براي اطّالع كامل در مورد آمارها، اهداف و عملكردهاي سازمان، نگاه كنيد به رضا رضواني، مطالعه -  1

علوم ي ريزي گردشگري، دانشكدهي كارشناسي ارشد برنامهنامهاساسي گردشگري در ايران از نظر نخبگان، پايان
  .1389اجتماعي، دانشگاه تهران، 

2 -Inbound Tourism 
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ي جان، مورد نظارهاند و به سان پيكري بيمسجد از ماهيت اصلي خود تخليه گرديده
گيرند كه در بهترين حالت، ممكن است از زيبايي ظاهر و اشياي قيمتي كساني قرار مي

موجود در آن همراه با مصالح به كار رفته براي ساختن آن و نهايتاّ گردآوردن بيشتر 
در اين نگاه، گردشگري عاملي است كه . رهاي بشري در يك محل به وجد آمده باشندهن

  : شايگان مي گويد. شودموجب آلودگي فرهنگي مي
خواهد ياد بگيرد؛ بداند و اصوالّ موضوعي گردشگر، زائر امروزي است و گردشگر مي "     

سازند؛ ها را براي او ميموزه. هاستگردشگر، حاكم مطلق تمدن. براي گفتگو داشته باشد
گذارند؛ مقدسات را براي او كنند؛ معبدها را براي او به نمايش ميها را براي او بر پا ميهتل
خواهد مي. خواهد همه چيز را هر چه زودتر به دست آوردگردشگر مي. كنندسيرت ميبي

آسيا در برابر غرب،  شايگان،(  "هر چه زودتر ببيند؛ بهره بگيرد؛ ببرد و به خانه باز گردد
1356: 83-85  .(  

اين ديدگاه معتقد است ارتباطات فرهنگي همچون گردشگري در جهان امروز به نام     
سازي و داري جهاني و به منظور جهانيسازي،  كامالً از طريق  نظام سرمايهطرح جهاني

ر حال حاضر تا صرف نظر از اين كه داريوش شايگان د. پذيردتثبيت نظام سلطه صورت مي
چه حد به اين نظر معتقد باشد يا نباشد، به نظر قابل توجه است و در دنياي واقعي، نگرش 

  . اي را به گردشگري، تحت تأثير قرار مي دهدعده
. ايراني است كه كامالّ در مقابل نگاه شايگان قرار دارد مدارانهرهيافت دوم، رهيافت قوم    

اهي منفي به جريان گردشگري است و آن را عنصري مخرب بر خالف رهيافت اول كه نگ
اين . داند، اين رهيافت با نگاهي مثبت به گردشگري و پيامدهاي آن استها ميبراي فرهنگ
دهد و براساس شواهد هاي فرهنگي تمدن ايران را مورد توجه قرار ميها و مزيتنگاه ويژگي

داند كه هميشه ي ويژگي جهاني بودن ميو مستندات تاريخي، تمدن اين سرزمين را دارا
سعي در اثرگذاري در سطح فراتر از ملي و مرزهاي جغرافيايي خود دارد و معتقد به پذيرش 

هاي ها از سوي فرهنگ ايراني و يا پنجره باز كردن فرهنگ ايراني به روي فرهنگفرهنگ
خورند هايي به چشم ميگيبر اساس اين ديدگاه، در رفتار ايرانيان امروزي ويژ. بيگانه است

ها، برگرفته و انگيزند كه برخي از اين ويژگيهاي ژرفي را برميبرانگيزند و پرسشكه تأمل
اين ديدگاه معتقد است فرهنگ ايراني داراي . هاي فرهنگي اين سرزمين استناشي از مزيت

در مواجهه با  روند وهاي بسيار زيادي است كه نقاط قوت اين فرهنگ به شمار ميپتانسيل
- هاي ديگر موجب واكسينه شدن آن و تأثير منفي نپذيرفتن از فرهنگ بيگانه ميفرهنگ
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هاي ديگر در ها و فرهنگها و مليتاي از سرزمينبه عنوان مثال، هرگاه كه بيگانه. شود
باز شود، بيشتر ايرانيان با شوق و ذوق و با آغوشي هاي ايران پيدا ميكوچه و بازار و خيابان

اي برقرار سازند و او كوشند تا به اين بيگانه نزديك شوند و مناسبات دوستانه و صميمانهمي
شان راه دهند و كمتر ديده شده است كه در را به جمع و محفل خصوصي و حتي خانوادگي

كنش انساني، واكنش دشمنانه و حالت طبيعي و بدون تحرك عوامل خارج از اين هم
ي فرهنگي خود، داراي برخي از خود نشان دهند؛ ايرانيان به دليل پيشينه ايگريزانهبيگانه
محسن ثالثي . سازدها را شايد به نوعي متمايز ميهاي منحصر به فرد هستند كه آنويژگي

  :گويدكه اين رهيافت را مطرح كرده است، مي
ارتباطي و  هر يك از عناصر فرهنگي، از دين و زبان و حكومت گرفته تا ساختار "    

اند تا رويكردي را در محيطي و جغرافياي فرهنگ ايراني، دست به دست هم دادهزيست
فرهنگ ايراني و رفتار اعضاي وابسته به آن پديد آورند كه پيوسته به بيرون از خود و 

مداري و ها و اقوام ديگر گرايش و توجه دارد؛ ميان خود و اقوام ديگر، ديواري از قومفرهنگ
ي كشد و به جاي واگرايي و دفع عناصر فرهنگي اقوام ديگر، هميشه آمادهستيزي نميگانهبي

ها در فرهنگ خودي پذيرش عناصر فرهنگي كارآمد و كارساز اقوام ديگر و جذب و ذوب آن
  ).477و  476: 1379ثالثي، جهان ايراني و ايران جهاني( "...است
هاي ديگر سازگار نگي ايراني با پذيرش فرهنگهاي هويت فرهثالثي معتقد است ويژگي    

  .ساز گسترش گردشگري باشدتواند زمينهاست و اين انطباق فرهنگي مي
بندي در اين رهيافت، اليه. ي سه فرهنگ عبدالكريم سروش استرهيافت سوم، نظريه    

رار ها مورد توجه قتزاج فرهنگو ان) ني، فرهنگ غربي و فرهنگ مليفرهنگ دي(فرهنگي
- شود كه فرهنگ ايراني در مواجهه و برخورد فرهنگي با ديگر فرهنگگرفته است و بيان مي

ي هاي فرهنگي است و بر اين اساس، جامعههاي جهاني، داراي رويكردي چندجانبه به اليه
اي است كه در طول زمان در برابر جريان سه فرهنگ ملي، ديني و فرهنگ ايراني، جامعه

ه است و همواره سعي كرده است تا با ايجاد ارتباط و بازتوليد معاني فرهنگي غربي قرار گرفت
ها دست يابد و تا زماني كه ها، به تركيبي مناسب از آنگيري از عناصر اين فرهنگبا بهره

ها وجود داشته است، توانسته است به توانايي ايجاد ارتباط در معاني و عناصر اين فرهنگ
گذاري در سطح جهاني استفاده نمايد؛ گيري و ايجاد ارتباط و اثرهرهخوبي از آن در جهت ب

اين ديدگاه، غلبه دادن يكي از اين سه را بر ديگر موارد كاري ناصواب دانسته است و آن را 
دهد و معتقد است با برتري دادن و برجسته نمودن يك مورد، ما مورد سرزنش قرار مي

ما ايرانيان مسلمان كه اكنون در اين ". دست يابيم ي مطلوبينخواهيم توانست به نتيجه
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كنيم، حامل و وارث سه فرهنگيم و تا نسبت خود را با اين سه فرهنگ كشور زندگي مي
كنيم، به خوبي معين نكنيم و ندانيم كه در كجا و در كدام جغرافياي فرهنگي زندگي مي

اي از انحرافات بزرگ ؛ پارهي فرهنگي و اجتماعي بر نخواهيم آمدي عمل سازندهازعهده
ي اجتماع ما نيز از همين جا برخاسته است كه با فرهنگي و فرصت بر باد ده، در عرصه

هاي تأكيد افراطي و ناصواب بر روي فرهنگي و به فراموشي سپردن فرهنگ ديگر، فربهي
 آن سه. هاي ناصواب در پيكر فرهنگي اين كشور افكنده شده استناصواب ويا رنجوري

 "...سه فرهنگ ملي، ديني و غربي: فرهنگ كه ما وارث و حامل آن هستيم، عبارتند از
غلبه بخشيدن به يكي از اين سه در تاريخ كشور ما يا منجر به ) 155-154: 1377سروش، (

. گرايي مفرط و يا اسالم ناشناسي مدعي اسالم گشته استناسيوناليسم افراطي ويا غرب
الي است كه مستمراً بايد آن را بسازيم؛ ما بايد بين اين سه هويت فرهنگي ما، امر سي

نبايد . آشتي برقرار كنيم؛ زيرا ما وارث و حامل هر سه فرهنگيم -اگر قابليت داريم-فرهنگ 
آنچه در ميان ما نروييده است را بيگانه و دشمن انگاشت و نبايد يك فرهنگ را به طور 

كه مالك خودي بودن، متعلق به سرزمين  اين هاي ديگر دانست ودربست غالب بر فرهنگ
  ).1379سروش، (ها افتادن آن امر ما بودن نيست؛ بلكه حق بودن آن امر و مقبول خودي

كند؛ به عنوان نمونه، با توجه به عوامل ذكر شده، چند مسئله به ذهن خطور مي     
ي گردشگري پديده رويكرد اول كه داراي نگاهي منفي به جريان جديد جهاني و خصوصاً

برد هاي حاكم بر جامعه نام مياست، از آن به عنوان عامل آلودگي فرهنگي و مخرب ارزش
سيرت ي قومي و معنويت و همچنين بيرنگ كردن خاطرهو آن را عاملي در جهت كم

داند؛ در هر صورت، اين تفكر متعلق به قشري از جامعه است؛ قشري كه كردن مقدسات مي
نياز از اين دهد و معتقد است ما بيگسترش اين امر از خود مقاومت نشان ميدر مقابل 

صنعت و مزاياي آن هستيم؛ زيرا كه اثرات منفي و مخرب آن بسيار بيشتر از منافع آن است 
ديدگاه (از سوي ديگر ديدگاه دوم . كندي اين بخش مينياز از توسعهو اين شرايط ما را بي

هاي فرهنگي كسب معتقد است مردمان اين سرزمين به دليل مزيت) اني ايرانيگرايانهجهان
ي زيست طوالني در اين جغرافياي زيستي به دست آمده است، داراي شده كه در اثر سابقه

ها، نقاط قوت فراواني هستند و معتقد است در تعامالت و ارتباطات جهاني با ديگر فرهنگ
شرايط جديد با پاسداشت فرهنگ اصيل خود ايرانيان همواره سعي در تطبيق خود با 

اين رويكرد معتقد است فرهنگ ايراني از توانايي بازتوليد و زايندگي بااليي . اندداشته
ي جهاني اثرگذار بوده كه اثرپذير باشد، در عرصه برخوردار است و همواره بيش از آن
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را تهديد كه آن ر اين داراي نگاهي مثبت به جريان جهاني است و عالوه ب "ثالثي "است،
بندي اما در رويكرد سوم شاهد نگاه به اليه. كندداند؛ بلكه به عنوان فرصت از آن ياد مينمي

داند كه هر ي ايراني را داراي سه بخش عمده ميفرهنگ جامعه "سروش"فرهنگي هستيم؛ 
ره سعي بر غلبه هايي همواسه نيازمند توجه و در نظر گرفتن است و معتقد است ما در دوره

ايم و به نوعي اقدام ها بر اساس دلخواه خود بودهبخشيدن و برتري دادن يكي از اين فرهنگ
ايم و اين ايم كه در اثر آن به بيراهه رفته و از اهداف خود دور گشتهبه آزمون و خطا نموده

است؛ لذا افراط و تعصب در گزينش، همواره به عنوان يك چالش در تاريخ معاصر ما بوده 
- بهترين راه را دست يافتن به يك تركيب مناسب از اين سه و سعي در ايجاد تعامل بين آن

ي تعامل فرهنگ بر اساس اين نظريه، فرهنگ ايراني سه اليه دارد كه نتيجه. داندها مي
هاي يكي از نشانه. ايران قبل از اسالم، هويت فرهنگي اسالم و عناصر فرهنگ غرب است

ها ي ناب ايراني در فرهنگ ديني است و همواره اين فرهنگيرش فرهنگ اوليهتعامل، پذ
 ).1358مطهري، خدمات متقابل اسالم و ايران، (اند خدمات متقابلي نسبت به هم داشته

  

 ها توصيف و تحليل روايت
-تر نيز گفته شد در اين پژوهش تالش شد تا بر اساس يك دستهطور كه پيش همان     

نظرات بخشي از نخبگان جامعه در مورد صنعت گردشگري استفاده شود هر كدام  بندي، از
ي اين صنعت نام بنا به داليلي از موانعي خاص بر سر راه توسعهاز افراد مصاحبه شونده 

دارند؛ موانعي كه حضور ما در اين عرصه با وجود اين هاي خود را بيان مياند و نگرانيبرده
-دهد كه شامل موانع زيربود؛ اين موانع طيف وسيعي را تشكيل مي ساز خواهدموانع چالش

در توصيف نظرات، . شودساختي و فيزيكي و همچنين موانع ارزشي، فرهنگي و اجتماعي مي
سازي صورت پذيرفت؛ ها، مفهومها گرديد و بر اساس كدگذارياقدام به كدگذاري روايت

ها، مفاهيم بنديشد كه از ميان اين طبقه بندي مفاهيم انجامسازي، طبقهپس از مفهوم
ها از همين مفاهيم غالب، بيشترين استفاده صورت در تحليل روايت. غالب استخراج گرديد

ترين ترين و برجستههاي مستقيم از جانب افراد به مهمگرفت و سعي گرديد در نقل قول
ها وجود داشت، به دو وايتمفاهيم غالبي كه در اين ر. اين مفاهيم غالب، ارجاع داده شود

به سخن ديگر، وجود عوامل . زا تقسيم شده استزا و عوامل دروني كلي عوامل بروندسته
ي ما شناخته شده است زا در بسياري موارد، مانع اصلي گسترش گردشگري در جامعهبرون

ز عوامل افزاري گسترش صنعت نام برد؛ منظور اها به عنوان موانع سختتوان از آنكه مي
هاي دروني هر جامعه از يك پديده است ها و برداشتزا نيز، مربوط به برخي از ويژگيدرون

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

  

 41.................................................  گذاري گردشگري از نظر نخبگانموانع اساسي سياست

 

 

 

تأثير نيست و هر كسي ممكن است از ديدگاه ي افراد نيز در بروز آن بيشك سليقهكه بي
در مورد مانع گسترش اين بخش هستند؛ خود به برخي از موانع خاص اشاره كند كه 

اين  1ي گردشگري كشور، روايت يكي از نخبگاناي صورت گرفته در عرصهه گذاري سياست
  :است كه

گذاري در مورد آن، در دوراني كه به نام سازندگي نام گرفت  بحث گردشگري و سياست"
ي دوم و سوم به عنوان يك منبع درآمد جدي در دولت خصوص در برنامهمطرح شد؛ به 

  ".مطرح شد
هاي صورت گرفته معتقد است كه گذاري ضمن تاكيد بر سياستنظران، يكي از ديگر صاحب

يكي  ".اي مانع هستندگذاري انجام شده است؛ اما در زمان اجرا برخوردهاي سليقه سياست"
ديگر از كارشناسان، به عوامل برونزاي صنعت گردشگري اشاره كرده است و با توجه به 

  :اقتصاد نفتي كشور معتقد است
توجهي روبرو شود و صرفاً در ر نفت، موجب شده است اين قسمت با بيدرآمد سرشا "    

گيرد و در تنگناهاي سياسي با استفاده از تنگناهاي اقتصادي و سياسي مورد توجه قرار مي
درآمدهاي در آن اقتصاد رانتي كه  ".ي جهاني بچسبانيمكنيم خود را به جامعهآن سعي مي

تواند توجه به درآمدهاي گردشگري را منحرف سازد، در يزا منفتي به عنوان عاملي برون
به طور مثال، يكي از نخبگاني كه مورد . روايت بسياري از نخبگان مطرح شده است

  :ي ما قرار داشت، معتقد است كهمصاحبه
گذاري در اين عرصه سردرگم كرده است؛  عدم توجه به نوع گردشگري، ما را در سياست"

در . شمسي بود كه نفت ارزان بود 77و  76هاي اين بخش، در سال بهترين توجهات در
شود؛ چون داراي سهم حال حاضر به دليل درآمد باالي نفت، توجهي به اين قسمت نمي

گذاري  اگر حتي سياست-د كه شما شوتوجهي موجب مياين بي. اندكي در اقتصاد است
گذاري عدم توجه واقعي  در سياست. در محل اجرا به مشكل بخوريد -درستي داشته باشيد

   ".در كاركرد مانع عمده است؛ مشكل تبيين نداريم؛ بلكه مشكل اعمال تبيين داريم
- گذاري و گزينش اهداف كالن، عوامل بسيار زيادي وجود دارند كه مي در مورد سياست

گر از يكي دي. ي هدف و حركت به سوي هدف در نظر گرفته شده باشندكنندهتوانند تعيين
                                                            

ها به جهت اطّالع از مشخصات افراد مورد مصاحبه، محوربندي موضوعات مورد بحث و نظرات هر يك از آن - 1
  .نامه مراجعه شوداصل پايان
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گذاري چارچوب شناختي،  در سياست ": نخبگان در مورد اين موضوع، براين باور است كه
گذاري در اين مورد، كاري  اولين قدم است كه ما فاقد آن هستيم  و با اين حساب، سياست

كنيم، به مدد پول مفت نفت بيهوده است و اين كه چرا در اين بخش اقدام به هزينه مي
ي ديد خود برخي از تر گفته شد هر كدام از نخبگان از زاويهكه پيش طور همان ".است

ي اين بخش وجود دارد كه در ادامه در شمارند كه بر سر راه توسعهموانع پيش رو را برمي
 .رود هاي صورت گرفته، ذكر آن ميبنديقالب مقوله

   چرا بايد گردشگري مورد توجه باشد؟
مايلي است كه كشورهاي مختلف اعم از توسعه يافته و در حال زا، تيكي ديگر از عوامل برون

صنعت  ": به طور مثال، گفته شده است كه. توسعه، به امر گردشگري با هر قصدي دارند
گردش مالي اين صنعت، "و يا اين كه  "ساز جهاني استگردشگري، يكي از سه صنعت پول

اين آمار، باعث شده است ). گردشگري سازمان جهاني( "شودميليارد دالر مي 1000بالغ بر 
 كه برخي اساساّ گردشگري را صنعتي با توجيه اقتصادي باال و ارزآور براي اين كشورها اعم

ي اين آمارها در سطح جهاني، روشن است كه ارائه. از توسعه يافته و توسعه نيافته بدانند
وسعه نيافته براي عزم جدي محرك بسيار بزرگي براي بسياري از كشورهاي توسعه يافته و ت

اند و بسياري از نخبگان ما بر اين نكته صحه گذاشته. براي ورود به اين عرصه گرديده است
اقتصاد و ايجاد  "از آن جمله، . دانندگردشگري را داراي منافع بسيار زيادي براي ما مي

يست ساله، انداز باشتغال، از علل اصلي جهت ورود به اين بخش است كه در افق چشم
اين نكته از ديد برخي به عنوان عاملي اساسي  ".تواند جايگزين نفت شودگردشگري مي

اولين اولويت ما در  ":مطرح است و يكي ديگر از نخبگان، ضمن تأكيد بر آن معتقد است
در هر  ".شود  اين بخش، ارزش افزوده است و منافعي كه از آن براي كشور حاصل مي

نكته توجه داشت كه منافع اقتصادي و اثرات مثبت آن بر روي ديگر  صورت، بايد به اين
در كنار اين، ديدگاه . اي مهم براي ورود به اين صنعت بوده استها، به عنوان انگيزهبخش

ي اقتصادي گردشگري ي ترديد به جنبهديگري نيز وجود دارد كه از منظر ديگر و با ديده
 :گويدرد؛ يكي از نخبگان در اين مورد ميبپردازد و آن را زير سؤال ميمي

كشورهاي صنعتي در صدر اين صنعت هستند و جالب است كه همين كشورها داراي "
ترين بيشترين جذب گردشگر و درآمد حاصل هستند و در عين حال، گردشگرفرست

ها هم هستند؛ گذاريها و سرمايهها هستند و داراي بيشترين هزينهكشورها نيز همين
ها از اين بخش است؛ البته با احتساب ي اين كشورها، حتي گاهي بيش از درآمد آنينههز
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ها به ديگر كشورها كه آن را به عنوان نشت هاي ناشي از خروج گردشگران، آنهزينه
توان گفت گردشگري صنعتي هزينه بر و فاقد شناسيم، با اين حساب، مياقتصادي مي

ا است، معتقدم پشت سر ظاهر اقتصادي گردشگري، توجيه اقتصادي براي اين كشوره
ي ديگري قرار دارد و اقتصاد، پوششي براي آن است و  گردشگري در ظاهر اقتصادي مسئله

ولي در باطن سياسي و امنيتي است؛ گردشگري داراي توجيه فرهنگي و استفاده از آن در 
ري است؛ جهت تصويرسازي هم با فرستادن گردشگري و هم پذيرا شدن گردشگ

ي فرهنگ و امنيت و گذاري گردشگري در كشورهاي صنعتي و غربي در حوزه سياست
شود و ما اين مفهوم را شود و در جهت پيشبرد اهداف كالن استفاده ميسياست تعريف مي

  ".ايمدرك نكرده
هاي مطرح گردشگري، يعني اهداف اقتصادي يكي ديگر از نخبگان با فاصله گرفتن از جنبه

  :ي فرهنگي اين عرصه بر اين باور است كهأكيد بر جنبهبا ت
گويي به نيازهاي بشر امروزي ترين ابزار پاسخدر دوران ما، گردشگري به عنوان لطيف"

الملل و گسترش صلح ي دموكراسي، تفاهم بينترين ابزار توسعهاست؛ گردشگري، قوي
بعد مذهبي نيز بسيار به آن است؛ گردشگري ضرورتي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و از 

كه گردشگري، يك فعاليت منبعث از  ويژه در دين مبين اسالم و اينتوصيه شده است؛ به 
فطرت جستجوگر انسان است؛ حال آن كه چيزي كه در جمهوري اسالمي گم است، عدم 

  ".اعتقاد به  اين امر واالست

 ي منابع گردشگريت ايران در عرضهقابلي
ايران به لحاظ تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي از موقعيت خاصي برخوردار است و كشور      

تمامي اين عوامل، موجب شده است كه داراي منابع و عناصر بسيار زيادي براي عرضه در 
در پاسخ به اين مسئله كه آيا ما بايد به صنعت گردشگري . بخش گردشگري داشته باشيم

ما كشوري تاريخي و  "كشور بر اين باور است كه  فكر كنيم يا خير، يكي از نخبگان
-فرهنگي هستيم و ما داراي طبيعت، فرهنگ، آثار باستاني و مردمي مهمان نواز و قوميت

، با وجود اين همه پتانسيل، بايد هاي متنوع هستيم و داراي پتانسيل باال براي اين بخش
كشور ما داراي نقاط قوت بسيار بايد اين نكته را پذيرفت كه  "؟!بگويم چرا گردشگري نه

زيادي براي حضور در بازار جهاني گردشگري است؛ اما اين نكته را نيز نبايد از نظر دور 
ايم حضوري هاي بسيار زياد براي عرضه ما نتوانستهرغم وجود دارايي داشت كه چرا علي
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يكي از . اييمي خود را بالفعل نمهاي بالقوهفعال در اين بخش داشته باشيم و پتانسيل
 :كارشناسان در اين مورد معتقد است

-هاي اين بخش ميي گردشگري چند بحث مطرح است؛ يكي مربوط به فرصتدر حوزه"

هاي زيادي داريم؛ ولي ما فرصت. هاي اين بخش استشود و ديگري مربوط به قابليت
ن مانع ما در اين تريها، عمدهها و قابليتهاي ضعيفي و عدم تناسب بين اين فرصتقابليت

دهيم؛ عمل كوچك زنيم؛ ولي كارهاي كوچكي انجام ميهاي بزرگ ميبخش است؛ ما حرف
هاي فراوان هاي بزرگ ما به دليل داشتن فرصتهاي الزم و حرفما به دليل نداشتن قابليت

براي مثال، فرصت جايگزيني گردشگري به جاي نفت موجود است؛ . موجود در كشور است
ها قابليت. هاي الزم براي رسيدن به اين فرصت را فراهم كنيمايم قابليتتوانستهولي ما ن

ها و خدمات است؛ ما بيش از آن چه شامل بحث نيروي انساني، فرهنگ، ساخت زيرساخت
  ".كه اآلن در ابزار گردشگري ظرفيت داريم، ادعاي توانايي اثرگذاري داريم

 بازار هدف 
ي براي كشور و شناخت و به تبع آن فعاليت بر روي آن بخش، در مورد بازار گردشگر     

نظرات گوناگوني وجود دارد برخي معتقدند كه ما بايد بازار هدف خود را تغيير دهيم و به 
دنبال بازارهايي باشيم كه عالوه بر نزديكي با كدهاي فرهنگي جامعه خودمان، موجب شود 

شور نيز مرتفع گردد، يكي از كارشناسان در هاي حاصل از ورود گردشگران به ككه نگراني
درستي بشناسيم به عنوان ما بايد بازار هدف را به ":اين مورد بر اين عقيده است كه

گذاري كنيم نتايج خوبي خواهيم ها سرمايهميليون شيعه داريم كه اگر بر روي آن 250مثال
ان و كشورهايي كه روابط داشت اين ميتواند الويت اول ما باشد و همچنين كشورهاي مسلم

انقالبي با ايران دارند همچون كوبا و ونزوئال كه در اين شرايط ديگر نگراني فرهنگي نيز 
  :نظران بر اين باور است كهيكي از صاحب. وجود نخواهد داشت

ويژه اروپا دارد، ما بايد بازار بخش خصوصي ما اصرار به كار روي بازارهاي سنتي خود به"
ويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس گسترش دهيم اروپا به منطقه خودمان و بهخود را از 

چون اين بازار داراي غرابت فرهنگي با ايران است و به قول رئيس جمهور نوعي گردشگري 
كنند، مدت اقامت زيادي دارند و تمايل به گردشگران با خانواده سفر مي پاك است، اين

كه گردشگران مناسب با تعداد باال هستند ضمن اين مناطق شمالي كشور دارند، بازاري
  ".دهند در حوزه اروپا سفر كننداروپايي به داليل متعددي ترجيح مي
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باشيم از آن البته برخي معتقدند ما فاقد بررسي الزم جهت شناخت بازار هدف مي     
ها را حل يتما فاقد برنامه در شناخت كشور هدف هستيم؛ اگر داشته باشيم محدود ":جمله
توانيم خدمات مناسب به آنها ارائه دهيم؛ زيرا از كنيم كه نميكنيم؛ افرادي وارد ميمي

  ".لحاظ اقتصادي نيز توجيهي ندارند

 ها و زير بناهاي فيزيكيزيرساخت
توسعه و گسترش امكانات الزم براي گسترش صنعت گردشگري، هميشه يكي از      

، فرودگاه، ، جادهگاهاد بوده و است؛ از آن جمله ساخت اقامتهاي مهم بسياري از افردغدغه
ونقل همگام با ديگر رقباي جهاني، بسياري معتقدند مراكز پذيرايي مجهز و تجهيزات حمل

تا ما اين قسمت را به طور كامل سامان ندهيم، نبايد انتظار تحول اساسي در صنعت 
در اين زمينه، ما نيازمند ايجاد  ": عتقدنداز آن جمله برخي م. گردشگري خود داشته باشيم

باشيم كاري كه تا به حال انجام نشده است،  ما بايد هاي الزم براي اين بخش ميزيرساخت
اول زيرساخت و بستر را فراهم كنيم و اگر سپس ديديم موانع ديگري وجود دارد، براي آن 

ها فراهم تا زيرساخت": هنظران، معتقد است كيكي ديگر از صاحب ".گيري كنيمتصميم
تواند از ها اعم از حمل ونقل ، اقامت و خدمات فراهم نشود، ميزبان نمينشود و تمامي آن

توانيم پذيراي تعداد هاست كه ما ميي اين قسمتميهمان خود پذيرايي كند؛ بعد از توسعه
ما "كنند كه  و ديگر اين كه برخي نيز اين استدالل را مطرح مي ".زيادي گردشگر باشيم

ها ي زيرساختداراي منابع الزم براي جذب گردشگر هستيم و فقط نيازمند توسعه
يكي ديگر از نخبگان ضمن انتقاد از وضع موجود زيربناهاي فيزيكي ضعف ايران را  ".هستيم

 ": وي مي گويد. ايمداند كه هنوز به آن توجه عملي نكردهها، امري مهم ميدر زير ساخت
  ".ساختي ما در اين بخش، هنوز نيازمند ايجاد دستشويي هستيمزير به لحاظ

 تبليغات منفي جهاني
هاي صدور ارزش. ي ما جلب كردانقالب اسالمي توجهات زيادي را به سمت جامعه     

هاي فراواني نيز فرهنگي انقالب، به انحاي مختلف مورد توجه بوده است و همين امر، چالش
يكي . شودي ترديد بدين سو نگريسته ميست و در خارج از مرزها با ديدهبه همراه داشته ا

 :نظران معتقد است كهاز صاحب
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ايم شرايط پس از انقالب را تثبيت كرده و به ثبات كامل برسيم و در آن ما هنوز نتوانسته "
ايم و تبليغات، موجب شده وحشتي سوي مرزها ما به عنوان مقصدي ناامن معرفي شده

- دانيد براي گسترش امري چون گردشگري، مهمطوركه ميو همان  ت به ما ايجاد شودنسب

  ."ي امنيت استترين عامل مسئله
ي ديگري بود كه به نوعي به مقاومت تبليغات منفي برعليه ايران، خود عامل بازدارنده     

كه چنين  به طور مثال، يكي از نخبگان، مدعي است. در داخل و در خارج منجر شده است
  : گويداو مي. تبليغاتي خود مانع مهمي در گسترش گردشگري بوده است

ي مخالفان جمهوري اسالمي در خارج وسيلهاي است كه به موانع خارجي، مربوط به چهره"
اي سنگين بر عليه جمهوري اسالمي ايجاد شده و فضايي هجمه. از مرزها ترسيم شده است
ست؛ البته ناامني القا شده كه غيرواقعي است و بايد به اين نكته ناامن از ايران ارائه شده ا

  ".گيردتوجه داشت كه گردشگري در بستر امن سياسي شكل مي

 الگوبرداري و مدلسازي
در مورد گسترش بخش گردشگري، بسياري از كارشناسان كشور با مثال زدن برخي از      

ي اين صنعت ها در توسعهي موفق آنتجربهكشورهاي مسلمان و بعضاً همسايه معتقدند كه 
ها خواهيم توانست در هاي آنتواند باشد و ما با الگوبرداري از مدل،الگويي براي ما نيز مي

من ": يكي از فعاالن بخش گردشگري، معتقد است كه. هاي مؤثّري برداريماين قسمت، قدم
-قاد دارم؛ به عنوان مثال، مالزي ميي ديگر كشورها اعتبه الگوبرداري  و استفاده از تجربه

ويژه از سوي بسياري از فعاالن بخش خصوصي ما اين ديدگاه به  ". تواند مدل مناسبي باشد
ها معتقدند ما با استفاده از تجربيات ديگر كشورها خصوصاً كشورهاي شود و آنتكرار مي

دهيم؛ اما در  مسلمان ديگر خواهيم توانست سر و ساماني به وضعيت گردشگري كشور
پردازي تقليدي، بر اين باورند كه شرايط سوي ديگر، مخالفين قرار دارند كه ضمن نفي مدل

ايران با ديگر كشورها و حتي كشورهاي مسلمان، داراي تفاوت اساسي است و ما داراي 
  :يكي از نخبگان در اين مورد معتقد است كه. ديدگاهي متفاوت هستيم

- هاي خود چشما براي جذب گردشگري از بسياري از ارزششود كه مبحثي مطرح مي"

پوشي كنيم كه اين نادرست است و اصالً جايز نيست؛ اقتصاد براي ما ابزار است و زيربنا 
ي پوياي هدفمند است كه براي رسيدن به ي ما امت است و امت، يك جامعهنيست؛ جامعه

رضاي خدا است؛ اصل محور ي هدف بندگي، خدا و كند كه آن نقطهيك هدف حركت مي
ي ما همين است و مدير جامعه كه قصد مديريت جامعه را دارد، بايد با حفظ اين در جامعه
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ي سياسي ي اقتصادي و توسعهمحور، جامعه را هدايت كند؛ در همه ابعاد، چه در بعد توسعه
ي الئيك امعهتواند در مديريت خود ناديده بگيرد؛ ما يك جو اين محور را مدير جامعه نمي

  ".ي گردشگري، مسائل ارزشي خود را ناديده بگيريمتوانيم در مسئلهنيستيم؛ پس نمي
ي الگويي بومي متناسب با نظران، ما را نيازمند توليد و توسعهبسياري از صاحب      

  :شرايط حاكم بر كشور مي دانند؛ از آن جمله، يكي از نخبگان معتقد است
ما الگويي ... بومي باشيم و الگوبرداري مناسب حال ما نخواهد بود ما بايد داراي الگوي"

گردشگري ... ايمايم و به فكر الگوسازي بومي نبودهايم و مبهوت آن شدهناقص از غرب گرفته
غيرپايدار و توده را سالهاست غرب به كنار گذاشته است و گردشگري با اهداف خاص جاي 

اي آن، فقط در جهت تخريب منابع و وم اوليه و تودهرا گرفته است؛ گردشگري با مفهآن
ي اين گردشگري، عالوه بر تخريب منابع، ما به ميراث يك سرزمين است؛ در صورت توسعه

هاي بين المللي شويم فضا را به شركتها مجبور ميي زيرساختدليل عدم توان در توسعه
واهد شد و اين درآمد نصيب قسمت واگذار كنيم كه در اين صورت، ارز نيز از كشور خارج خ

تر از خاصي خواهد شد و من بر اين باورم كه فرستادن گردشگري به ديگر كشورها مقدم
شود؛ ملتي كه به ديدن دنيا گونه ساخته مي پذيرا شدن گردشگري است؛ زيرا تمدن اين

عزام گردشگر گذاري  و الگوسازي ما بايد بر ا تواند تأثيرگذارتر باشد؛ سياسترود، ميمي
  ".شكل بگيرد

  :يكي ديگر از نخبگان در اين مورد، بر اين باور است كه 
پذيري را پيش رو داشته باشيم؛ در حالي كه دارد تا عبرتاصول ديني، ما  را به سفر وامي"

آموزي نيست؛ بلكه مقصود غفلت است؛ صنعت گردشگري در سطح جهاني، به دنبال عبرت
-متغير ما روشن نيست؛ بنيان. ينما كه هدف از آن غفلت استهمچون صنعت فوتبال و س

ي صنعت گردشگري و ي ما با متغيرهاي غربي در تعارض است؛ پديدههاي فكري جامعه
نگاه و الگوبرداري از ديگر كشورها، تعارض جدي و ذاتي با مباني فكري فرهنگي و اعتقادي 

ظ  شرايط داخلي است؛ بايد يك مدل در دستگاه رسمي اولويت با حف. ي ما داردجامعه
جايي افراد در بومي از مفهومي به نام گردشگري شكل بگيرد و نگاه جايگزيني را به جابه

الگوگيري از ديگر كشورها، . نظر بگيرد و چه مقدار نفر و چه مقدار دالر در نظر گرفته نشود
  ".از انحرافات است؛ ما بايد خودمان باشيم 
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 ري فرهنگياثرپذيري و اثرگذا
شود، همواره بحث ي ما مطرح ميزماني كه بحث حضور گردشگران خارجي در جامعه     

شود و ما شاهد نظراتي گوناگون و بعضاً متفاوت در اين اثرپذيري و اثرگذاري نيز مطرح مي
برخي با اشاره به سوابق تاريخي و فرهنگي كشور و ملت ايران معتقدند ما به . زمينه هستيم

ي ما از اين جريان اثرپذيري اندكي فرهنگي، داراي توان بااليي هستيم و جامعه لحاظ
  :خواهد داشت؛ از آن جمله برخي معتقدند كه

ي فرهنگي و تمدني طوالني، غني، ممتد و غيرمنقطع نسبت سرزمين ايران به لحاظ سابقه"
وعي خودآگاهي به ديگر كشورها، داراي مزاياي بسيار زيادي است و مردم آن، داراي ن

-ي افتخارآفرين خود را ميها گذشتهاجمالي و تفصيلي نسبت به اين سابقه است؛ آن

شناسند و اين خودآگاهي موجب عزت، اعتماد به نفس و سربلندي است و نوعي مصونيت را 
ايراني شايد در مقابل غرب، ضعف نشان بدهد؛ ولي اين ضعف با . كندبراي آنها ايجاد مي

فرهنگ ايراني و اسالمي، . اي همچون ايران است، قابل مقايسه نيستقد سابقهكشوري كه فا
ي تمدني عظيم متكي بر فرهنگ سابقه. ي آن استزنده و تواناست و اين، امتياز عمده

ي بزرگي است و اين تمدن، همواره تهاجم را جذب و هضم و يا دفع نموده اسالمي، سرمايه
هاي فرهنگي ديگر، براين مردم ما در مواجهه با جرياناست و خود باقي مانده است؛ بنا

ها بايد برجسته شوند و بايد بر اين باورم اين مزيت. داراي يك مصونيت بسيار قوي هستند
  ".عناصر سياستي ما باشند و از اين عوامل مثبت استفاده كنيم

ت يكي ديگر از كنند؛ به طور مثال، رواياين ديدگاهي است كه برخي آن را تأييد مي     
داراي فرهنگ اصيل هستيم و نبايد از تأثيرپذيري ] ما[ "نظران اين است كه صاحب
و يكي ديگر از كارشناسان با اشاره به مسائل ارزشي حاكم بر جامعه، بر اين باور  ".بترسيم
  :است كه

ي ي خودكنترلي ما داراي سامانهبه لحاظ ارزشي، ما نبايد نگران باشيم؛ چون جامعه"
تواند تأثيرگذار باشد؛ خصوصاً در فرهنگ ما، بيشتر از اين كه تأثيرپذير باشد، مي... است

  ".بحث تورهاي ورودي كه معتقدم ما بسيار تأثيرگذاريم
  :در مقابل برخي ديگر از نخبگان ما، نظري متفاوت در اين زمينه دارند؛ از آن جمله، اين كه

بينيم و جوان ايراني در ارتباط با تر از آنها ميينجاست كه خود را پاي مشكل ما در اين"
ها، به نوعي در برابر آنها احساس حقارت و گردشگران ديگر كشورها به خصوص غربي

توانيم به اين پديده كند؛ با اين حساب، ما تا داخل را محكم نكنيم، نميبيني ميخودكم
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كه تأثير منفي نپذيريم؛ چون اين  بايد داخل را محكم و قوي بسازيم. ي ورود بدهيماجازه
  ".تواند همچون تيغ دولبه عمل كندپديده مي

در اين ": نظران در مورد اين احساس ضعف، بر اين باور است كهيكي ديگر از صاحب
گيريم و به نوعي ما در مقابل ها، حالت مفعولي به خود ميتعامالت و ارتباطات با خارجي
توانيم پذيريم و در واقع نميكنيم و ما از آنها تأثير ميل ميافراد ديگر كشورها، منفعل عم

سازي و به تبع آن ايم در اين بخش، نظريهدر اين ارتباط، تأثير گذار باشيم و ما نتوانسته
ي ما كاربردي هاي غربي در جامعهي نقشه و الگو كنيم كه الگوها و مدلاقدام به تهيه

ايم و تر كردهايم، وضعيت را بدتر و وخيمما وارد شدهنخواهد داشت و با اين شرايطي كه 
اثرات منفي آن، از اثرات مثبت بسيار بيشتر خواهد بود؛ پس ما نبايد وارد اين عرصه 

  :يكي ديگر از نخبگان معتقد است ".شويم
ما در اين بخش، . متأسفانه بيشتر دوستان ما در داخل حاضرند با قواعد بيگانه بازي كنند"

توانيم گذارد؛ ما با ليبراليسم سياسي ميكنيم كه در جامعه اثر منفي ميهايي را ميمسامحه
حد و مرز خود را مشخص كنيم؛ ولي با ليبراليسم فرهنگي و اقتصادي، مرزهاي ما مشهود 

ممكن است كسي ليبراليسم سياسي را نپذيرد؛ ولي در مقابل ليبراليسم فرهنگي . نيست
. در جايگاه رئيس سازمان، داراي اين نقطه ضعف بود] ين سازمانرئيس وقت ا[منفعل باشد 

  ".ما بايد بايد داراي درك مناسب از مباني فكري جامعه باشيم

 مناطق ويژه
هاي مهم تر نيز ذكر شد، بحث اثرپذيري همواره يكي از دغدغهگونه كه پيشهمان      

فكران ما برخي از صاحب. نخبگان كشور در جريان گردشگران ورودي به كشور است
ي خودمان ي گردشگران كه بر روي جامعهمعتقدند ما با ايجاد برخي مناطق خاص ويژه

ها را نيز تا حدود زيادي گيري از درآمد حاصل از آن، نگرانيبسته خواهد ماند، ضمن بهره
توان در همين چارچوب ديني و فرهنگي نيز، مي ":كهاز آن جمله، اين . كاهش خواهيم داد

با همين امكانات و شرايط موجود؛ به عنوان مثال در هتلي . ي گردشگري پرداختبه توسعه
تواند ضوابط خاصي مطابق با فرهنگ خود آنها كه براي اقامت گردشگران خارجي است، مي

جا ها طبق فرهنگ و رسوم خود در آن اتخاذ شود و يا مناطقي خاص ايجاد شود كه آن
  :يگر از نخبگان در اين مورد، بر اين باور است كهيكي د ".عمل كنند
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ي موفقي در كيش بوديم؛ فضايي ايجاد شده بود و در مورد مناطق آزاد، ما داراي تجربه"
كردند ي بليط نموده و از آن فضا استفاده ميي پاسپورت خود، اقدام به تهيهمسافران با ارائه

جا را نداشت؛  راني نيز حق تردد و ورود به آنو كامالً تحت نظارت و حفاظت بودند و هيچ اي
ها نيز در اين مورد توانيم اين مناطق را عرضه كنيم؛ بدون حضور ايرانيان، كه نگرانيما مي

ما با توجه به فرهنگ، اعتقادات و مسائلي كه در ايران داريم، بايد . به حداقل خواهد رسيد
ديشي كنيم؛ براي هر مشكلي معتقدم راه انبراي موانعي كه سر راه گردشگري است چاره

   ".حلي وجود دارد
نظران، بر اين باور هستند كه اين رفتار متناقض موجب بروز تضاد برخي ديگر از صاحب    

  :شود؛ از جمله اين كهي ما ميدر جامعه
طلبي در تعارض است؛ اين يكي از موانع ي ما با جريان عشرتمعيارهاي ارزشي جامعه"

توانيم از آن عدول كنيم؛ البته بيشتر بحث روي گردشگري ورودي ماست كه نميارزشي 
ي دامنه. گذاري وجود دارد؛ بعد رسمي و بعد غيررسمي ي اساسي در سياستدو مقوله. است

فرهنگ رسمي در دست حكومت . گذاري رسمي است نفوذ حكومت در جامعه در سياست
. توان آن را تحت كنترل درآوردست و نمياست؛ ولي قسمت غيررسمي در دستان مردم ا

گردشگري خروجي كشور جزو غيررسمي است، سياست رسمي فضاي درون جامعه را شكل 
دهد؛ ولي اگر فضايي ديگر كه متعارض با فضاي رسمي كشور است، براي گروهي خاص مي

تشديد  ي تعارض رافراهم شود، ثبات جامعه نيز بر هم خواهد خورد؛ زيرا برخورد دوگانه
تواند امنيت ملي كشور را به شود و حتي ميكند و در اينجاست كه مشكل امنيتي ميمي

  ".مخاطره بيندازد
  

 ن گردشگريتحليل روايت نخبگان فرهنگي و فعاال
ها است؛ گروهي تر از ديگر گروهتر و پررنگعموماً نظرات دو دسته در اين بخش برجسته    

تواند با اي كه ميدانند، به سبب ارزش افزودهبراي كشور ميكه گردشگري را امري ضروري 
ورود ارز به كشور ايجاد نمايد و آن را حالل بسياري از مشكالت موجود در كشور عنوان 

دارند و معتقدند ما بايد وارد اين عرصه شويم و همچون بسياري از كشورهاي ديگر، از مي
ي بسياري از كشورهاي ها با اشاره به تجربهآن. مند گرديممزاياي اقتصادي اين بخش بهره

مسلمان همسايه، سعي در تبيين اين بخش دارند و الگوبرداري از ديگر كشورهاي موفق در 
دانند؛ حال بايد به اين بست كنوني مياين زمينه را راه حل مناسبي براي خروج از بن

مقايسه با شرايط ايران است موضوع توجه داشت كه شرايط كدام يك از اين كشورها، قابل 
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ها در كشور امكان عملي دارد؟ برخي ريزي بر طبق الگوي آنگذاري و برنامه و آيا سياست
-دانند؛ از آن جمله، نبود زيرساختديگر كشور را در اين بخش، داراي موانعي ديگري مي

و خدمات و  طور  پذيراييونقل و همين هاي فيزيكي مناسب، از قبيل امكانات اقامت، حمل
دانند؛ اين در حالي است كه كشور را نيازمند حركت به سوي فراهم كردن اين امكانات مي

درصد  30طبق آمارهاي سازمان گردشگري كشور، متوسط اشغال مراكز اقامتي در كشور 
است و در اكثر روزهاي سال، اين مراكز خالي از حضور مسافران است؛ در صورتي كه در 

درصد براي مراكز اقامتي، فاقد توجيه  70صنعت، درصد اشغال كمتر از سطح جهاني اين 
اين صحيح است كه ما داراي مشكل در اين بخش هستيم؛ ولي از . شوداقتصادي خوانده مي

ي الزم را ببريم؛ توانيم بهرههاي حال حاضر خود نيز نميسوي ديگر ما از همين ظرفيت
ات و فروش آن برخوردار نيستيم و نتيجه، اين شده است ي خدمزيرا از بازار الزم براي ارائه

گذاري در اين قسمت، از كه به رغم فراهم آوردن شرايط الزم از سوي سازمان براي سرمايه
رسد با ارتقاي خدمات به نظر مي. سوي بخش خصوصي، رغبتي به آن نشان داده نشود

در . وي نياز امروز ما باشدگكيفي در اين بخش، همين امكانات نيز در حال حاضر پاسخ
ي بدون شك ما نيازمند توسعه. گونه استو نقل و خدمات ديگر هم همين قسمت حمل 

ي اين ها هستيم؛ ولي در ابتدا بايد به فكر داشتن بازار و مشتري براي ارائهاين قسمت
ي سعهي بخش خصوصي براي ورود و تومطمئناً با داشتن اين بازار، انگيزه. خدمات باشيم

برخي ديگر بر اين باورند كه ما بايد بازارهاي . سريع اين قسمت پس از آن فراهم خواهد شد
بر اساس آمارهاي ارائه (سنتي گردشگري خود را از بازار غرب به سويي ديگر تغيير دهيم 

شده از سوي سازمان جهاني گردشگري وابسته به سازمان ملل متحد، كشورهاي غربي و 
و به فكر جذب گردشگران از ) ي گردشگري هستندداراي باالترين سرانه عموماً صنعتي،

. ها كاهش يابدكشورهاي مسلمان و منطقه باشيم تا به لحاظ اثرگذاري فرهنگي نيز، نگراني
جا بايد به اين مسئله توجه كرد كه در حال حاضر، تعداد بسيار زيادي از گردشگران در اين

ها دهند كه البته ورود آنويژه شيعيان تشكيل ميهمسايه، به  ما را اتباع مسلمان كشورهاي
روزه، وارد  7دهي و خدمات تور است و با استفاده از ويزاي گونه سازمانبه كشور، بدون هيچ

ها نيز شهرهاي مذهبي است؛ به همين دليل، خدمات مناسبي را شوند و مقصد آنكشور مي
توانند انتظارات را برآورده كنند؛ زيرا يز، اين دسته نمياز نگاه اقتصادي ن. كننددريافت نمي

ي گردشگري بر طبق آمار سازمان جهاني گردشگري، اين كشورها داراي كمترين سرانه
دهند، نيز متأسفانه در هستند و گردشگران خاص مقصد ايران را كه شيعيان تشكيل مي
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گر به فكر اثرگذاري فرهنگي بر ا. ي پايين و زيردست هستندتمامي اين كشورها جزء طبقه
ايم نيازمند اين هستيم كه بتوانيم خدمات مناسب و ارزاني را براي اين دسته روي اين دسته

اي خوب ترك كنند تا حداقل فارغ از سودآوري فراهم كنيم تا كشور را با رضايت و خاطره
شناسان، با همچنين برخي از كار. اقتصادي بتوانيم اثرگذاري فرهنگي داشته باشيم

برشمردن مشكالت فرهنگي و اثرات ورود گردشگران خارجي، به ويژه غربي بر جامعه معتقد 
به ايجاد مناطق آزاد گردشگري براي گردشگران خارجي هستند تا در محيطي با شرايط 

 جا حضور داشته باشند؛ زيرا بر اين باورند با بهآزاد و طبق فرهنگ خودشان بتوانند در آن
ها نداريم؛ ضمن اين كه با اين مدن اين مناطق، ما ديگر نگراني از بابت حضور آنوجود آ

كار، موفق به جذب گردشگران نيز خواهيم شد و سهمي از بازار جهاني و گردش مالي باالي 
ايم؛ زيرا رسد ما دچار التقاط شدهدر اين مورد به نظر مي. آن به ما تعلق خواهد گرفت

كنند، ايران را مقصد مناسبي براي اين به قصد لذت و عشرت سفر ميعموماّ گردشگراني كه 
گونه محدوديتي در ديگر تر بدون هيچدانند؛ ضمن اين كه مقاصد بسيار بهتر و ارزانامر نمي

رسد كه ما توانند به آن نقاط بروند؛ پس با اين كار به نظر نمينقاط جهان وجود دارد كه مي
در مقابل تمامي اين نظرات، تفكر غالب . رمق باشيمنعت بيشاهد حركتي عمده در اين ص

ديگري در كشور وجود دارد كه ضمن ايستادگي در برابر گروه اول، از برخي از موانع عموماً 
-برد كه با وجود اين موانع، حضور ما در اين عرصه را با چالش مواجه ميفرهنگي نام مي

ي ما ، احساس بيني حاكم بر جامعهو جهانسازد؛ از آن جمله، عدم شناخت، تفاوت ديد 
ي ويژه در نسل جوان و بحران هويتي در مواجههبيني و احساس حقارت به انفعال و خودكم

با اتباع كشورهاي ديگر و همچنين نبود يك مدل و الگوي بومي متناسب با شرايط كشور 
م كند، با شرايط خودمان كه بتواند فرمولي مناسب براي حضور در اين عرصه را ترسي

ها و ي ما، بسياري از ارزشي گردشگري به جامعهموجود، اين گروه معتقدند با ورود پديده
گيري و هاي فكري و اعتقادي جامعه در معرض تهديد قرار خواهد گرفت و با سهلبنيان

از  به نظر اينان، ما.  تسامح در مقابل آن، حتي امنيت ملي ما نيز به مخاطره خواهد افتاد
آمادگي الزم براي ورود به اين عرصه برخوردار نيستيم؛ آن هم به دليل موانعي كه ذكر آن 
رفت و بايد در ابتدا به فكر رفع كردن اين موانع در كشور خود باشيم و پس از آن وارد اين 

  .عرصه شويم
ت نشان ي گردشگري همواره مقاومي ما در برابر پديدهبه طور ويژه، قسمتي از جامعه     

داده است و حتي اين مقاومت و احساس احتياط در برابر اين پديده، گاهي اوقات تبديل به 
ي منفي و برخورد سخت و قهري نيز به خود گرفته است و اين برخورد نيز، ناشي از مبارزه
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 29به عنوان مثال در تاريخ . ايمبرداشت و سوء تعبيري است كه نسبت به اين صنعت داشته
ها بود، در مقابل يكي از ، اتوبوسي كه حامل گروهي از گردشگران آمريكايي1377آبان 
يك گروه گردشگر آمريكايي  اين اتوبوس كه در آن. هاي تهران مورد حمله قرار گرفتهتل

بودند، در سومين روز از اقامت اين افراد در ايران، هنگامي كه از گشت و گذار در تهران به 
ي ناگهاني تعدادي روبرو شدند كه اقدام به با حمله  گشتند، به ناگاهمحل اقامتشان باز مي
- اين واقعه با عكس. ها و همچنين ضرب و شتم تعدادي از آنان نمودندحمله به خودروي آن

دولت وقت به عنوان مسئول حفظ جان اتباع ديگر كشورها . هاي متفاوتي روبرو گرديدالعمل
مودن و پيگيري براي برخورد با مسببان اين عمل نمود و در داخل كشور، اقدام به محكوم ن

حتي نمايندگان مجلس نيز ضمن محكوم كردن اين امر، خواستار پيگيري سريع اين مسئله 
آذرماه  7ي سالم ، روزنامه 1377آذر ماه  4ي اطالعات، روزنامه( و برخورد قاطع شدند

اي اما دسته).  1377آذر  7شهري ي همو روزنامه 1377آذر  5ي همشهري روزنامه ،1377
ديگر، ضمن نپرداختن به اين عمل با اعالم نگراني خود از سفر افراد اينچنين به كشور، از 

اي به همراه گسترده دولت وقت در مورد اين موضوع توضيح خواستند كه بازتاب
  ).آذر 7ي جمهوري اسالمي و روزنامه 1377آذرماه  7ي كيهان روزنامه(داشت
هاي جامعه به اين بخش تمامي اين عوامل،  نشانگر اين موضوع است كه حساسيت     
-شود كه ابراز اينالعاده زياد است و مسائل مربوط به آن، با تيزبيني بيشتري دنبال ميفوق

ايم و رويدادهاي ديگر كشور بارها به چشم ديده ها را به نوعي ديگر و در مراسمگونه نگراني
متوليان و مسئوالن اين بخش، به انفعال و وادادگي در برابر منكرات متهم  هاكه طي آن

هاي اين صنعت ايفاي نقش كرده است از اين تمامي اين عوامل، به عنوان بازدارنده. اندشده
ايم كه بدون شك دست عوامل، كم نبوده است و ما شاهد فضايي مشوش و ناآرام بوده

م، غيرممكن و ناكارآمد خواهد بود؛ زيرا بر اساس گذاري در اين فضاي متالط سياست
گذاري ما در بعد رسمي  توان به اين موضوع پي برد كه سياستمستندات ذكر شده، مي

شود؛ ولي ما داراي بعدي غيررسمي هستيم كه داراي قدرت و نفوذ است و تدوين مي
 . مخالفت خود را همواره بيان داشته است
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 گيرينتيجه
ي گردشگري مورد توجه قرار ي كيفي موانع اساسي توسعهاين مقاله، مطالعهدر      
سازان و روايت نخبگان و فعاالن صنعت گردشگري كه بينش آنان بر تصميم. گرفت

اي و ها مؤثّر بوده است، حاكي از اختالف نظرهاي بسيار ريشهآميز برنامهاجراي موفقيت
توان به ل وفاق و همدلي ايجاد نشود، نميرسد تا راه حاساسي است و به نظر مي

هاي اين بخش گسترش و رشد اين صنعت در كشور اميدوار بود و با وجود اين، چرخ
توان بيان داشت ما داراي برخي موانع به طور خالصه مي. هرگز به حركت درنخواهد آمد

مي است كه در اين زمينه هستيم و آن نيز سوءتفاه -و آن هم به لحاظ فكري - زا درون
هر كدام از . ي برداشت خود از اين صنعت دارندي موافقان و مخالفان در نحوهدو دسته

بردند كه حضور ما در اين عرصه با وجود اين موانع اين افراد از موانعي خاص نام مي
-دهد كه شامل موانع زيراين موانع، طيف وسيعي را تشكيل مي. ساز خواهد بودچالش

موافقان، ما را . شودو همچنين موانع ارزشي، فرهنگي و اجتماعي مي ساختي و فيزيكي
ورزند و دانند و به شدت بر گسترش اين صنعت اصرار مينيازمند ورود به اين بخش مي

ديدي كه . دانندرا به عنوان عامل رشد اقتصادي و درآمدزايي و ايجاد اشتغال مي آن
كنند، در اين نگاه، گردشگري جريان متهم ميمخالفان، آن را به انفعال در برابر اين 

شود و به عنوان هاي واالي فرهنگي ميسيرت شدن اعتقادات معنوي و ارزشموجب بي
هايي كه ها و نگرانياز سوي ديگر، دغدغه. شوديك عامل مخرب و ويرانگر شناخته مي
ي ي مبارزهشود مخالفان را تا حد مقاومت و حتبه لحاظ ورود اين پديده احساس مي

  .دهدمنفي در برابر آن سوق مي
گذاري كالن كشور براي گردشگري، از نظرات نخبگان  چه كه در سياستآن     

گذاري كالن خود هنوز به اين پرسش  شود، اين است كه ما در سياستاستنباط مي
- كه ما از گردشگري چه ميي گردشگري بينديشيم و اين اساسي كه چرا بايد به توسعه

كند؛ در تناقض نظرات به روشني، اين موضوع را نمايان مي. ايمخواهيم، هنوز پاسخ نداده
حالي كه برخي نخبگان به ارزش افزوده، خدمات، كاالي گردشگري و مسائل اقتصادي 

ي حاصل ترين نتيجهعمده. ورزندكنند برخي ديگر به مسائل ارزشي تأكيد مياشاره مي
هاي صاحب نظر در كشور است؛ اين شكاف عميق بين گروه از اين پژوهش، نشان دادن

. گونه عنوان داشت كه اين دو گروه به نوعي در يك سو حركت مي كنند البته بايد اين
اين درست است كه درك مناسبي از گردشگري ندارند؛ ولي در واقع مخالف هم نيستند 
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ي اين صنعت ود، مانع توسعهو با هم نيز موافقند؛ زيرا هر دو گروه با درك نامتناسب خ
اند و ي اقتصادي و آمارها و ارقام جهاني را مورد تأكيد قرار دادهبرخي جنبه. اندشده

مدارانه، در كل مخالف ورود اين پديده هستند و اين ي قومي نظريهبرخي ديگر بر پايه
يافت مناسب دهد؛ ولي به لحاظ عدم دردو گروه را از لحاظ فكري رو به روي هم قرار مي

ترين كار، اين ست كه در ابتدا رسد كه مهمبه نظر مي. نظرنداز گردشگري، اين دو هم
معناي ديگري از گردشگري بسازيم كه البته برخي از افراد مورد مصاحبه قرار گرفته كه 

هاي خود به آن اشاره گيرند، در صحبتبين اين دو گروه موافق و مخالف قرار مي
شك گردشگري با توجه به بي. گذاري وارد شويم توانيم در امر سياستسپس مي. نمودند

-تواند به عنوان يكي از كارآترين، ارزانشدن مي ي جهانيتحوالت اخير جهان و پديده

. ي جهان باشدي خود در عرصهترين ابزارها براي معرفي فرهنگ و جامعهترين و مناسب
ي اين جريان كه گرفتن تمامي كشورها در ميانهبا توجه به جريان جهاني شدن و قرار 

ها محكوم به حضور در اين ميدان ها نيست؛ ولي آنمطمئناً دلخواه بسياري از آن
آيند؛ نخست مقاومت و ايستادگي در برابر تر به ذهن ميهستند، در نظر اول، دو راه زود

سد مخالفان دائماً در ربه نظر مي. قيد و شرط با اين جريانآن و دوم، همراه شدن بي
حسرت آرامش روزگاري هستند كه سپري گشته است؛ آرامشي كه ديگر باز نخواهد 
گشت و حاضر به قبول شرايط حاضر نيستند؛ از سوي ديگر، موافقان ما را محكوم و 

دانند؛ اما راه حل سومي نيز وجود دارد و آن مهجور به همراهي با اين موج مي
-امري كه به نظر مي. ريزي براي حضور فعال در اين عرصه استگذاري و برنامه سياست

ايم و فاقد مباني نظري براي ورود به اين عرصه رسد ما فكري براي تحقق آن نداشته
اي كه در ساخت مفاهيم آن از تمام عناصر فرهنگي و اجتماعي مباني نظري. هستيم
ي ترين نكته در درجهمهمگذاري، شايد  در مورد سياست. ي خود استفاده كنيمجامعه

. اول، تدوين مباني نظري باشد كه مطمئناً در جوامع مختلف، اين ديدگاه متفاوت است
ي حوزه عمومي در جامعه به براي تدوين اين مباني، ضروري است كه در روند توسعه

ي توسعه گردشگري از يك سو و گفتمان بحث و گفتگو در ميان مردم در باره
ي گردشگري از سوي ديگر توجه شود تا تبيين روشن و مورد وفاق هروشنفكري دربار

  .ي ايراني با گردشگري روشن گرددي نسبت جامعهنخبگان در مورد نحوه
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