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چکیده
توسـعۀ کمـی و کیفـی زیـارت به نگرشـی جامـع و چندبعـدی نیازمند اسـت .یکـی از مهمترین ابعـاد این
نگـرش ،بررسـی و تحلیـل اسـناد و برنامههای توسـعۀ کشـور دربـارۀ زیارت و گردشـگری و جایـگاه آن در هر
یـک از ایـن برنامههاسـت .برنامههـای عمرانـی و توسـعه از مهمتریـن اسـناد کالن بـرای شـکلگیری رشـد
نظاممنـد طرحهـا و پروژههـا در نظـام برنامهریزی کشـور اسـت و توجه بـه آن در اجرای طرحهـای میانم ّدت
بسـیار الزم اسـت .با توجه به پیشـینۀ اهمیت زیارت و گردشـگری ،پرداختن به این مقوله در برنامههای کالن
در سـطح ملّـی و بهویـژه در برنامـۀ پنجم ضـروری به نظر میرسـد.
ایـن نوشـتار بـا روش اسـنادی به بررسـی و تحلیـل کمی و کیفـی برنامههـای عمرانی و توسـعه (-1390
 )1327در ارتباط با زیارت و گردشـگری پرداخته اسـت و در این زمینه از روش تحلیل محتوایی بهرهبردهاسـت.
بـر اسـاس اسـناد بررسـی شـده ،تعداد مضامین مطـرح در دو مقطع قبـل و بعد از انقلاب در ارتباط بـا زیارت و
گردشـگری 148 ،مـورد بوده اسـت که بیشـترین تعـداد آن ،مربوط به عرصۀ مدیریت (اطالعرسـانی ،مشـاوره
و نظـارت) اسـت و  37مورد ،به عرصۀ زیرسـاخت (اسـکان ،امـور رفاهی و پذیرایی) ،عرصۀ اقتصاد (تسـهیالت
بانکـی و سـرمایهگذاری) و در نهایـت عرصـۀ اجتماعی-فرهنگـی (چـاپ و نشـر ،آموزش و نمایشـگاه) مربوط
است.
کلید واژه :برنامههای عمرانی و توسعه ،زیارت ،گردشگری ،کالنشهر مشهد ،نظام برنامهریزی ایران.
مقدمه
گردشـگری مذهبـی یکـی از قدیمیتریـن و پررونقتریـن انـواع گردشـگری درگذشـته و اکنـون در جهان
بهشـمار میآیـد و بـه شـکلهای مختلفی در میـان ملّتهـای گوناگـون رایج بوده اسـت (آجیت) .5شـهرهای
مذهبـی ماننـد بنـارس ،رم ،فاطیمـا ،سـانتیاگو ،مکـه ،مدینـه ،بیتالمقدس ،کربلا ،نجف و مشـهد نمونههایی
از مکانهـای مذهبـی اسـت که سـاالنه گردشـگران بسـیاری را بـرای اجرای مراسـم مذهبی جـذب میکنند.
بهگونـهای کـه بسـیاری از مسـائل روزمـره در ایـن شـهرها و بـه دنبـال آن برنامههـای تهیه شـده بـرای رفع
مشـکالت تحـت تأثیـر رویدادهـای مذهبـی قرار می گیـرد .بنابرایـن در این شـهرها با توجـه به فراوانـی زائر
و سیاسـتهای کالن کشـور نـوع خاصـی از برنامهریزی الزم اسـت تـا در راسـتای آن ،برنامههـای بلندم ّدت،
میانمدت و عملیاتی برای رفع مشـکالت زائران و توسـعه و پیشـرفت هرچه بیشـتر گردشـگران پیریزی شود.
 .1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی باعنوان بررسی جایگاه زائر ،زیارت و گردشگری در اسناد فرادستی و طرحهای توسعه است که نگارندگان با
حمایت مالی پارک علم و فنآوری خراسان رضوی در گروه پژوهشی برنامه ریزی شهری جهاددانشگاهی مشهد انجام داده اند.
 .2نویسنده مسئول ،مربی پژوهش گروه برنامه ریزی شهری پژوهشکدۀ گردشگری جهاد دانشگاهیaqajani_h@yahoo.com ،
.3مربی پژوهش گروه برنامه ریزی شهری پژوهشکدۀ گردشگری جهاد دانشگاهی و دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه
فردوسیamirfakhriyan@yahoo.com ،
 .4کارشناس ارشد و عضو پاره وقت گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشکدۀ گردشگری جهاد دانشگاهیb.kazemimehdi@ymail.com ،
Ajit, 2004 .5
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در ایران بیشـک رشـد و توسـعۀ صنعـت گردشـگری ،در گرو تخصیص بودجـۀ کافی بـه نهادهای متولی
زیارت و گردشـگری در سـط ح ملّی و اسـتانی اسـت .برای رفع نابسـامانیها و نواقص موجود در این صنعت و
انجـام اقـدام الزم بـرای ارتقـا و بهبـود کمی و کیفـی آن باید سـرمایهگذاری کافی در این بخـش صورت گیرد
(غفاری )1381 ،و برای دسـتیابی به زیارتی درخور زائران الزم اسـت امکانات زیرساختی و رفاهی مناسب فراهم
شـود که این امر بدون توجه به شـهر مشـهد در سـطح ملّی ،امکانپذیر نخواهد بود و شـرط کالن تلقی شـدن
هـر سیاسـتی آن اسـت که توسـط دولت و دسـتگاههای دولتی کنترل و تدوین شـده باشـد (انصـاری.)1383 ،
شـهر مشـهد پيدايـش و رشـد خـود را مرهون وجـود مرقد حضـرت رضا (ع) اسـت که در سـال 201-202
هـ.ق به دسـت مأمون خليفۀ دوم عباسـي ،شـهيد و در محل قريۀ سـناباد و در باغ والي خراسـان به نام حميد
ابـن قحطبـه دفـن گرديـد (رهنمـا .)1388 ،در حـال حاضر مشـهد دومیـن کالنشـهر مذهبی جهـان و ایران
اسـت( .پیلـهور وپوراحمـد ،)1383 ،کـه مهمترین علت وجودی و توسـعۀ آن به شـکل کنونی و همچنین نقش
فرهنگـی و مذهبـی و اهمیـت ارتباطـی و تجـاری آن در سـطح ملّـی و فراملّی (مافـی وسـقایی ،)1387 ،مرقد
مطهـر امـام رضا (ع) و حضور زائر و گردشـگر بیشـمار در سـال اسـت.
ایـن شـهر بـا جمعیت بیـش از  2.5میلیـون نفر عالوه بـر ظرفیتهای فراوان ،مشـکالت فراوانـی را نیز در
ایـن زمینـه دارد کـه یکـی از دالیل این معضلات ،فراهم نبـودن زمینۀ برنامهریزی در اسـناد کالن در سـطح
ملّـی در ارتبـاط بـا زیارت اسـت؛ زیرا توانمندی این شـهر از کشـور ،به توجه در عرصۀ ملّـی و منطقهای نیازمند
اسـت .سـازمانهای متعددی مانند اسـتانداری خراسان رضوی ،فرمانداری شهرستان مشـهد ،شهرداري مشهد،
سـازمان میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری و نهاد مقدس آسـتان قـدس رضوي در سـطح ملّی،
منطقـهای و محلـی مسـئولیت انجام برنامههای زيارتی در شـهر مشـهد را به عهـده دارند.
شـهر مشـهد در سـالهای طوالنـیدر مجموع سیاسـتگذاریها در سـطح ملی ،چنـدان مـورد توجه نبوده
اسـت .بنابراین در این نوشـتار سـعی بر آن شـده تا ضمن شناسـایی برنامهها و اسـناد کالن توسعه در دو مقطع
پیش و پس از انقالب ،نقش و جایگاه زیارت و گردشـگری در هریک از اسـناد در ارتباط با کالنشـهر مذهبی
مشـهد در سـطح ملّـی ،منطقـهای و محلی تعیین شـود؛ زیرا توجه به اسـناد فرادسـتی مسـئوالن را بـه اجرایی
مصوبههـای برنامههـای میانمـ ّدت و کوتاهمـ ّدت در حـوزۀ زیارت و زائر در کالنشـهر مشـهد ملزم میکند.
اهدافتحقیق
• شناسایی جایگاه و نقش زیارت و گردشگری در اسناد برنامه.
• شـناخت سیاسـتها و راهبردهـای عملیاتـی و اجرایی برای توسـعۀ زیـارت و گردشـگری مذهبی-زیارتی در
اسـناد برنامه.
• شناسایی اسناد برای استفاده و سیاست گزاری در حوزۀ زیارت
پیشینۀتحقیق
زیـارت و گردشـگری در دورههـای مختلـف مدیریتـی و اداری ،فـراز و نشـیبهای گوناگونـی داشتهاسـت.
هرچنـد مطالعـات گردشـگری در کشـور پیشـینۀ خوبـی دارد (ا ّولیـن طـرح جامع گردشـگری کشـور در سـال
 1350تهیـه شـد) امـا همواره زیـارت همراه با موضوعاتـی مانند گردشـگری ،فرهنگ و هنر همراهبودهاسـت.
سیاسـتهای گردشـگری پیـش از انقلاب اغلـب به گردشـگری تفریحی و ضد ارزشـی در سـواحل شـمال و
جنـوب کشـور متمرکـز بـود و کمتر به جاذبههـای فرهنگـی میپرداخت (پاپلـی یـزدی .)1383 ،ولـی با وقوع
انقلاب اسلامی ،اسلام و معنویـت کـه از اصـول اساسـی انقلاب بود ،تمـام برنامههـا و سیاسـتها را متأثر
ساخت.
در طرحهای مطالعاتی اسـتان خراسـان رضوی و بهویژه در حوزۀ کالنشـهر مشـهد از گذشـته تا کنون در
ارتبـاط بـا زیارت و گردشـگری ،مطالب متعدد به شـکلهای گوناگون وجود داشـته اسـت که برخـی از آنها در
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حیطـۀ طرحهـای توسـعۀ شـهری و برخی دیگـر در حوزۀ مطالعات گردشـگری اسـت .اما تا کنـون مطلبی که
هـر دو موضـوع را بـا هم و در ارتباط با زیارت امام رضا(ع) داشـته باشـد ،با عنوان «جایگاه زیارت و گردشـگری
در برنامههـای کشـور» به چشـم نمیخورد.
به برخی از تحقیقات مربوط با موضوع اشاره میشود:
 طـرح جامـع جهانگـردی کنسـولت :این طرح ا ّولین مطالعۀ جامع کشـوری در حوزۀ گردشـگری اسـت که درسـال  1350آغاز شـد .اهداف اصلي طرح در راسـتاي دو محور اصلي يعني "توريسـم بين المللي" و" توريسـم
داخلـي" تدويـن شدهاسـت .در این طرح ،مهمترین مناطق جهانگردی کشـور تهران ،اصفهان ،شـیراز ،مشـهد،
سـواحل دریـای خـزر و خلیج فارس اسـت .بر اسـاس ایـن ارزیابی ،جایگاه اسـتان خراسـان در ارتبـاط با مراکز
زیارتـی از دیـدگاه جهانگـردان داخلـی مورد توجه بودهاسـت و از منظـر جهانگردان بینالمللی از نظر دسترسـی
نامناسـب تعیین شدهاسـت (سـازمان برنامه و بودجه.)1353 ،
 طرحهـای جامع شـهر مشـهد (خازنـی ،مهرازان و فرنهـاد) :از دیگر طرحهای مربوط به زیارت شـهر مشـهداسـت .در این طرحها به تناسـب نوع و عمق مطالعه به زیارت و گردشـگری مذهبی در مشـهد و فراهمسـازی
بسـترهای تأمیـن امکانـات رفاهـی زائر و مجاور ،بـه ویژه فضاهای کالبـدی و کاربریها توجه شدهاسـت .نکتۀ
مهم در این طرحها ،سـازمان اجرایی طرح اسـت که مرکب از اسـتانداری ،وزارت مسـکن و شـهرداری اسـت.
 طـرح جامـع گردشـگری اسـتان خراسـان (گنـو) :ا ّولیـن طـرح جامـع گردشـگری بعـد از انقالب در اسـتانخراسـان اسـت کـه بر اسـاس مدل راهبـردی با رویکـرد توجه بـه عناصر و جاذبههـای طبیعی در کل اسـتان،
بـه بررسـی گردشـگری اسـتان خراسـان بـزرگ پرداخت امـا این طـرح به تصویب نرسـید.
 طـرح جامع گردشـگری و گذران اوقات فراغت کالنشـهر مشـهد :ایـن طرح نیز ا ّولین طرح گردشـگری درمنطقۀ شـهری مشـهد اسـت .در این طرح جاذبههای گردشـگری به دو دسـتۀ مجموعۀ حرم مطهر امام رضا
(ع) و دیگـر جاذبههـا تقسـیم و در انتهـا بـرای هریـک از برنامههای تدوینشـده در طـرح ،سـازمان اجراکنندۀ
برنامه نیز پیشـنهاد شدهاسـت.
 کتـاب جهانگـردی در ایـران :ایـن کتـاب را حسـن تقی زادۀ انصـاری نوشتهاسـت و تنها کتابی اسـت که بهمقولـۀ گردشـگری در برنامههـای کشـور از  1327تـا ( 1383پایان برنامۀ سـوم) پرداخته اسـت .اما این نوشـتار
نیـز بـا رویکـرد جاذبههای طبیعی به بررسـی گردشـگری پرداخته و به مقولـۀ زیارت توجه نکرده اسـت .در این
کتـاب سیاسـتها و برنامههـای عمرانی و توسـعۀ کشـور ،همچنیـن وضعیت توجه بـه جاذبههـا و اعتبار مالی
مربـوط بـه گردشـگری را در هریک از برنامهها بررسـی کـرده و در نهایت رویکرد هریک از برنامهها را نسـبت
بـه جاذبههای طبیعی ارائه کردهاسـت (تقـی زاده انصـاری.)1383 ،
 مقالـهای بـا عنـوان " صنعـت جهانگـردی و پنجـاه سـال برنامهریـزی در ایـران" :در این مقاله کـه از احمدسـرلک اسـت ،وضعیت درآمد حاصل از جهانگردی و توزیع اعتبار مالی در برنامههای توسـعه و عمرانی کشـور
بررسـی شدهاسـت و بـه دوران رکود و موفقیـت ایران از نظر گردشـگری از برنامۀ ا ّول عمرانـی( )1327تا پایان
برنامۀ دوم توسـعه()1379پرداخته است.
همانطـور کـه اشـاره شـد بیشـتر این مطالعـات پیـش از آنکه بـه زیارت در شـهر مشـهد بپردازنـد ،اهداف
دیگـری دارنـد .همچنیـن بسـیاری از آنهـا ا ّولین طـرح در حوزۀ خود بودنـد و تاکنون نسـخههای دوم اینگونه
طرحهـا  -بـا وجـود پذیرفتـه شـدن گردشـگری بـه عنـوان مقولـهای کـه در آن زیـارت گنجانـده شـده تهیه
نشدهاسـت؛ از ایـن رو کـم و کاسـتی های مطالعاتی در این زمینه آشـکار اسـت و با وجود اینکـه در این طرحها
کـه در راسـتای اهـداف سـازمان خـود تهیـه شـده ،زیـارت نادیدهگرفتهنشدهاسـت ،مطالبی مرتبط بـا موضوع
تحقیـق و در ارتبـاط بـا زیـارت در برنامههـای کالن کشـور ،کمتر به چشـم میخورد.
در ارتباط با پیشـینۀ تحقیق میتوان نتیجه گرفت که هرچند زیارت از مهمترین مواضع جذب گردشـگران
مذهبی به کشور و بهویژه مشهد مقدس است ،اما مطالعات گذشته بیشتر در راستای گردشگری است و کمتر به
زیارت پرداخته است و به این مقوله تا ابتدای برنامۀ پنجم توسعه بهصورت مشخص در برنامهها توجه نشدهاست.
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مواد و روشها
اسـناد این مطالعه شـامل برنامههای عمرانی و توسـعه از  1327تا سـال  1390اسـت .اسـناد بررسـی شـده،
یـازده سـند برنامـه در قالـب شـش برنامۀ عمرانـی قبل از انقلاب و پنج برنامۀ توسـعۀ بعد از انقالب اسـت.
ایـن اسـناد بـا توجـه به گذشـت حدود  63سـال از شـکلگیری نظـام برنامهریزی و تهیـۀ اسـناد برنامهریزی،
از ُطـرق زیـر جمعآوری شدهاسـت:
 )1کتابخانهها و مراکز اسناد.
 )2اینترنت و درگاههای اطالعاتی هر یک از سازمانها.
 )3نرم افزار «لوح حق» منتشرشده از طرف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
 )4آرشـیو وزارتخانهها ،مجلس شـورای اسلامی ،سـازمان میراث فرهنگی ،گردشـگری و صنایع دستی ،دفتر
نظـارت راهبـردی ریاسـتجمهوری و كتابخانۀ ملّـی ایران ،کتابخانۀ مرکزی آسـتان قدس رضوی ،اسـتانداری
خراسان رضوی ،مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد و دیگر مراکز اداری و سازمانی در شهر مشهد.
روش تحقیق در این پژوهش ،یک بررسـی توصیفی و تحلیل محتوایی از اسـناد برنامه (عمرانی و توسـعه)
اسـت .در ایـن روش تالش شـد تا با بررسـی نظاممند و عینی اسـناد ،اسـتنباطهای معتبری دربـارۀ موضوعات
بررسـی شـده در متن اسـناد انجام شـود .تحلیل محتوا در اسـناد به سـه شـکل زیر انجام شد:
 -1بررسی مضامین مرتبط با گردشگری در مفهوم عام (جهانگردی و گردشگری).
 -2بررسی زائر و زیارت در مفهوم عام (زیارت داخلی و خارجی).
 -3بررسـی جایـگاه زیـارت رضـوی بهطورخـاص (مـواردی کـه مسـتقیم به زیـارت امام رضا (ع) اشـاره شـده
باشـد ).علاوه بر ایـن هریک از مضامیـن در عرصههای زیرسـاخت ،خدمات ،اجتماعی -فرهنگـی و اقتصادی
و کالبـدی نیز تحلیل و بررسـی شـد.
واحدهای تحقیق در این تحلیل محتوا نیز به شکل زیر بررسی شد:
 -1واحد ثبت :مضمون در رابطه با زیارت و گردشگری.
 -2واحد زمینه :یک بند ،یک ماده ،یک فصل.
 -3واحد تحلیل :واحدی که تحلیل براساس آن نتایج ارائه میشود( .گردشگری عام ،زیارت عام ،زیارت رضوی)
 -4واحدهای نمونهگیری :اسناد مطالعه شده.
بنابراین روش بررسـی از نوع اسـنادی اسـت و تکنیک مورد اسـتفاده ،تحلیل محتوا و شـیوۀ تحلیل بهصورت
کمی و کیفی اسـت.
یافتههایتحقیق
ب ــا بررس ــی اس ــناد برنام ــه و طرحه ــای توس ــعه در کش ــور ،وضعی ــت توج ــه ب ــه زی ــارت و گردش ــگری
در برنامههـــا بهصـــورت کمـــی و کیفـــی مشـــخص شـــد .تحلیـــل و توصیـــف انجـــام شـــده در ایـــن
اس ــناد در دو دورۀ قب ــل و بع ــد از انق ــاب انج ــام ش ــد ک ــه نتای ــج کم ــی و کیف ــی آنه ــا در دو مقط ــع
زمانـــی در محورهـــای زیـــر ارائـــه شدهاســـت.
 -1نظام برنامهریزی در ایران و جایگاه زیارت و گردشگری
تفک ــر برنامهری ــزی در س ــال  1316ه.ش .در نظ ــام حکومت ــی ای ــران تکوی ــن یاف ــت و نف ــوذ آمری ــکا در
تح ــول در س ــال-های  1325ت ــا  1327ه.ش بیش ــتر ش ــد (زی ــاری .)1378 ،آغ ــاز برنامهری ــزی ب ــه ش ــکل
رس ــمی در ای ــران س ــال  1327اس ــت .در ای ــن س ــال الیح ــۀ قانون ــی اج ــرای برنام ــۀ هفتس ــالۀ عمران ــی
کش ــور ب ــه تصوی ــب مجل ــس ش ــورای ملّ ــی رس ــید و ای ــران بهط ــور رس ــمی دارای س ــازمان مس ــئول
برنام ــه (برنام ــه و بودج ــه) ش ــد .ای ــن س ــازمان ب ــا مش ــارکت و هم ــکاری تحصیلکردهه ــای امریکای ــی
و برمبن ــای توس ــعۀ اقتص ــادی آمری ــکا ش ــکل گرف ــت (فرمانفرمایی ــان.)1381 ،
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در ای ــن دوره از برنامهری ــزی س ــه برنام ــۀ ا ّول عمران ــی بیش ــتر ب ــه مس ــائل عمران ــی و زیربنای ــی توج ــه
ش ــد و زی ــارت و گردش ــگری اولو ّی ــت چندان ــی نداش ــت .ای ــن وضعی ــت ت ــا برنام ــۀ چه ــارم عمران ــی ادام ــه
داش ــت ،ت ــا اینک ــه رویکرده ــا جامعت ــر ش ــدند و ب ــه گردش ــگری نی ــز ب ــه عن ــوان ی ــک صنع ــت متأث ــر
از تح ــوالت جهان ــی صنع ــت گردش ــگری توج ــه ش ــد (برنام ــۀ عمران ــی چه ــارم.)1351 ،
در ایـــن راســـتا بـــه زیـــارت نیـــز بـــه عنـــوان یکـــی از زیرمجموعههـــای گردشـــگری در برنامههـــا
توج ــه ش ــد .قب ــل از انق ــاب در برنامهه ــای چه ــارم و پنج ــم ،زی ــارت هم ــراه ب ــا گردش ــگری در نظ ــر
گرفت ــه ش ــده و بیش ــتر در بخ ــش زیرس ــاختها م ــورد توج ــه ب ــوده اس ــت .ب ــا ش ــروع انق ــاب اس ــامی
رویکرده ــا تغیی ــر یاف ــت ام ــا جن ــگ تحمیل ــی رون ــد تهی ــۀ برنامهه ــا را ب ــه م ــدت ی ــک ده ــه معط ــل
گذاش ــت ک ــه در نتیج ــۀ آن ،توج ــه ب ــه زی ــارت و گردش ــگری را ت ــا آغ ــاز برنام ــۀ س ــوم تح ــت تأثی ــر ق ــرار
داد و در برنام ــۀ چه ــارم گردش ــگری توج ــه بیش ــتری ب ــه آن ش ــد .برنام ــۀ پنج ــم ا ّولی ــن برنام ـهای اس ــت
ک ــه بهص ــورت مج ــزا و دقی ــق ،مس ــألۀ زی ــارت و توج ــه ب ــه ش ــهرهای زیارت ــی (مش ــهد ،ق ــم و ش ــیراز)
را در س ــطح ملّ ــی م ــورد توج ــه ق ــرار داده اس ــت .در ای ــن زم ــان ،توج ــه ب ــه زی ــارت در قان ــون برنام ــۀ
توس ــعه ب ــرای ا ّولی ــن ب ــار گنجان ــده ش ــد .ای ــن مس ــأله ب ــه ان ــدازهای در رابط ــه ب ــا ش ــهر مش ــهد مه ــم
اســـت کـــه آن را میتـــوان رویـــداد مهمـــی در تاریـــخ برنامهریـــزی ایـــن شـــهر و حتـــی برنامهریـــزی
منطقــهای خراس ــان رض ــوی دانس ــت.
 -2وضعیت روند اعتبار مالی گردشگری در برنامههای عمرانی و توسعه
ســـاختار اداری گردشـــگری در ایـــران بـــا تأســـیس ادارۀ امـــور جهانگـــردی در ســـال  1314در وزارت
کش ــور آغ ــاز ش ــد .ای ــن واح ــد از ابت ــدا تاکن ــون ( )1390در بدن ــۀ وزارتخانهه ــا تغیی ــرات (افق ــی و عم ــودی)
زی ــادی ک ــرده و در ای ــن س ــالها ب ــه ده عن ــوان مختل ــف نامی ــده شدهاس ــت .بهتری ــن جای ــگاه ک ــه در
س ــاختار اداری در کش ــور داش ــته اس ــت مرب ــوط ب ــه س ــال  1353اس ــت ک ــه ی ــک وزارتخان ــۀ مش ــخص
(وزارت اطالع ــات وجهانگ ــردی) درس ــاختار اداری کش ــور دارد (آقاجان ــی.)1390 ،
در برنامههـــای تدویـــن شـــده در ســـطح ملّـــی و منطقـــهای اعتبـــار مالـــی زیـــارت اکثـــر در چارچـــوب
بخ ــش گردش ــگری آورده شدهاس ــت .ازآنج ــا ک ــه درآمده ــای کش ــور بیش ــتر از درآمده ــای نفت ــی اس ــت؛
از ای ــن رو ا ّولی ــن عام ــل در تعیی ــن می ــزان اعتب ــار مال ــی بخ ــش گردش ــگری ،قیمته ــای جهان ــی اس ــت
و در مرتب ــۀ بع ــد رویک ــرد حاکم ــان در بخ ــش گردش ــگری و می ــزان اهمی ــت زی ــارت و گردش ــگری در
اهـــداف کالن ،عامـــل تعیینکننـــده اســـت.
اعتب ــارات مص ــوب ه ــر برنام ــۀ کش ــور و می ــزان تخصی ــص آن ب ــه بخ ــش گردش ــگری ت ــا پای ــان
برنام ــۀ چه ــارم توس ــعه تحلی ــل شدهاس ــت .س ــهم بخ ــش گردش ــگری در دورهه ــای مختل ــف هم ــواره
کمت ــر از  1درص ــد ب ــوده اس ــت و تنه ــا در برنام ــۀ ا ّول توس ــعه بی ــش از  1.5درص ــد اس ــت .1رش ــد می ــزان
اعتب ــار مال ــی در برنامهه ــا یکنواخ ــت نیس ــت و رش ــد مثب ــت و منف ــی دارد .برنام ــۀ دوم توس ــعه (-1368
 )1372ب ــا  290درص ــد رش ــد ،باالتری ــن رش ــد اعتب ــاری را نس ــبت ب ــه دورهه ــای قب ــل از خ ــود داش ــته
اس ــت ک ــه البت ــه ت ــورم و فاصل ــۀ زمان ــی را نبای ــد نادی ــده گرف ــت.
برنامههـــای ا ّول و ســـوم توســـعۀ بعـــد از انقـــاب جـــزء دورههایـــی هســـتند کـــه در آنهـــا اعتبـــار
گردش ــگری نس ــبت ب ــه دورۀ قب ــل از آن منف ــی ب ــوده اس ــت .ای ــن موض ــوع در برنام ــۀ س ــوم توس ــعه،
اندک ــی ش ــدیدتر اس ــت (نم ــودار ش ــماره .)1ب ــرای بررس ــی دقیقت ــر می ــزان و رش ــد اعتب ــارات بخ ــش
گردش ــگری الزم اس ــت ت ــا س ــهم ای ــن بخ ــش از کل اعتب ــار برنام ــه نی ــز بررس ــی ش ــود .ب ــا محاس ــبۀ
س ــهم بخ ــش گردش ــگری از اعتب ــارات برنامهه ــا مش ــخص ش ــد ک ــه برنام ــۀ ا ّول توس ــعه ک ــه رش ــد
منف ــی نی ــز در اعتب ــارات نس ــبت ب ــه دورۀ قب ــل از خ ــود داش ــته اس ــت باالتری ــن س ــهم را در س ــالهای
برنام ــه داش ــته اس ــت.
 .1امکان دسترسی به اعتبار کلی برنامۀ سوم و چهارم وجود نداشته است.
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نمودار -1درصد رشد اعتبارات گردشگری در دورههای مختلف برنامه

مأخذ :آقاجانی1390 ،
نمودار -2سهم اعتبارات گردشگری از کل اعتبارات در دورههای مختلف برنامه

مأخذ :همان

 -3جایگاه زائر و زیارت در اسناد برنامه ،قبل از انقالب ()1327-57
در ای ــن دوره ،ش ــش برنام ــۀ عمران ــی تهی ــه و تدوی ــن ش ــد ک ــه از ای ــن تع ــداد ،پن ــج برنام ــه اج ــرا
شـــد .برنامـــۀ ششـــم بـــه دلیـــل وقـــوع انقـــاب اســـامی در حـــد تهیـــۀ برنامـــه مانـــد و اجـــرا نشـــد.
برنامهه ــای ا ّول ت ــا س ــوم ب ــه عل ــت ش ــروع ش ــکلگیری نظ ــام برنامهری ــزی جام ــع نیس ــت و بیش ــتر
مجموعـــه ،طـــرح و پـــروژه هســـتند (تابـــش .)1375 ،در برنامههـــای ســـوم ،چهـــارم و پنجـــم عمرانـــی،
عـــاوه بـــر فعالیتهـــای عمرانـــی و زیرســـاختی ،بـــه شـــکل مناســـبتر و جامعتـــری نســـبت بـــه
دیگـــر حوزههـــا و از جملـــه بـــه گردشـــگری نیـــز پرداختـــه شـــد.
بــر اســاس تحلیــل محتــوای انجــام شــده در اســناد قبــل از انقــاب ،مضامیــن مطــرح در برنامههــای
قب ــل از انق ــاب در ارتب ــاط ب ــا زی ــارت زی ــاد نیس ــت .از جمل ــه مضامی ــن مط ــرح در برنامهه ــا میت ــوان
ب ــه س ــاخت خانهه ــای ز ّواری در ش ــهرهای زیارت ــی مش ــهد و ق ــم از برنامهه ــای مش ــخص در برنام ــۀ
چه ــارم (برنام ــۀ عمران ــی چه ــارم )1351 ،و س ــاخت زائرس ــرا در برنام ــۀ پنج ــم ن ــام ب ــرد.
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ردیف
1
2

جدول  -1وضعیت زائر ،زیارت و گردشگری در برنامههای عمرانی قبل از انقالب
زیارت (عام)
گردشگری (عام)
شرح

برنامه

برنامۀ ا ّول عمرانی
برنامۀ دوم عمرانی

-

 10ماده ()1327-34

-

 21ماده ()1334 -40

 3برنامۀ سوم عمرانی  10فصل و  37ماده ()1341-46
4

برنامۀ چهارم
عمرانی

 4قسمت و  22فصل

 5قسمت و  2فصل
 5برنامۀ پنجم عمرانی
( )1356-1352تجدید نظر 35 ،فصل

فصل چهارم ارتباطات و

-

مخابرات بند  8جلب سیاح

فصل کامل

-

یک فصل کامل

-

-

فصل چهارم

زیارت امام رضا (ع)
یکی از برنامههای مشخص
ساخت خانههای ز ّواری

ساخت زائر سرا بند  3-3خط مشیها و
سیاستهای کلّی و برنامههای مشخص

-

مأخذ :آقاجانی1390 ،
نمودار - 3فراوانی مضامین در سطح زیارت و گردشگری ،قبل از انقالب در برنامههای عمرانی

مأخذ :همان

مضامی ــن مط ــرح در اس ــناد قب ــل از انق ــاب ک ــم و بی ــش ب ــه گردش ــگری در مفه ــوم ع ــام پرداخت ــه
بـــود .در ایـــن مضامیـــن ،عرصـــۀ زیرســـاخت (اســـکان) ،مدیریـــت (نظـــارت) ،اجتماعـــی -فرهنگـــی
(آم ــوزش -تبلیغ ــات) بیش ــترین فراوان ــی را دارد .هرچن ــد برنامهه ــای ای ــن دوره از نظ ــر کم ــی ،وضعی ــت
مناس ــبی را ن ــدارد ،ام ــا تن ــوع مضامی ــن در عرص ــۀ گردش ــگری و زی ــارت بس ــیار جال ــب توج ــه اس ــت ،ب ــه
نحـــوی کـــه بـــه حوزههـــای مختلفـــی از زیـــارت و گردشـــگری پرداختـــه شدهاســـت.
نمودار -4فراوانی مضامین در عرصههای مختلف قبل از انقالب در برنامههای عمرانی

مأخذ :همان
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 -4جایگاه زیارت و گردشگری در اسناد برنامه ،بعد از انقالب ()1357-90
نظـــام برنامهریـــزی کشـــور پـــس از انقـــاب نزدیـــک بـــه یـــک دهـــه مســـکوت مانـــد و هیـــچ
برنامــهای اج ــرا نش ــد .در ای ــن ده ــه ،الیح ــۀ برنام ــۀ ا ّول تهی ــه ش ــد ،ام ــا بهدلی ــل مش ــکالت موج ــود
ناش ــی از جن ــگ ،تصوی ــب و اج ــرا نش ــد؛ از ای ــن رو ا ّولی ــن برنام ــۀ توس ــعه بع ــد از انق ــاب در س ــال 1368
آغ ــاز ش ــد .در واق ــع آغ ــاز برنامهری ــزی کش ــور بهص ــورت رس ــمی و م ــدون بع ــد از انق ــاب ،در س ــال
 1368اس ــت.از آن زم ــان تاکن ــون پن ــج برنام ــۀ توس ــعه تهی ــه و اج ــرا ش ــد ک ــه آخری ــن آن ،برنام ــۀ پنج ــم
در س ــال  1390اس ــت.
برنام ــۀ دوم نی ــز مانن ــد برنام ــۀ ا ّول نتوانس ــت خ ــود را از خس ــارتهای ناش ــی از جن ــگ ره ــا س ــازد؛ از
ای ــن رو ب ــا برنام ــۀ پی ــش از خ ــود ن ــه تنه ــا درح ــوزۀ زی ــارت ،بلک ــه در اغل ــب حوزهه ــا تف ــاوت چندان ــی
ن ــدارد .ب ــا بهب ــود ش ــرایط در برنام ــۀ س ــوم توس ــعه اوض ــاع کم ــی بهت ــر ش ــد و یک ــی از مصداقه ــای
آن ،مصوب ــۀ تهی ــۀ ط ــرح جام ــع گردش ــگری کش ــور ( 15س ــاله ب ــا اف ــق  )2015در ای ــن برنام ــه اس ــت
(س ــازمان برنام ــه و بودج ــه .)1378 ،در واق ــع ای ــن ا ّولی ــن گام اساس ــی در س ــطح ملّ ــی در ح ــوزۀ مطالع ــات
گردش ــگری کش ــور بع ــد از انق ــاب اس ــامی اس ــت .برنام ــۀ چه ــارم آخری ــن برنام ــۀ انج ــام ش ــده تاکن ــون
نی ــز در مس ــتندات خ ــود ب ــه گردش ــگری و زی ــارت پرداختهاس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت ای ــن برنام ــه،
مضامی ــن مرتب ــط ب ــا زائ ــر و زی ــارت ب ــه تفکی ــک عرصهه ــا در نم ــودار زی ــر آورده شدهاس ــت.
نمودار  - 5فراوانی مضامین مرتبط با زیارت و گردشگری در برنامۀ چهارم توسعه

مأخذ :آقاجانی1390 ،

همانط ــور ک ــه از نم ــودار ب ــاال پیداس ــت در ای ــن برنام ــه ،مضامی ــن در عرصهه ــای مختلف ــی آم ــده ک ــه
بهطورخالصـــه شـــامل عرصههـــای زیـــر اســـت:
• در عرصۀ مدیریت 2 :مورد اطالعرسانی 3 ،مورد مشاوره 6 ،مورد نظارت.
• در عرصۀ زیرساخت 2 :مورد اسکان 10 ،مورد امور رفاهی و پذیرایی.
• در عرصۀ اقتصاد 3 :مورد تسهیالت بانکی6 ،مورد سرمایهگذاری.
• در عرصۀ امور اجتماعی فرهنگی 7 :مورد چاپ و نشر 3 ،مورد نمایشگاه 4 ،مورد آموزش.
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جدول  - 2وضعیت زائر ،زیارت و گردشگری در برنامههای توسعۀ بعد از انقالب
ردیف

برنامه

شرح

1

ا ّول

()1368-1372

بخش جهانگردی

2

دوم

()1372-1377

بخش جهانگردی

3

سوم

4

چهارم

 7بخش 161 ،ماده

5

پنجم

-

زیارت (عام)

گردشگری (عام)

زیارت امام رضا(ع)

عملیاتی بخش جهانگردی ،تمشیت
در اهداف توسعه و اهداف
ِ
زائران بیتالحرام در بخش سیاست ها ،رفاه زائران داخل کشور.

در اهداف بخش جهانگردی

 -احيا و تقويت قطبهاي جهانگردي كشور از نظر

جاذبههاي سياحتي و زيارتي.

-

 -در بخش فرایند برنامهریزی تشکیل کمیتۀ توریسم.

فصل فرهنگ و هنر در ارتباطات جمعی و
تربیت بدنی
ادغام سازمان میراث فرهنگی و ایرانگردی و
 26فصل و  199ماده

جهانگردی طرح جهانگردی ایران.

مادۀ  166حرم امام خمینی و زائران.

مادۀ  164توسعۀ جهانگردی و تعریف وظایف

-

برای بانک مرکزی نسبت به خرید ارز از
گردشگران خارجی.
بخش چهارم :صیانت از فرهنگ و هویت
اسالمی ایرانی.
فصل نهم :توسعۀ فرهنگی
مادۀ  156تنفیذ از برنامۀ سوم
مادۀ 106 مادۀ 114-مادۀ 166

مادۀ  166تنفیذی بند ج

 -اسناد توسعه بخشی میراث فرهنگی و

-

گردشگری موضوع بند الف مادۀ.155
 سند توسعۀ ویژۀ فرابخشی موضوع بندج مادۀ .155
 سند تلفیقی اسناد توسعۀ بخشی وفرابخشی موضوع بند ز مادۀ .155
فصل فرهنگ اسالمی ایرانی مادۀ .12

مادۀ11

مادۀ  12فصل
فرهنگ اسالمی
ایرانی.

مأخذ :همان

 -5مقایسه و تحلیل کمی جایگاه زیارت و گردشگری در برنامههای قبل و بعد از انقالب
بهطورکلـی مضامیـن مطـرح در برنامههـا از نظر موضوعی تفاوت چندانی ندارد و رشـد بهنسـبت یکنواختی
در عرصههـا نسـبت بـه قبـل از انقالب داشـته اسـت تنهـا در عرصۀ مدیریت رشـد بیشـتری نسـبت به دیگر
عرصههـا بـه چشـم میخـورد .عالوهبر آن ،ایـن عرصه بیشـترین فراوانی مضامین مطـرح در ارتباط بـا زیارت
و گردشـگری را دارد ،همچنیـن در عرصـۀ اجتماعـی فرهنگـی نیز بعد از انقالب توجه بیشـتری شدهاسـت .در
عرصـۀ مدیریـت نظـارت بر عملکـرد واحدهای فعال در بخش گردشـگری و زیارت ،بیشـترین تعـداد مضامین
را داشتهاسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه بـا اقداماتـی هماننـد افزایش سـطح آگاهـی از طریق آمـوزش و ارائۀ
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مشـاوره در دو عرصـۀ مدیریـت و عرصـۀ اجتماعی -فرهنگی میتوان تعـداد مضامین را کاهـش داد و منابع را
بـه بخـش دیگـر اختصـاص داد .کل مضامیـن مطـرح در تمام برنامههـا (قبل و بعـد از انقالب)  148مـورد بود
کـه بیشـترین مضامیـن در عرصههای مختلف به شـرح زیر اسـت:
• در عرصۀ مدیریت 37 :مورد نظارت 10 ،مورد مشاوره.
• عرصۀ زیر ساخت14 :مضمون در ارتباط با اسکان.
• عرصۀ اقتصادی 14 :مضمون سرمایهگذاری بخش خصوصی.
• عرصۀ اجتماعی و فرهنگی 18 :مضمون در ارتباط با چاپ و نشر مطالب و بروشور و نقشه.
نمودار  - 6مقایسۀ فراوانی مضامین گردشگری و زیارت در اسناد قبل و بعد از انقالب

مأخذ :همان

بــدون شــک تبلیغــات یکــی از مؤثّرتریــن ابزارهــا در توســعۀ گردشــگری در مفهــوم عــام و زیــارت در
مفهــوم خــاص آن اســت .همانطــور کــه در نمــودار زیــر پیداســت مضمــون تبلیغــات کمتریــن فراوانــی را
در کل برنامهه ــا داش ــته اس ــت .ای ــن ب ــه معن ــی ب ــی توجه ــی ب ــه یک ــی از مهمتری ــن عوام ــل توس ــعۀ
گردش ــگری و زی ــارت در تم ــام برنامهه ــای عمران ــی و توس ــعه در پی ــش و پ ــس از انق ــاب اس ــت.
نمودار - 7فراوانی انواع مضامین در تمام برنامههای عمرانی و توسعۀ کشور

مأخذ :همان
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-6نتیجهگیریوارائۀپیشنهاد
ســـابقۀ نظـــام برنامهریـــزی در ایـــران همـــواره در طـــول عمـــر  63ســـالۀ خـــود متأثـــر از تحـــوالت
مختلـــف ســـاختاری در نظـــام سیاســـی ،اقتصـــادی ،اجتماعـــی و فرهنگـــی بودهاســـت .ایـــن تغییـــرات
مفه ــوم ،جای ــگاه و اه ــداف برنامهه ــا را بهکل ــی در برخ ــی از مقاط ــع تغیی ــر داده اس ــت .بررس ــی جای ــگاه
زیـــارت و گردشـــگری و میـــزان توجـــه بـــه آن در اســـناد برنامـــۀ کشـــور بـــا توجـــه بـــه ایـــن تغییـــر و
تح ــوالت در چن ــد بخ ــش قاب ــل بررس ــی اس ــت .يك ــي از اي ــن تغيي ــرات رش ــد تكنولوژيه ــا و تكام ــل
نظ ــام برنامهري ــزي در اي ــن سالهاس ــت ك ــه هرق ــدر از زم ــان پیدای ــی آن ميگ ــذرد ،ب ــر غن ــا و تن ــوع
موضوع ــی آن ني ــز باي ــد اف ــزوده ش ــود و در نتيج ــه س ــاختار برنام ــه را متأث ــر س ــازد.
پی ــروزی انق ــاب اس ــامی ی ــک مقط ــع تأثیرگ ــذار ب ــر اه ــداف کیف ــی و کالن برنامههاس ــت ک ــه
ب ــا برنامهه ــای قب ــل از آن متف ــاوت اس ــت ،چ ــرا ک ــه مفه ــوم گردش ــگری و جهانگ ــردی بع ــد از ای ــن
روی ــداد ،از اس ــاس تغیی ــر کردهاس ــت .ب ــدون تردی ــد تغیی ــر در مفه ــوم و مضم ــون گردش ــگری ب ــر دیگ ــر
بخشهـــا و قســـمتهای تدویـــن برنامـــه در ســـطح کالن ماننـــد اهـــداف ،خطمشـــیها ،سیاســـتها
و حت ــی توزی ــع اعتب ــار مال ــی اث ــر داشتهاس ــت .ای ــن تغیی ــر س ــاختار سیاس ــی و اقتص ــادی ،برنامهه ــا را
متح ــول ک ــرده و در چارچ ــوب خ ــود ق ــرار داده اس ــت .کمتوجه ــی ب ــه زی ــارت و گردش ــگری ت ــا برنام ــۀ
س ــوم توس ــعه ،بع ــد از انق ــاب نی ــز یک ــی از ای ــن م ــوارد اس ــت.
از دیگـــر عوامـــل مؤثّـــر در رونـــد تکاملـــی و كيفيـــت تهیـــۀ برنامههـــای عمرانـــی و توســـعه ،تغییـــر
در ســـاختار اقتصـــادی اســـت کـــه از افزایـــش و یـــا کاهـــش قیمـــت نفـــت و جنـــگ در کشـــور متأثـــر
یشـــود.
اســـت .ایـــن مســـأله در برنامـــۀ پنجـــم عمرانـــی (قبـــل از انقـــاب) بـــه وضـــوح مشـــاهده م 
جنـــگ تحمیلـــی پـــس از انقـــاب نیـــز حداقـــل بیـــش از یـــک دهـــه بـــر نظـــام برنامهریـــزی کشـــور
اثـــر گذاشـــته اســـت ،بـــه نحـــوی کـــه یـــک کمبـــود اجبـــاری در ســـالهای  1357تـــا  1368در نظـــام
برنامهریـــزی کشـــور وجـــود دارد؛ زیـــرا در ایـــن دوران هیچگونـــه برنامـــهای تصویـــب نشـــد و جنـــگ
مس ــأله اصل ــي تم ــام کش ــور ب ــود.
ب ــا توج ــه ب ــه برنامهه ــا و اس ــناد بررس ــی ش ــده ،مقول ــۀ زی ــارت و گردش ــگری در پوش ــش مفاهی ــم
و در بط ــن موضوع ــات مختلف ــی ق ــرار داش ــته اس ــت .قب ــل از انق ــاب "جهانگ ــردی" و بع ــد از انق ــاب
"فرهن ــگ و هن ــر" ن ــام گرفت ــه اس ــت .از آنج ــا ک ــه زی ــارت در کل ای ــن س ــالها ب ــا هویت ــی مس ــتقل
تعری ــف نش ــده و گردش ــگری در برخ ــی از س ــالهای برنام ــه ،جایگاه ــی در نظ ــام برنامهری ــزی نداش ــته
و ی ــا موقعیت ــی بس ــیار ضعی ــف داش ــته اس ــت ،مس ــئول و متول ــی خاص ــی را نی ــز نمیت ــوان ب ــرای آن
یاف ــت؛ زی ــرا مقول ــۀ زی ــارت قب ــل از انق ــاب ب ــا توج ــه ب ــه رویکرده ــای خ ــاص آن دوره -کمتوجه ــی
بـــه دیـــن و معنویـــت در ســـطح کالن کشـــور-کمتر مـــورد توجـــه بـــود ،امـــا بعـــد از انقـــاب دیـــدگاه
تغیی ــر ک ــرد و دی ــن و معنوی ــت ش ــالوده و اس ــاس ش ــکلگیری نظ ــام و انق ــاب اس ــامی ش ــد .هرچن ــد
ای ــن تغیی ــر ب ــه نف ــع زی ــارت ب ــه مفه ــوم م ــورد نظ ــر در ای ــن مقال ــه نب ــود و زی ــارت بیش ــتر ب ــه دیگ ــر
کشـــورهای اســـامی دنیـــا اختصـــاص یافـــت و در اهـــداف بســـیاری از برنامههـــای بعـــد از انقـــاب در
بخ ــش جهانگ ــردی بیش ــتر ب ــه رف ــاه زائ ــران و بهب ــود وضعی ــت ایش ــان در ح ــج و اماک ــن متبرک ــه توج ــه
ش ــد .ب ــرای نمون ــه در برنام ــۀ ا ّول توس ــعه در بخ ــش سیاســتهای جهانگ ــردی ،رف ــاه زائ ــران داخل ــی
يكـــي از مـــوارد مطرحشدهاســـت امـــا در اولو ّیـــت بعـــد از زائـــران خارجـــی قـــرار دارد.
بهطورکل ــی نب ــود ی ــک س ــازمان و متول ــی مش ــخص ب ــرای زی ــارت داخل ــی از کمبوده ــای اساس ــی
نظـــام برنامهریـــزی در حـــوزۀ مدیریـــت زیـــارت اســـت .ایـــن مســـأله قبـــل و بعـــد از انقـــاب ،مشـــهود
اس ــت .هرچن ــد ک ــه ی ــک س ــازمان ب ــه ن ــام ح ــج و زی ــارت نی ــز بع ــد از انق ــاب ش ــکلگرفت و هن ــوز
ه ــم فع ــال اس ــت ،ول ــی منظ ــور از زی ــارت در آن ،زی ــارت و س ــفر ب ــه ح ــج ،عتب ــات ع ــراق و س ــوریه
اس ــت و در وظای ــف ای ــن س ــازمان نس ــبت ب ــه زی ــارت داخل ــی وظیفــهای دی ــده نمیش ــود.
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در زمین ــۀ کالب ــدی ،موض ــوع زی ــارت ،قب ــل از انق ــاب و ش ــهر مش ــهد ،همچ ــون بس ــیاری از ش ــهرها
بیشـــتر زیرســـاختی اســـت و زیربناهـــای مـــورد نیـــاز هـــر شـــهر در فصـــول عمـــران شـــهری تأمیـــن
شدهاســـت ،امـــا نمیتـــوان آن را بـــه صـــورت کامـــل در راســـتای زیـــارت دانســـت .در واقـــع اگرچـــه در
کن ــار موض ــوع طراح ــی ش ــهری نگاه ــی ب ــه زی ــارت و زوار نی ــز شدهاس ــت ،تهی ــۀ آن طرحه ــا براس ــاس
اهـــداف تعیینشـــدۀ خـــود بـــوده اســـت .در برنامههـــای عمرانـــی و توســـعه نیـــز بـــرای دســـتیابی بـــه
اه ــداف تج ــاری و اقتص ــادی از زی ــارت ،برنام ــه و هدف ــی دی ــده نش ــد و تنه ــا ب ــه جهانگ ــردی و توس ــعۀ
قطبه ــای جهانگ ــردی ،قب ــل از انق ــاب (س ــواحل خ ــزر ،ش ــیراز ،اصفه ــان) پرداخت ــه ش ــد و ب ــه اماک ــن
زیارت ــی کش ــور آنچن ــان ک ــه بای ــد توج ــه نش ــد و اه ــداف برنام ــه ه ــم بیش ــتر در ح ــوزۀ زی ــارت عتب ــات
عالی ــات و ح ــج اس ــت.
برنام ــۀ پنج ــم س ــرآغازی در نظ ــام برنام هری ــزی کش ــور درح ــوزۀ زی ــارت و ش ــهر مش ــهد اس ــت .م ــادۀ
 12فص ــل فرهن ــگ اس ــامی ای ــن برنام ــه ،هوی ــت زی ــارت را ب ــه عن ــوان ی ــک مس ــألۀ فراموشش ــده در
نظ ــام برنامهری ــزی کش ــور از ابت ــدا ت ــا پای ــان برنام ــۀ چه ــارم ،مط ــرح ک ــرده اس ــت.این م ــاده بس ــیاری
از دغدغهه ــای اس ــتان در س ــطح ملّ ــی را درب ــارۀ زی ــارت کاه ــش داده اس ــت .ب ــرای بهب ــود و توس ــعۀ
زی ــارت در ش ــهر مش ــهد الزم اس ــت ت ــا ب ــا توج ــه ب ــه گذش ــته ،پیشنوی ــس ا ّولی ــه ب ــرای توس ــعۀ کم ــی
و کیفـــی زیـــارت تهیـــه شـــود؛ از ایـــن رو ابتـــدا بایـــد چالشهـــای فـــراروی زیـــارت در صـــورت تـــداوم
وض ــع موج ــود ،فوای ــد و اث ــرات توج ــه ب ــه زی ــارت و در نهای ــت خطمشــیهای اساس ــی ب ــرای تهی ــه و
تدوی ــن برنام ــه در گامه ــای بع ــدی شناس ــایی و ارائ ــه ش ــود و س ــپس برنامهری ــزی مناس ــب انج ــام ش ــود.
قب ــل از پرداخت ــن ب ــه م ــوارد مذک ــور پیش ــنهاد میش ــود ب ــر اس ــاس م ــادۀ  12برنام ــۀ پنج ــم ،بخش ــی در
ارتب ــاط ب ــا زی ــارت در کن ــار بخ ــش گردش ــگری بهص ــورت مج ــزا در برنامهه ــای توس ــعه تدوی ــن ش ــود
ت ــا ش ــفاف و وی ــژه ،ب ــه مس ــألۀ زی ــارت مش ــهد و در کل ،ش ــهرهای زیارت ــی توج ــه ش ــود.
پیشنهادهایی بر اساس مطالعه در ابعاد مدیریتی ،اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی به شرح زیر ارائه میشود:
• تجدیدنظر در ساختار مدیریت گردشگری کشور و وضعیت زیارت در آن.
• تجدیـد نظـر اساسـی در آییننامههـاي مربـوط به گردشـگری و تدویـن آنها منطبق با گردشـگری مذهبی
در حوزههای گردشـگری زیارت (تسـهیالت ،سـرمایهگذاری).
• اعمال نظارت کلی در امور مربوط به گردشگری مذهبی (تمام عرصهها).
• توسعۀ تبلیغات داخلی و بهویژه بینالمللی از طریق آژانسها و سفارتخانهها.
• افزایش اعتبار مالی بخش گردشگری مذهبی.
• تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در بخش زیارت در مناطق زیارتی.
• تثبیت و بهبود قیمت کاالهای ویژه و بومی مناطق زیارتی و مورد توجه زائران در نقاط مذهبی و زیارتی
• توسـعۀ آمـوزش و بهبـود منابـع انسـانی و سـطح تخصصی نیروهـای موجود و فعـال در بخش گردشـگری
زیارتـی متناسـب با موقعیـت هریک.
ّ
• تقویـت دیـدگاه در ابعـاد مختلـف دینـی و هویـت ملـی و تقویـت دیدگاههای موجود نسـبت بـه ارزشهای
معنـوی و مز ّیتهـای جاذبههـای زیارتی(مدیـران ،مجـاوران و زائـران).
• اهتمام ویژه به کیفیت و محتوای فعالیتهای فرهنگی در عرصۀ زیارت.
• افزایش جلب زائران خارجی (مسلمانان و غیر مسلمان).
• توجه بیشتر به نقش اماکن زیارتی در توسعه فرهنگی
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سازمان برنامه و بودجه .)1372(.ارزیابی اهداف وعملکرد برنامۀ ا ّول ( .)1368-72انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
سازمان برنامه و بودجه استان خراسان .ارزیابی عملکرد برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی در خراسان .جلد دوم .انتشارات برنامه و بودجه.
سازمان برنامه و بودجه .)1347(.برنامۀ عمرانی چهارم کشور .انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور.
سازمان برنامه و بودجه .)1372(.برنامۀ ا ّول توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی .انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
سازمان برنامه و بودجه .)1354(.برنامۀ پنجم عمرانی کشور (خالصه و تجدید نظر شده) .انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
سازمان برنامه و بودجه .)1378(.پیوست شمارۀ  2برنامة ملّی توسعة گردشگری ایران .انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور.
سازمان برنامه و بودجه .)1357(.خط مشیها ،سیاستها و راهبردهای کلی در برنامۀ عمرانی ششم .انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
سازمان حج و زیارت و سازمان برنامه و بودجه .)1373(.گزارش جهانگردی( .)1368-72دفتر برنامهریزی و امور فنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
سازمان برنامه و بودجه .)1352(.گزارش پیشرفت عمرانی برنامۀ چهارم .انتشارات برنامه و بودجه
سازمان برنامه و بودجه .)1383(.سند برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران .انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی.
سازمان مدیریت و برنامهریزی .)1383(.سند برنامۀ سوم توسعه فصل :13فرهنگ ،هنر و تربیت بدنی.
سـازمان برنامه و بودجه .)1378 (.گزارش ارزیابی عملکرد برنامۀ دوم توسـعه اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،انتشـارات سازمان برنامه و بودجه کشور.
سازمان برنامه و بودجه.)1353(.گزارش نهایی طرح جامع توسعۀ جهانگردی .مرحلۀ دوم .انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
سازمان برنامه و بودجه .)1368 (.الیحۀ برنامۀ ا ّول توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران .انتشارات برنامه و بودجه.
سـازمان مدیریت و برنامهریزی .)1384(.مجموعۀ اسـناد ملّی توسـعه در برنامۀ چهارم توسـعه .اسـناد توسعهبخشـی .انتشـارات سـازمان مدیریت و
برنامهریزی.
سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی .)1384(.مجموعـۀ اسـناد ملّی توسـعه در برنامۀ چهارم توسـعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی.
اسـناد توسـعۀ ویژۀ فرابخشـی .جلد دوم .انتشـارات سـازمان مدیریت و برنامهریزی.
غفـاری ،هـادی و موالیـی ،محمدعلـی .)1381(.صنعـت توریسـم در ایـران :چالشهـا و راهکارهـا .اطالعات سیاسـی – اقتصادی .بهمن و اسـفند
 .1381شـمارۀ  185و .186
فرمانفرماییان ،خداداد ودیگران .)1381(.توسعه در ایران( .)1357-1320انتشارات گام نو.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی .)1389(.برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
معاونـت برنامهریـزی و نظـارت راهبـردی .)1388( .گزارش اقتصادی سـال  1386و نظارت بر عملکرد سـه سـالۀ ا ّول برنامۀ چهارم توسـعه -فصل
سـیام -میراث فرهنگی و گردشگری.
مهندسـین مشـاور فرنهاد ،)1388 (.طرح توسـعه و عمران کالنشـهر مشـهد ،مطالعات پایۀ انسـان و فعالیت سـاختار اجتماعی و فرهنگی ،مسـکن
و شهرسـازی خراسان رضوی.
مرکز پژوهشهای مجلس .)1388 (.نرمافزار«لوح حق» حاوی مجموعۀ قوانین و برنامههای مصوب مجلس .مرکز پژوهشهای مجلس.
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