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جستجوي الگوي مطلوب: سياست گردشگري خارجي در ايران  

�محمدرضا مجيدي

و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشيار گروه مطالعات منطقه اي دانشكده حقوق

)8/2/89: تاريخ تصويب–6/11/88: تاريخ دريافت(

: چكيده

و طي نيم قـرني گردشگري در جهان امروز جايگاهصنعت  يكـي از بـازيگران بـه ويژه دارد

و و از منابع درآمدي مهم بسياري از كشورهاي توسـعه يافتـه اصلي تجارت بين الملل تبديل شده

 سياسـت مناسـب بـراي جـذب گردشـگر خـارجي را هر كشوري.درحال توسعه به شمار مي آيد 

 در سياستگذاري گردشگري كشورمان بايد الگوي مطلـوب گردشـگري از ديـدگاه.تعريف مي كند

وه و بر آن پايه بـه برنامـه ريـزي و سياسي تعريف شود سـرمايه اي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي

و اقدام پرداخت  و توسعه گردشـگري نقـش.گذاري با توجه به اينكه فرهنگ در شكل گيري، رشد

و منفـي  و پيامدهاي مثبـت و با عنايت به آثار و سنگ بناي توسعه گردشگري است اساسي داشته

ي، در اين مقاله گردشگري فرهنگي به عنوان الگوي مطلوب گردشگري براي جامعه ايـران گردشگر

بوو مي شود بررسي  كه با توجه به بين بخشي  بايد به سـطوح دن صنعت گردشگري تاكيد مي شود

و ملي اي،محلي و تعامالت اين سطوح توجه، منطقه .دكر بين المللي

: واژ گان كليدي

، ، توسعه پايدار، همكاري منطقه اي، غرب آسياسياست گردشگري ، گردشگري فرهنگي  ايران
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 مقدمه
و فهرست كردن مهم تـرين مـسائل در يـك اگر گام نخست در سياستگذاري مسئله شناسي

كه  و فرا بخشي اسـت حوزه براي يافتن راه حل است، گردشگري از آن لحاظ از بين رشته اي

و چنـد آيدميهاي پر مسئله به شمار حوزه و نيازمند سياستگذاري چند سـطحي، چنـد بعـدي

و متغير بين.اليه است و محوريت يافتن مقولـه توسـعه پايـدار،يالمللدر شرايط متحول  امروز

 ويژه در حوزه سياستگذاري عمومي به خود اختـصاص دادهيسياستگذاري گردشگري جايگاه

اخ. است و رشد چشمگير صنعت گردشگري در چند دهه و ضرورت نگاه جـامع ير از يك سو

و  به توسعه پايدار با توجه به بروز تغييرات فـاحش اقليمـي به توسعه براي دستيابي همه جانبه

و هوايي  به توسعه پايدار بـر)climate change(آب  از سوي ديگر، پيوند دادن گردشگري پايدار

و بين محور گردشگري فرهنگي در دستوركار سياستگذاران ملي، منط المللي قـرار گرفتـه قه اي

م  سه گانه و ادغام سطوح تحليل آنچه در اين. ور در ارتباط با اين موضوع مشهود استزباست

به مسئله ملي تبديل شـود  كه مقوله گردشگري پايدار ميان از اهميت فراوان برخوردار است آن

و تصميم  گيو در دستوركار تصميم سازان و آنگونه كـه در دانـش گيران واحدهاي ملي قرار رد

سياستگذاري مطرح است با مسئله شناسي دقيق، راهكارهاي حل مـسئله بـا رويكـردي دانـش 

و ارزيابي نتايج سياست اتخـاذ  و تا حصول نتيجه و برنامه اقدام ملي تعريف مدار جستجو شود

و خالقيـت در صـنعت گردشـگري حـرف ضمن آنكه. شده پيگيري شود  و روزآمدي نوآوري

و شيوه هـا او و اجرا براي تجديد روش ها و انعطاف الزم در حوزه سياستگذاري ل را مي زند

مي نمايد .را ضروري

 نقش گردشگري در جهان امروز
، اهميـت صـنعت گردشـگري بـيش از گذشـته در به سوي زندگي ماشيني با شتاب جهان

مي شود  و اجتماعي نمايان و پـر بـازده اسـت كـه گردشگري صنعتي كم هزينه. زندگي فردي

و دائمـي از آن انتظـار داشـت مي . توان با صرف هزينه معمول آغازين، بهـره وري پـر سـود

دريسرمايه گذاري در زير ساخت هاي گردشگري عالوه بر پاسخگويي زود هنگام آثار  مهـم

و ساكنان مقاصد گردشگري دارد و اقتصادي جوامع محلي  رشـد،اين اساسبر. رشد اجتماعي

و مشاغل تازه در كشورهاي در حال توسعه ايجاد مي كند نه تنها منابع جديد درآمد گردشگري

كه  و ايجـاد زيرسـاخت هـا دولـت بلكه نتايج مثبت غيرمستقيم در بردارد هـاي را بـه گـسترش

هـاي بهتـر، بـرق، ايجاد زير ساخت هايي ماننـد جـاده. مناسب براي ارتقاي آن تشويق مي كند 

شب  و و نقل عمومي، عالوه بر ايجاد تسهيالت در امر گردشگري باعـث ارتباطات كه هاي حمل
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و كيفيت زندگي براي سكنه بومي در بـسياري ارتقاي سطح اقتصادي، شكوفايي شرايط اشتغال

.از كشورها شده است

بي سابقه است–با رشد گردشگري در نيم قرن گذشته  فرصتي براي تعامـل- كه در تاريخ

و آشـنايي بـادنگ هاي گوناگون فـراهم شـ مردمان از فره و از رهگـذر ايـن ديـدارها ه اسـت

و و شـيوه هـاي زنـدگي زمينـه درك متقابـل و هنـري و شناخت بيان هـاي فرهنگـي يكديگر

.گفتگوي ميان فرهنگ تسهيل گرديده است

و تمدن و فرهنگ ها و جوامع بشري كه افراد و تمـاس بـا گردشگري هايشان را در ارتباط

مي يكدي مي گر قرار و مـردان دهد، و سـاخت صـلح در اذهـان زنـان به همزيستي بهتر –تواند

و امنيت كمك كند–آنگونه كه در قانون اساسي يونسكو آمده است و آرامش .و استمرار ثبات
)WWW. UNESCO . org(.

انسان محور بودن صنعت گردشگري موجب شده تـا نقـش عوامـل انـساني در توسـعه آن

كه حمايت مردم ساكن مقاصد گردشگري در توسـعه چشم بسيار به گونه اي و نمايان شود گير

و پايـداري آن برنامـهو سياسـت هـا اين صنعت، در جهت توفيق روزافزون  هـاي گردشـگري

.الزامي است

به مقصد جهانگردي تبـديل مـي كه يك جامعه هـاي نظـام شـود، كيفيـت زنـدگي، هنگامي

و بـسياري از مولفـه ارزشي، روابط خانوادگي،  هـاي نگرش ها، آداب، سنن، الگوهاي رفتـاري

مي گيرد و فرهنگي آن تحت تاثير قرار .ديگر اقتصادي، اجتماعي

 شد گردشگري در نيم قرن گذشتهر
و گونـاگوني عميـقيگردشگري در دهه هاي اخير رشد و تنوع و روزافزون داشته  مستمر

يكي از سريع به و . بخش هاي اقتـصادي رو بـه رشـد تبـديل شـده اسـت ترينرا تجربه كرده

و تعـداد زيـادي از مقاصـد جديـد را در  امروزه گردشگري بـا توسـعه ارتبـاط تنگاتنـگ دارد

و پويايي. گيردبرمي و اجتمـاعي،اين تحرك به محـرك كليـدي رشـد اقتـصادي  گردشگري را

و يا بيشتر از صادرات. تبديل كرده است  نفت، توليدات مواد غذايي يـا درآمد گردشگري برابر

يكي از بازيگران اصـلي تجـارت بـين. خودرو است و از امروزه گردشگري از يك سو الملـل

يكي از منابع درآمدي مهم بسياري از كشورهاي در حال توسعه اسـت  رشـد ايـن. سوي ديگر

و مقاصد گردشگري صورت گرفته  و رقابت ميان نقاط هدف . استحوزه پا به پاي نوعي تنوع

و كميت درآمـدي بـستگي دارد به كيفيت و مشاركت گردشگري در اقتصاد ملي كشورها نقش

مي كند مي.كه اين صنعت فراهم به صادرات نامرئي ياد .كنندبرخي از گردشگري

 تـا 1950هاي طبق آمار سازمان بين المللي گردشگري ملل متحد رشد گردشگري بين سال

ازدر5/6 ميالدي ساليانه 2005 كه  ميليـون رسـيده806 ميليون گردشگر بـه25صد بوده است
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و در ايـن نـيم قـرن بـه. است به مراتب بيشتر داشته 2/11درآمد حاصل از گردشگري رشدي

 تا جايي كه درآمـد-كه به مراتب بيشتر از رشد اقتصاد جهاني بوده است-درصد رسيده است

ر680به2005گردشگري در سال ورود هر گردشـگر بـه طـور متوسـط بـه. سيد ميليارد دالر

مي6ايجاد  و بـه سـخن ديگـر گردشـگري بـزرگ شغل مستقيم يا غيرمستقيم كمك تـرين كند

 فقط 1950كه در سال در حالي. سازمان يا نهاد كارفرما از نظر بكار گيري نيروي انساني است 

مي كـرد88 مقصد گردشگري در جهان بيش از 15  1970، در سـال درصد گردشگر را جذب

و در سال75اين رقم به دهـد درصد كاهش يافـت كـه نـشان مـي57به2005 درصد رسيده

مقاصد گردشگري كه بيشتر در كشورهاي در حال توسعه قرار دارند مـورد توجـه گردشـگران 

 ميليون نفر رسيد كـه رشـد842به 2006تعداد سفرها در سطح جهان در سال. قرار گرفته اند 

مي درص6/4 . دهددي ساليانه را نشان

به خود جذب مي و طبيعي كه گردشگران فراوان را و منبعي از آنجا كه ميراث فرهنگي كند

و در جهـان توزيـع شـده  و يا چند نقطه متمركز نبوده عظيم براي توسعه جوامع است، در يك

مي سازد تا برنامه  توسعه ملي خود هاي است فرصتي را براي كشورهاي در حال توسعه فراهم

.را به پيش برند

 نقش گردشگري در اقتصاد جهان بايد ياد آور شد كـه بارهعالوه بر مالحظات ذكر شده در

گردشـگري زمينـه. از عوامل موثر در توسعه صادرات يك كشور، گردشگران خـارجي هـستند

. هـاي گونـاگون فعاليـت اقتـصادي در يـك كـشور اسـت اصلي آشـنايي خارجيـان بـا عرصـه 

. هاي اقتصادي يك كشور داشته باشـد تواند اثر بخشي بسياري در عرصه فعاليت دشگري مي گر

. تواند اثرگذار باشـد عالوه بر جنبه توسعه صادرات، از منظر جلب سرمايه هاي خارجي نيز مي

و توسعه صنعت گردشـگري بـه خـودي خـود مـي  تـرين توانـد يكـي از اصـلي همچنين رشد

خ عرصه مي. ارجي باشد هاي جذب سرمايه و ساير اين عرصه به رونق بازار صنايع دستي تواند

.كاالهاي توليد ملي در صورت اقتصادي بودن توليد آنها كمك كند

و اشـتغال زايـي، منبـع و توسعه صنعت گردشگري از يك سو به دليل ايجـاد درآمـد رشد

و  مي آيـد و رونق عرصه هاي مختلف اقتصاد ملي به شمار  از سـوي ديگـر بـه افزايش درآمد

و در و عوارض شهرداري ها دليل افزايش درآمد در بخش خدمات، افزايش درآمدهاي مالياتي

به همراه آورد و منطقه اي را و فعاليتهاي عمراني محلي و رونق اقتصاد يك كشور . نتيجه رشد

و هشدار البته در مورد رشد نرخ گردشگري در جهان آمار سال دهنده هاي اخير قابل توجه

 براي چندمين سال پياپي نرخ رشد صنعت گردشگري جهاني ثابت مانـد 2007سالدر. است

. هاي طبيعي يا دست ساز بـشري داشـتكه نشان از نوعي عقب گرد يا عدم رشد در اثر بحران
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كه در سال از2008با فراگير شدن بحران اقتصادي  از آمريكا آغاز شد، حوزه گردشـگري نيـز

.متاثر گرديداين بحران

1/4 نرخي برابـر بـا 2020ها براي نرخ رشد صنعت گردشگري در جهان تا سال بينيپيش

كه تعداد گردشگران در ايـن سـال بـه مي داده و برآوردها نشان  ميليـارد5/1درصد بوده است

 البته بايد ديد بحـران اقتـصادي جهـاني تـا چـه انـدازه بـر ايـن،)UNWTO.org ( خواهد رسيد

و برآوردها تاثيرگذار خواهد بوديشپ .بيني

 پيامدهاي گردشگري
به سان هر پديد و منفيةگردشگري و برنامهسياست. دارد اجتماعي آثار مثبت ريزي گذاري

مي  و از تاثيرات منفي آن بكاهد دقيق مي. تواند آثار مثبت آن را تقويت يتواند آثـار گردشگري

و پايدار بر ميراث فرهنگ و تـوازن مثبت و تنوع فرهنگي، محـيط زيـست و طبيعي، خالقيت ي

و آن در صورتي محقق مـي و جوامع داشته باشد و توسـعه روشـن شـود كـه نـسبت فرهنـگ

و. گفتگوي اين دو ساحت دقيق باشد  در اين زمينه پرسشهايي مطرح است مانند رابطه فرهنـگ

و گفتگـ  و توسـعه، رابطـه گردشـگري هـا كـه وي ميـان فرهنـگ گردشگري، رابطه گردشگري

و پـروژه  و كارگزاران حوزه گردشگري بايد پيش از شروع هر طـرح اي بـه آنهـا سياستگذاران

و،در اين مسير. توجه نمايند  و كارگزارن امر فرهنگ و عناصر گوناگون از سياستگذاران  عوامل

خ به نوبه و خود گردشگران، هر يك ود در قالب گردشگري گرفته تا جوامع ميزبان گردشگران

كه در پيش مي و يا رفتارهايي .گيرند، نقش دارندسياست ها

به مغايرت رفتار برخـي گردشـگران خـارجي بـا باورهـا، بابدر مي توان  پيامدهاي منفي

و مـديريت بـراي و ارزش هاي اجتماعي جوامع اشاره كرد كه نيازمند سياسـتگذاري اعتقادات

ها. پيشگيري است  نگدولت و تعيـين براساس نوع و سياستشان در مورد جـذب گردشـگران اه

و درجه بندي اهميت آثار مثبت اقتصادي گردشگري خـارجي اولويت و فرهنگي هاي اقتصادي

و اجتماعي آن گزينـه مـورد  و درآمدهاي ارزي در مقابل آثار منفي فرهنگي مانند ايجاد اشتغال

مي گزينند .نظر خود را بر

به رشـد اقتـصادي سـرعت با اين ديدگا دولت ها برخي ه كه گردشگري خارجي مي تواند

و اجتمـاعي و در تحقق اهداف ملي كمك كند، سياست بيطرفي در قبال آثار فرهنگـي بخشيده

و يـا. انـد منفي گردشگري خارجي اتخـاذ كـرده   در چنـين كـشورهايي برخـي جوامـع محلـي

 گردشـگران خـارجي هـاي اجتمـاعي خـود بـه اعتـراض عليـه رفتارهـاي ضـد ارزشـي گروه

مي كنند تا اين سياست بيطرفانه دولت خود را تحت تاثير قـرار دهنـد برمي و تالش در. خيزند

، خود بر رعايت و ارزشهاي جامعه مقابل در جامعه اي مانند جامعه ايران دولت بر پايه قوانين
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و منـافع مالحظات فرهنگي توسـط گردشـگران خـارجي بازديـد كننـده از كـشور تاكيـ د دارد

مي كند .اقتصادي گردشگري خارجي را در چارچوب اين مالحظات ارزش گذاري

هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي، اين اساس، هر يك از كشورهاي جهان با توجـه بـه ويژگـي بر

و به ويژه سياست  و اقتصادي  هـاي گردشـگري تعريـف شـده توسـط دولـت خـود جغرافيايي

و غيرمـادي تواند پذيراي گروهي خاص مي و ميزان انطباق نيازهـاي مـادي از گردشگران باشد

و به ويژه مالحظات فرهنگي در سياست گردشگران خارجي با اين ويژگي  هاي گردشـگري، ها

.كندوسعت بازار تقاضاي گردشگري را در هر كشور مشخص مي

و غيراقتصادي و اهداف اقتصادي سياست هر واحد ملي بايد در چارچوب امكانات جامعه

در. مناسب براي جذب گردشگر خـارجي را تعريـف كنـد  بـا عنايـت بـه نكـات پـيش گفتـه

هـاي فرهنگـي، سياستگذاري گردشگري كشورمان بايد الگوي مطلـوب گردشـگري از ديـدگاه 

و بر آن پايه بـه برنامـ  و سياسي تعريف شود وهاجتماعي، اقتصادي و سـرمايه گـذاري ريـزي

.اقدام پرداخت

ف  حركت در مسير گردشگري پايدار: رهنگي گردشگري
و گردشگري فرهنگي نوعي از گردشگري است كه گردشگر در آن بـه جـستجو، فراگيـري

مي پردازد  و گذشته جامعه خود يا ديگران گردشگران فرهنگـي بـا. تجربه درباره فرهنگ حال

مي آورند انگيزه به اين نوع از گردشگري روي به دليل. هاي متفاوت و گروهي به تـاريخ  عالقه

به سرزمين هاي گوناگون سـفر مـي كننـد، گروهـي درصـدد شـناخت روحيـات ملـل فرهنگ

و پـژوهش در  به منظـور تحقيـق و متخصصان هستند كه پژوهشگران مختلف هستند، گروهي

مي  به ساير كشورها عزيمت و فرهنگ مرتبط و بهره گيري از علوم و رشته تخصصي خود كنند

و مـشهود در گروهي براي دان  و طرح اين اطالعات عينـي و باال بردن اطالعات خود ش افزايي

و مـصور جهـت بهـره و يا تهيه گـزارش هـاي مكتـوب و مجامع مختلف بـرداري در جلسات

و نوشـتاري بـه گردشـگري اهتمـام مـي رسانه و شـنيداري در. ورزنـد هـاي ديـداري  فرهنـگ

و توسعه گردشگري نقش اساسگيشكل و سـنگ بنـاي توسـعه گردشـگري ري، رشد ي داشـته

.است

از يـك منظـر، گردشـگري. گردشگري فرهنگي از منظرهاي گونـاگون قابـل توجـه اسـت

ها براي جاذبه هاي فرهنگي در غير از مكان معمولي سكونت بـا هـدف حركت انسان،فرهنگي

و تجربه جديد براي ارضاي نيازهاي فرهنگي اسـت  م.به دست آوردن اطالعات نظـر ديگـر از

و نمايش  كه خارج از مكان معمولي سكونت قـرار دارد شـاملراهاگردشگري فرهنگي، هنرها

.) Bachleitnet , 1999 , 201( شود مي
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مي كند :اين نوع گردشگري طبق منشور گردشگري فرهنگي اهداف زير را دنبال

دا-1 و مـديريت ميـراث بـه منظـور نـشان و تسهيل كار متصديان حفـظ دن تشويق

و بازديدكنندگان به جامعه ميزبان .اهميت ميراث

و اداره گردشـگري-2 و تشويق صنعت گردشگري براي حمايـت كمك به پيشرفت

و آن را اصالح كند و فرهنگ هاي زنده جامعه ميزبان را محترم شمارد كه ميراث به شيوه اي

و متوليـان صـنعت-3 و گو ميـان طرفـداران محـيط زيـست و تشويق گفت تسهيل

مكاگ و شكنندگي ازنردشگري درباره اهميت و فرهنـگ هـاي زنـده هاي ميراثي، مجموعه ها

.جمله نياز رسيدن به آينده اي پايدار براي آنها

و-4 و راهبردهـاي تشويق تدوين كنندگان طرح ها به اهداف سياست ها براي شكل دادن

م  و تبيين مكـان هـاي و قابل اندازه گيري مرتبط با ارائه و فعاليـت جامع هـاي فرهنگـي يـراث

و /(نگهداري آنها درزمينه حفظ tourism icomos.org (.

و گوناگون هستند در نگـاه اوليـه گردشـگري فرهنگـي. مقاصد گردشگري فرهنگي متنوع

به  و ميراث فرهنگي ملموس و محوطه هاي باستاني و مكان ها ديدار از آثار تاريخي، يادمان ها

د  تـر بـه حـوزه با نگـاهي وسـيع.ر فهرست ميراث جهاني را در برمي گيرد ويژه آثار ثبت شده

و  گردشگري فرهنگي حوزه ميراث معنوي شامل شـيوه هـاي زنـدگي مـردم، آئـين هـا، آداب

و نواهاي محلي، ادبيات، غـذا، ورزش  ، آواها و بـازي رسوم، لباس، هنر، صنايع دستي هـاي هـا

و جشنواره هاي گوناگون را  و محلي و. شـود نيز شامل مـي سنتي برخـي ابعـاد مـردم شناسـي

و جوامع محلي را نيز در زمره گردشگري فرهنگي قلمداد نموده اند .آشنايي با مردم بومي

و طبيعـي در گـسترده تـرين در منشور بين المللي فرهنگي آمده است كه ميراث فرهنگـي

و تكليف داري  و هريك از ما حق به همه مردم تعلق دارد كه ارزشسطح ممكن هـاي جهـانيم

و نگهـداري كنـيم  و حفظ در ايـن منـشور كـه در دوازدهمـين. آن را درك كرده، ارج گذاشته

به تصويب رسيد، بر 1999اجالس مجمع عمومي ايكوموس در اكتبر سال  ياصـول در مكزيك

مي شش گانه كه . تواند نقطـه عزيمـت سياسـتگذاري گردشـگري فرهنگـي باشـد اي تاكيد شد

م و تعامل فرهنگـي، پويـايي رابطـه اصولي و بين المللي بهترين ابزار تبادل انند گردشگري ملي

و حفاظـت از ميـراث بـه  ، تنظيم برنامه ريزي گردشگري و بناهاي ميراثي با گردشگري اماكن

و رضـايت كنـد، مـشاركت جوامـع  ، لـذت كه گردشگر از سفر خود احساس ارزش گونه اي

و اهالي بومي در بر  ، بهره مندي جوامع ميزبان نامهميزبان و حفاظت از ميراث ريزي گردشگري

و برنامه  و تقويـت ويژگـي از منابع گردشگري هـاي ميـراث هاي حفاظت از ميـراث، حمايـت

و ترويج گردشگري و طبيعي توسط برنامه هاي تقويت  اين)ICOMOS .org /tourism ( فرهنگي
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به گردشگري پايد مي كند كه بهترين الگوي گردشـگري اصول گردشگري فرهنگي را ار تبديل

.در چارچوب توسعه پايدار بشمار مي آيد

و مي بخـشد حفـظ ميـراث فرهنگـي به پايداري توسعه گردشگري معنا بديهي است آنچه

، بهتر شناخته شدن فرهنگ  و آينده و تمدن طبيعي براي همه نسل هاي حال ها، بهبود شرايط ها

و كاهش فق  و اجـراي سياسـت.ر است زندگي روزمره و تحقق اين اهداف به كيفيت طـرح هـا

و تعريف روشن مفاهيم فرهنـگ برنامه هاي گردشگري مرتبط است، به سخن ديگر درك دقيق

الزمه اين امر مـشاركت همـه.و پايداري در فرآيند سياستگذاري گردشگري نقش كليدي دارد 

د و تقويت ميراث فرهنگي و پاسداشت .ر بلند مدت استجوامع در حفظ

نه تنها اثـرات منفـي بـر مي شود كه گردشگري فرهنگي از آن رو گردشگري پايدار ناميده

به جاي نمي گذارد بلكه در تعامل سازنده با مواريث فرهنگي  و محيط زيست و جامعه فرهنگ

و پاسداشت آنها را براي نسل هـاي  و مسئوليت همگاني حفظ به تقويت آنها پرداخته و طبيعي

گذر زمان در جوامع در حال توسعه گاهي موجب كم شدن توجه مردم. كندآينده ياد آوري مي

و سنت ها كم  مي شود و هنري خود و جـز برخـي نمادهـابه ميراث فرهنگي رنـگ مـي شـود

و  و آئين هـا مي شود اين سنت ها چيزي باقي نمي ماند اما گسترش گردشگري فرهنگي باعث

و تقويت ميراث فرهنگي اسـت ها با تقاضا رو بر جشن كه نتيجه آن زنده سازي البتـه.و شوند

و آئين  كه صرفا براي خوشايندي گردشگران اين مراسم ها نبايد گرفتار آفت بازاري شدن شوند

كه واقعي بوده اند و نه آن گونه .اجرا شوند

 مقـصد در گردشگري فرهنگي، گردشگران خود را متعهد به رعايت قواعد فرهنگي جامعـه

به نوعي مي كوشند تا به سنت و و تاثيرپـذيري. ها احترام گذارندمي دانند رابطـه تاثيرگـذاري

و مقاصد متقابل است  هاي فرهنگي قوي تاثير پذيري از مهمـان جوامع با پايهدر. ميان گردشگر

و در مقابل شايد تاثيرگذاري بر آنها قوي كمرنگ ر چنـد ولي اگر جامعه مقصد دچـا. تر باشد تر

 .Tourism)تـر باشـد تواند گـسترده پارگي فرهنگي باشد تاثيرپذيري آن از فرهنگ ميهمان مي

)Elites. com 
به كد اخـالق گردشـگري كـه توسـط سـازمان جهـاني در سياستگذاري گردشگري توجه

مي تواند روشنگر باشد  مي شود گردشگران عـالوه. گردشگري ارائه شده است اين كد موجب

و تفاوت سنت بر درك  و رسوم در همـان ابتـداي ورود بـه كـشور ميزبـان از آداب و آداب ها

به اين ترتيب در طول اقامت خود احساس يگانگي بيشتري با كـشور  و رسوم آنان مطلع شوند

از. ميزبان داشته باشند :مواد ده گانه اين كد اخالقي عبارتند

و احترام متقابل-1 و جوامعنقش گردشگري در ايجاد تفاهم ؛بين مردم

و گروهي-2 به عنوان وسيله اي براي تكامل فردي ؛گردشگري

؛ گردشگري عاملي براي توسعه پايدار-3
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و عاملي براي تقويت اين ميراث گردشگري-4 ؛، استفاده كننده ميراث فرهنگي بشريت

و جوامع ميزبانگردشگري-5 ؛ فعاليتي سودمند براي كشورها

و مسئوليت-6 كه در امر توسعه ها ؛ مشاركت دارندگردشگريتعهدات دست اندركاران

؛ گردشگريحق-7

و تردد-8 ؛گردشگران آزادي حركت

و كار گزاران صنعت-9 ؛ گردشگريحقوق شاغالن

.)UNWTO.org  ( گردشگرياجراي اصول كد اخالق-10

از منبع تا جاذبه گردشگري
و فعال شدن صنعت گردشگري بايد ظرفيـت به مقاصد گردشگري هـا براي شكل بخشيدن

و بـه جاذبـهو پتانسيل  و عمليـاتي شـده هـاي هايي كه همان منابع گردشگري هـستند، بالفعـل

. گردشگري تبديل شوند

هـاي باسـتان شناسـي، پايگاه: منابع گردشگري گوناگون هستند كه مهمترين آنها عبارتند از

و تاريخي فره هـاي طبيعـي، ميـراث معنـوي پايگـاه،- كه همان ميراث فرهنگي هستند-نگي

و رسوم، لباس، جشن ها، شيوه هاي زنـدگي، آئـين  و شامل آداب و .... هـاي مـذهبي ، هنرهـا

و محصوالت صنايع دستي، فعاليت هاي جذاب اقتصادي شامل بازارهاي سنتي، پرورش گياهان

م  ، امـاكن)مانند مراسم گالب گيـري در قمـصر كاشـان(حصوالت كشاورزي، فرآوري برخي

و هاي نمايش، گالري ها، سالن شهري جذاب شامل مراكز فرهنگي، پارك ها، موزه....هاي هنري

و تكنولـوژي( باستان شناسي، تاريخي، قوم نگاري، تاريخ طبيعي، هنري، صـنايع دسـتي، علـم

و جشنواره هاي فرهنگي .....)و و رسوم مهمان پذيري شـامل شـيوه هـاي، رويدادها و آداب

و بومي استقبال از ميهمانان . سنتي

به جاذبه گردشگري بايد اجزاء سيستم گردشگري در تعامل سـازنده  براي تبديل يك منبع

. براي جذب گردشگر تنهـا نمـي تـوان بـه داشـتن جاذبـه اكتفـاء كـرد. با يكديگر بسيج شوند

و و عناصر كه نظام گردشگري را شـكل داده مجموعه عوامل  اجزاء بايد در كنار هم قرار گيرند

و حمايت كند مي.و اين نظام صنعت گردشگري را ايجاد كه و اجزايي از جمله عناصر، عوامل

، موارد زير است :توان به آنها اشاره كرد

و آموزش عمومي جامعه پذيراي گردشگران-1 ؛فرهنگ سازي در زمينه گردشگري

ا-2 و كادرسازيآموزش ؛ختصاصي

و تـامين-3 فراهم كردن زير ساخت هاي قـانوني بـراي حمايـت از حـوزه گردشـگري

و مالي آنان  ؛امنيت جاني
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، تغذيـه( فراهم كردن زيرساخت هاي مادي-4 ، امـاكن پـذيرايي و نقل اقامتگاه، حمل

و و متنوع ؛ ...)مناسب

و پايگاههاي گردشگري-5 ها( سامان دهي مراكز ؛)جاذبه

؛معرفي مناسب جاذبه هاي گردشگري-6

و پايگاههاي گردشگري-7 ؛در دسترس بودن دائمي مراكز

و پـذيرش كـارت هـاي اعتبـاري(تسهيالت گردشـگري-8 خـدمات بـانكي پيـشرفته

و  ، آسان سازي اخذ رواديد ؛ ....)بين المللي

، راهنمايان-9 ، دفاتر خدمات مسافرتي ؛هماهنگي تورگردانان

و رسـوم جامعـه-10 و آداب و فرهنـگ  اطالع رساني مناسب در مورد مقصد گردشـگري

؛ميزبان

فضاي مجازي، شبكه هاي تلويزيوني مـاهواره اي، مراكـز: تبليغات بين المللي مناسب-11

و  ؛....)و نمايندگي هاي ايران در خارج

و رعايت استانداردها-12 و طبيعي ؛ ثبت ملي آثار فرهنگي

و هاي بينه گيري از ظرفيت بهر-13 و طبيعـي المللي مانند قرار گـرفتن مواريـث فرهنگـي

؛معنوي در فهرست ميراث جهاني 

و مراسم سـنتي در منـاطق-14 و تهيه تقويم اين رويدادها  طراحي رويدادهاي گردشگري

؛مختلف كشور

به ويژه كتابهاي راهنماي گردشگران-15 و محصوالت مناسب ؛ توليد اقالم

؛ سازماندهي بازارهاي صنايع دستي-16

؛ تهيه نقشه هاي گردشگري-17

و طراحـي سـفرهاي رقابتي كردن خدمات گردشگري براي كاهش هزينـه-18 هـاي سـفر

و توان مالي آنان و متنوع كردن بسته هاي قيمتي براساس طبقه بندي گردشگران ؛ارزان قيمت

؛ رتبه بندي كيفي اماكن-19

ز-20 ؛ا كردن اماكن گردشگري درآمد

؛ بازاريابي مناسب-21

و دستگاه-22 به هماهنگي نهادها كه اي بـا حـوزه گردشـگري خـارجي گونـه هاي مختلف

.مرتبط هستند

و پرسـنل درگيـر در امـر و تربيت كاركنـان به نكات ياد شده آگاه سازي، آموزش با توجه

و  ، براي دخيل كردن جوامع در فرآيند حفظ و ترويج ميراث شان ضـروري گردشگري  تقويت

مي تواند ميراث بشريت را قادر سـازد تـا بهتـر حفـظ شـود، شـرايط. است مشاركت همگاني
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و فقر ريشه كن شود  البته شكوفايي صـنعت گردشـگري،.)UNESCO . org ( زندگي بهبود يابد

و آگاهي نسبت بـ به دليل بيداري مردم ه ارزش موجب غني شدن فرهنگ، حفظ محيط زيست

و آگاهي اجتماعي مي و افزايش اطالعات ) elites.org–Tourism(شودميراث طبيعي كشورها

به بين بخشي بودن صنعت گردشگري بايد در تعريـف شو همچنين بايد تاكيد د كه با توجه

و ملي به سطوح محلي و سياستگذاري مناسب هم المللـي بين،اي منطقه،راهبردهاي اين حوزه

وكرمالت اين سطوح توجهو تعا  ، حقـوقي و هم بخشهاي مختلف سياسي، اجتماعي، اداري د

و استاندارد سازي خدمات را در اين مسير همـراه سـاخت و اطالع رساني ، رسانه اي . قضايي

و متخصص به صـورت و آموزش ديده و نقش بخش خصوصي كارآمد در اين ميان بايد سهم

و روشن شود تا دولت  و نظارت بپردازد دقيق تعريف به سياستگذاري و . از تصدي گري پرهيز

و همكاري مستمر بـه هـم افزايـي ظرفيـت ضمن آنكه تعامل بخش و خصوصي  هـا هاي دولتي

به اهداف را آسان مي و دسترسي مي انجامد مداخله دولت بايد به مواردي مانند حفاظت. كندتر

و محــدوديت دسترســي بازديدكننــ و مراكــز ميراثــيدگان بــه ســايتاز منــابع گردشــگري  هــا

و يـا خـود تنظيمـي محـدود آسيب و يا تنظيم بازار از طريق سازوكارهاي قيمت گـذاري پذير

.هاي كالن به توسعه گردشگري اهتمام ورزدولي در همان حال بايد از طريق سياست. گردد

 جستجوي الگوي مطلوب: گردشگري در ايران
كه در و ذخاير سرشار اسـت، در حـوزه فرهنگـي، ايران همانگونه  حوزه مادي داراي منابع

و معنوي نيز از منابع فراوان بهره مند است و استحـصال. تاريخي همانگونه كه بدون اسـتخراج

و سـرمايه هـاي ملـي را در خـدمتتو بهره برداري از منابع زيرخاك نمي  وان اين ثـروت هـا

د  و پيشرفت قرار گذاري مناسب منابع عظيم گردشگري نيز تا با سرمايه؛ادتوسعه، رشد، آباداني

و درآمـدزابه سطح جاذبه  به صنعتي در رديف صنايع پيشرفته هاي استاندارد نرسند نمي توانند

و معنوي قدرت ملي قرار گيرند  هـا از قـوه بـه فعليـت بايد ظرفيت.و در فهرست عناصر مادي

و درآيند تا حضور در جمع ده كشور برتر دني  از5ا از نظر جاذبه هاي تاريخي  كـشور اول دنيـا

و ارتقاء جايگاه ايران در فهرسـت و تنوع زيستي در صحنه عمل تحقق يابد نظر طبيعت گردي

كه بـه. مقاصد گردشگري را مشاهده كرد  مقصد گردشگري با سفر گردشگران تعريف مي شود

و متوازن اجزاء سيستم گردشگري . استنوبه خود برآيند هماهنگ

و و ارزيابي نتايج حاصـله از آن بايـد بـا رويكـرد واقـع بينانـه تعريف سياست گردشگري

و لزوما برخي مقايسه  ها با توجـه براساس الگوي مطلوب گردشگري براي كشور صورت گيرد

و اجتماعي مقاصد گردشـگري گمـراه كننـده  و شرايط فرهنگي به تفاوت الگوهاي گردشگري

و پاسخگوي نياز  . نيستاست
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و گردشگري در سند جامع توسعه ملي گردشگري تهيه شده توسط سازمان ميراث فرهنگي

:و صنايع دستي آمده است

و در بخش" و اكوتوريسم رتبه پنجم كه ايران در بخش جاذبه هاي طبيعي به اين  با توجه

و بر اساس پيش جاذبه و باستاني رتبه دهم دنيا را دارد در پايان برنامه هفتم ها بينيهاي تاريخي

به ساالنه بيست ميليارد  توسعه كه مصادف با پايان سند چشم انداز بيست ساله است، ايران بايد

و بلند مدت سند جـامع. دالر درآمد ارزي در سال دست يابد  به عنوان اهداف كلي اين اهداف

."توسعه ملي گردشگري خواهند بود
و و آثار به مباحث پيش گفته و منفي گردشگري، الگوي مطلـوب با عنايت  پيامدهاي مثبت

و سياستگذاري و برنامه گردشگري براي جامعه ايران گردشگري فرهنگي است ها بايد ريزيها

.در اين چارچوب صورت گيرد

و ميـراث فرهنگـي و جاذبه هاي تاريخي و تمدني چندين هزار ساله ايران سوابق فرهنگي

كه  ر شامل تخت جمشيد، پاسارگاد، بيستون، چغازنبيل، ارگ بم، تخت اثر از اين آثا12فراوان

، بقعـه شـيخ سليمان، نقش جهان، گنبد سلطانيه، مجموعه قره كليسا، سازه هـاي آبـي شوشـتر

به ثبـت رسـيده ايـن كـشور را در  و بازار تبريز در فهرست ميراث جهاني صفي الدين اردبيلي

.خي قرار داده استميان ده كشور اول داراي جاذبه هاي تاري

و 700عالوه بر آن جاذبه هاي طبيعي ايران با داشتن  كيلومتر مرز آبي در دريـاي مازنـدران

و مالكيـت بـيش از بيـست و دريـاي عمـان بيش از دو هزار كيلومتر در سواحل خليج فـارس

و هواهاي گوناگون بسيار  آب و و داشتن طيف وسيعي از چشم اندازها  جزيره در خليج فارس

مجموعه اين عناصر ايران را در ميان پنج كشور اول داراي جاذبه هاي طبيعي جـاي. زياد است

.داده است

و سـياحتي و جاذبه هاي ايـران دو حـوزه زيـارتي به منابع در گردشگري فرهنگي با توجه

به اهداف تعريف شده بايد در سياسـت  كه براي دستيابي گـذاري بـه هـر دو قابل تعريف است

ت  و زيارتي بايد اذعان داشت كه گرچـه زائـرين امـاكن. وجه كرد حوزه در بعد توريسم مذهبي

مي  و عموم گردشگران فرهنگي هريك برنامه هاي خاص خود را طلبند ليكن زائران كه مقدس

به ايران سفر مي كنند معموال بخـشي از وقـت عمدتاً و قم به قصد زيارت اماكن مقدس مشهد

به ديدار مناط و جاذبه هاي طبيعي كشور نيز اختصاص مـي دهنـد خود را بنـابراين.ق تاريخي

به حوزه گردشگري مذهبي نيـز توجـه ريزيدر برنامه   شـود هاي كالن گردشگري فرهنگي بايد

.ضمن آنكه بايد برنامه ريزي خاص را در اين زمينه معمول داشت

 را بـه چنـد گـروه توان به طور كلي گردشـگران خـارجي بر محور گردشگري فرهنگي مي

:تقسيم كرد
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آن-1 و در كنـار كه بـا هـدف زيـارت بـه ايـران سـفر مـي كننـد  زائران اماكن مقدس

و فرهنگي را در برنامه خود دارندبرنامه و بازديد از مراكز تاريخي ؛هاي سياحتي

و فرهنگي آن است-2 ؛گردشگراني كه هدفشان جاذبه هاي تاريخي

به آشنايي ايـران گردشگراني كه عالوه بر تاري-3 و تمدن ايران گذشته مايل و فرهنگ خ

ها جايگاه ايران پس از انقالب اسالمي در نظام بين الملل اين انگيزه را در ملت. امروزي هستند

؛تقويت كرده است

آن-4 و طبيعت گونـاگون و هوايي و تنوع آب كه موقعيت جغرافيايي ايران گردشگراني

؛برايشان جاذبه دارد

و بيشتر از افراد عادي مايل هـستند گردشگران-5 و تخصصي داشته ي كه رويكرد علمي

و پژوهش در مواريث فرهنگي ايران بپردازند ؛به مطالعه

و سـالمت ايـران بـراي-6  گردشگران سالمت كه با هدف بهره مندي از ظرفيت پزشـكي

به ايران و تاريخي و در كنار آن بازديد از مراكز فرهنگي و مداوا ميمعالجه .كنندسفر

و ويژه گردشگري فرهنگـي بـا ميـراث فرهنگـي بايـد در زمينـه به نسبت روشن با توجه

و ظرفيـت  استفاده از ظرفيت هاي موجود در حوزه ثبت مواريث فرهنگي در فهرست جهاني

چه بيشتر مواريث ملي در اين فهرست برنامه ريزي كرد  12چند ثبـتهر. سازي براي ثبت هر

و ظرفيـت اثر در فهر و تـاريخي ايـران اسـالمي نيـست ست جهاني متناسب با شـان فرهنگـي

به ثبت بسيار بيشتر وجود دارد ولي اين حد از ثبت آثار با برنامـه ريـزي مناسـب مـي  دستيابي

شناساندن بـيش از پـيش ايـن. سازي فراوان براي گردشگري فرهنگي ايجاد نمايد تواند فرصت 

و اتخاذ سياست رسانه  و تبليغاتي مناسـب در ايـن زمينـه ضـروري اسـت مواريث فـضاي. اي

مي كند تا دامنه مخاطبان را براي معرفي ظرفيت  هـاي گردشـگري مجازي اين فرصت را فراهم

به شو اي بايد توجه به نكته ارتباطدر اين. فرهنگي چند برابر كرد  و آن اينكه با گذشت قريب د

و استفاده حداكثري برخي از كـشورهاي غربـي چهل سال از تصويب كنوانسيون ميراث جهاني

و طبيعي خود، امروزه تالش مي شود تا ثبت جهاني آثار از آن براي ثبت جهاني ميراث فرهنگي

از،بنابراين. هايي روبرو كنند را با محدوديت  و دفـاع  عالوه بر مقابله مناسب با اينگونه طرحهـا

و ومي تمامنافع ملي در حركت جمعي كشورهاي آسيايي كشورهاي در حال توسعه بايد سـاز

و راههاي جديدي را براي معرفي آثار ملي جستجو كرد . كارها

خوشبختانه حوزه هاي ديگري در عرصه ميراث فرهنگي ايجاد شده اسـت كـه بـه معرفـي

مي كند كه از آن جمله فهرست ميراث فرهنگي معنـوي توانمندي و ظرفيت هاي ملي كمك ها

مي  آب اسـت كـه در جـاي خـود جـزو جهاني، فهرست و ميـراث فرهنگـي زيـر  راث مكتوب

مي آيند جاذبه به شمار عالوه بر آن حـوزه هـايي ماننـد حـوزه فـرش ايرانـي. هاي گردشگري
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و و ميراثي فراوان دارد كه احياي آن ، وجوه فرهنگي كه عالوه بر ابعاد اقتصادي آن وجود دارد

به  به جذب گردشگر كمك كند برگزاري رويدادهاي فرهنگي مربوط  اين سرمايه ملي مي تواند

و افزايش خريد همراه گردشـگر بـه عنـوان به بازار صادرات فرش كه عالوه بر رونق بخشيدن

و هم مشاغل مـرتبط بـا حـوزه فـرش را رونـق   صنايع دستي، هم مشاغل مرتبط با گردشگري

. مي بخشد

و سياست منطقه اي  گردشگري فرهنگي
و بين منطقه اي اسـت حضور . موفق در بازار جهاني گردشگري نيازمند همكاري منطقه اي

و كشورهاي قاره كهـن را و نقش مناطق مي توانند سهم مناطق گوناگون آسيا در تعامل سازنده

.در گردشگري افزايش دهند

و اين عامل عالوه بر گسترش دامنه جذب گردشگر فرهنگي به پاسداشت ميـراث مـشترك

هـاي توانـد بـه تعميـق طـرح گردشـگري مـي. آوري خاستگاه اين مواريث كمك مـي كنـد ياد

و همگرايي منطقه  و در مقابل همكاري اي فرصـتي پـيش روي همگرايي منطقه اي ياري رساند

 همانگونـه كـه در عرصـه اقتـصادي گـام نخـست در همگرايـي زيرا. توسعه گردشگري است 

 اي است در عرصه گردشگري نيز بايد روي بازارهـاي اي افزايش تعامالت درون منطقه منطقه

به مديريت كـارل دويـج. اي حساب ويژه باز كرد منطقه كه مطالعات گروه پرينستون همانگونه

اي بايد بـه قاعـده هـرم در دهه پنجاه ميالدي نشان داد براي تعميق برنامه هاي همگرايي منطقه 

 حاضر در منطقه مورد نظـر توجـه نمـود تـا همگرايي يعني تعامالت شهروندان واحدهاي ملي 

و در صـورت پايه و اسـتوار گـردد، گردشـگري ايـن ظرفيـت را دارد هاي اين حركت محكـم

. تعريف دقيق سياست ملي گردشگري مـي توانـد در خـدمت ايـن هـدف بـزرگ قـرار گيـرد 

و كه امكان تعريـف سياسـت منطقـه اي بـراي آن وجـود دارد گردشگري از حوزه هايي است

و با توجه به اولويت گردشـگري پايـدار  به آن دارند كشورهاي منطقه حساسيت كمتري نسبت

و سرمايه هاي انساني كه مستلزم تعامل فراملي است امكان حصول  و حفظ منابع محيط زيست

و تاكيـد بـر گردشـگري.بيشتر دارد و محيط زيـست به رابطه گردشگري عالوه بر آن با توجه

كه در متن  و شود،توسعه پايدار تعريف مي پايدار براي تحقق اين امر همكاري هاي منطقـه اي

و هوايي در دهه  و تغييرات آب هاي اخير اين تعامـل را بـيش از پـيش بين المللي الزامي است

.ضروري كرده است

و ميـراث مـشترك كـشورهاي پيرامـون ايـران بايـد در به جايگاه ايـران فرهنگـي با توجه

به سطح منطقه اي نيز توجه سياستگذاري گردش .ودشگري عالوه بر سطح ملي
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و از جمهوري هـاي كه از مرزهاي غربي چين تا ديواره هاي استانبول حوزه ايران فرهنگي

 مناسب براي تعريف گردشـگري فرهنگـييآسياي مركزي تا جنوب آسيا گسترده است ظرفيت 

. در منطقه بزرگ غرب آسيا است

و جنـوب آن اسـت بـا منطقه بزرگ غرب آسيا كه و شمال و غرب  ايران پل ارتباطي شرق

و بخشيرمنطقه موسوم به خاو هاي آسياي مركزي، قفقاز جنوبي، خليج فارس، زير منطقه ميانه

و گردشـگري بـشمار مـياياز شبه قاره عرصه  مـشتركات. آيـد عظيم براي تعامالت فرهنگـي

ت  و زير سيستم هاي كه استفاده از فراوان كليت اين منطقه بزرگ مي دهد به هم پيوند ابعه آن را

به خلق فرصتاين ظرفيت .ي كم نظير براي توسعه گردشگري فرهنگي كمك مي كنديهاها

و همكـاري چندجانبـه در حوزه غرب آسيا از ظرفيت سازمان هـاي منطقـه اي ماننـد اكـو

و نيز مجموعه كشورهاي فارسي زبان مي توان بهره گرفت  عالوه بر سطح منـاطق.حوزه خزر

كه بين منطقه  به سطوح ديگر مي توان كه اليه اول سياست منطقه اي گردشگري است، پيرامون

سطح كشورهاي اسالمي با محوريت سازمان كنفرانس اسـالمي مـي توانـد.دكراي است توجه 

گـروه در همين مجموعه كشورهاي اسالمي،. يكي از بازارهاي هدف گردشگري فرهنگي باشد 

D8 كه مانع از فعال شدن آن است مـي توانـد نقطـ  عزيمـتةبه رغم برخي مشكالت سياسي

كه در رقابـت بـراي افـزايش سـهم-هرچند كه حضور كشورهايي. مناسب در اين زمينه باشد

 مي توانـد خـود مـانع عمـده اي جهـت اهـداف ملـي-خود از بازار جهاني گردشگري هستند

.گردشگري باشد

و حوزه گروهه اي، حوزه در سطح فرا منطق و چـين77كشورهاي گروه جنبش عدم تعهد

ي مناسب براي فعال كردن همكاري بـين قـاره اي در سياسـت گردشـگري فرهنگـييهاعرصه

مي آيند به شمار . كشور

 نتيجه
و طـي نـيم قـرن تعـداديامروزه گردشگري در حيات جوامع بـشري جايگـاه  ويـژه دارد

به مر و اين صـنعت بـه يكـي از بـازيگران گردشگران خارجي ز يك ميليارد نزديك شده است

و از منابع درآمدي مهم بسياري از كشورهاي توسعه يافتـه اصلي تجارت بين الملل تبديل شده

مي آيدو در  به شمار و منفي است كـه سياسـتگذاري. حال توسعه گردشگري داراي آثار مثبت

مي  و از تاثيرات منفي آن بكاهد تواند آثار مثبو برنامه ريزي دقيق با توجـه بـه.ت آن را تقويت

و تـوازن جوامـع بايـد الگـوئي از  و طبيعي، محيط زيـست تاثير گردشگري بر ميراث فرهنگي

و بـا  و در خـدمت توسـعه پايـدار باشـد  گردشگري مورد تاكيد قـرار گيـرد كـه پايـدار بـوده

و اقتــصاويژگــي از. دي جوامــع ميزبــان ســازگار باشــدهــاي فرهنگــي، اجتمــاعي، جغرافيــايي
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و نه تنهـا اثـرات منفـي بـر فرهنـگ مي شود زيرا به گردشگري پايدار ياد گردشگري فرهنگي

به جاي نمي  و محيط زيست و طبيعـي جامعه گذارد بلكه در تعامل سازنده با مواريث فرهنگـي

و پاسداشت آنهـا را بـرا  و مسئوليت همگاني حفظ هـاي آينـدهي نـسل به تقويت آنها پرداخته

مي كند   الگـوي مطلـوب گردشـگري،با عنايت به مباحث مطرح شده در اين نوشتار. يادآوري

و سياستگذاري و برنامـه براي جامعه ايران گردشگري فرهنگي است هـا بايـد در ايـن ريـزي ها

و گردشگري خـارجي بـه. گيرد انجامچارچوب  شكوفايي گردشگري در ايران به صورت عام

خ  و ظرفيت صورت ـ اص مستلزم تبديل منابع در. هـاي بالفعـل گردشـگري اسـتهها بـه جاذب

و سـياحتي قابـل و جاذبه هاي ايران در دو حوزه زيـارتي به منابع گردشگري فرهنگي با توجه

كه تحقق اهداف مـورد حـضور موفـق در بـازار جهـاني گردشـگري عـالوه بـر   تعريف است

ني گيري از ظرفيت بهره و اتخاذ سياست هاي ملي و بين منطقه اي ازمند همكاري هاي منطقه اي

. فعال در اين زمينه است

:و مĤخذمنابع

: فارسي.الف
و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران-1 ، اجتماعي  سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي

، رسول-2 اس.حسين لي و مباني سياست فرهنگي در جمهوري ، اصول ،"آن"انتـشارات: تهـران.المي ايـران به كوشش
1379.
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