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Introduction 

Tourism is one of the most important issues in modern societies. In 

fact, with the support of tourism in the country, various sectors of the 

community are activated, including hotels, restaurants, transportation, 

crafts and much more. As a result of these activities, the employment 

of labor in specialized and public sectors is expanding. The attention 

of governments to the tourism sector in some countries has shown that 

the proceeds from it will directly benefit the community, while the 

governmental sectors will also be affected. In the studied area, Sistan 

and Baluchestan province, despite the vast potential of tourist 

attractions, tourism is almost not well known. In this paper, it will be 

attempted to suggest suitable solution to establish sensation of 

security, empathy and development based on tourism. In fact, this 

industry, which is new in Iran, is not only important for development 

of the country, but it could also cause for empathy between different 

ethnicities and revealed religion, and sensation of security. 
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Unfortunately, the tourism pathology in Sistan and Baluchestan 

province has not been written much and is not considered as worthy of 

the province. Sistan and Baluchestan province, which is limited to the 

provinces of Kerman and Hormozgan from the west, to the province 

of Khorasan from the north and from the east to the countries of 

Pakistan and Afghanistan, to the south to the Oman Sea can have 

many tourist attractions from different point of view. These potentials 

can be found in the field of cultural heritage, social, environmental, 

sports, religious, industrial, and commercial tourisms.  Sistan and 

Baluchestan Province has two major ethnicities, including Sistani and 

Baluchistani, in addition to these two ethnic groups, people from other 

provinces of the country, such as Yazd, Kerman, Khorasan, and a 

number of other provinces live in Sistan and Baluchestan Province. 

Intermediary function of the province especially its center, Zahedan, 

has caused for the presence of new ethic groups from other provinces. 

On the other hand, the existence of two religions from Islam, Shiism 

and Sunnis, has added to this diversity. At the same time, this 

diversity has been at the hands of the colonial powers that have been 

present in the region. 

The province has economic, trade and tourism talents, but the feeling 

of insecurity and vulnerability of empathy are the main obstacles to 

achieve the above talents. With the expansion of the tourism industry, 

based on the support of this important and revenue-generating 

industry, it is believed that the necessary conditions could be 

established to create a sense of security, empathy and, ultimately, 

development. In fact, with the logical support and development of the 

tourism industry, relations between the various parts of the province, 

on the one hand, and with other provinces and abroad, on the other 

hand, arise, which in turn creates empathy among the people of the 

region. In the tourism industry, the interests of people are tied together 

and they try to maintain their source of income for survival and life, 

and in this regard they will try their best. If this is not the case today, it 

is important because of the weakness of planning in this industry. If 

people in the region are aware of the interests of the tourist, whether 
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domestic, national or international, they will no longer go to 

neighboring countries to work. They will try to eliminate the feeling 

of insecurity and create the necessary facilities for audiences in order 

to keep the audience satisfied with the tourist attractions of their 

province. In such encounters, host communities will be affected by the 

tourist culture and will increase the cultural sharing and interaction 

between them. The existence of great civilizations in the Sistan and 

Baluchistan region is an obvious example of this cultural sharing. For 

example, people in the Sistan plain and the Bampur Valley 

(Baluchestan) during the third millennium BC lived well in their area 

and created their communal economic and cultural development as 

important civilizations between the two great civilizations, 

Mesopotamia and the Indus Valley. The above two regions in 

southeast Iran, as an intermediary region between the above two 

civilizations, came to such an advancement in the fields of agriculture, 

industry and commerce that their commercial goods, in particular 

semi-precious stones, including Lapis Lazuli and Soapstone in 

Mesopotamia and Turkmenistan had attracted a lot of customers. In 

fact, the intermediary function of the region during millenniums was 

tied to the interests of the people of the region, and they were 

struggling to survive and live better and this could be seen through 

their archaeological remains. 

Each of the many attractions mentioned above has a special audience 

that brings with it currency and income, and here, tourism is as the 

important industry that has invisible exports and could be one of the 

main basis for the development of the province. So, if these tourism 

attractions are ready, what is needed is precise management and 

planning that the well-known researchers come to know about the 

sensitivities of the area. Today, along with many tourist sites such as 

the Pisa Tower in Italy, Eiffel in France, the Pyramids of Egypt, etc., 

works of art and decorations related to those works are produced and 

sold by artists. This function, while creating employment and income, 

also promotes the culture of the regions. Encouraging the producing of 
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works of semi-precious stones along with the tourism industry will 

lead to the development of international trade routes. In fact, the 

situation of the regions will increase the importance of constructing 

these roads. The connection between the two regions of Sistan and 

Baluchestan will bring them closer to provide the needs of their 

audience. Therefore, these commonalities, which are now observable, 

will also bind the interests of the peoples of these two regions of the 

province, which will ultimately lead to their empathy to gain an ideal 

life. 

At the end of this discussion, it is necessary to give a brief mention of 

some of the most important obstacles to tourism in Sistan and 

Baluchestan province. Being on the border and feeling of insecurity is 

perhaps one of the most important of these factors. As mentioned 

above, Sistan and Baluchestan provinces have long borders with both 

Afghanistan and Pakistan. Indeed, insecurity in the two neighboring 

countries has caused feeling of insecurity in Sistan and Baluchestan 

province. This feeling has prevented private sector investment in the 

tourism industry and related infrastructure. On the other hand, the 

audience of the province's tourism, which is the people of our country 

and other countries, also have little interest in traveling to this 

province. Regarding the security, Sistan and Baluchestan is in the list 

of Red Zone countries for some European Countries. But, as 

mentioned, empathy is the most important factor for investment 

stability. Perhaps this feeling of insecurity itself is not a reason to 

neglect tourism studies in the province. While such studies, especially 

in the infrastructure sector, can provide an understanding of the 

existing conditions and the basic needs of the tourism sector. 

 

Key words: Sistan and Balouchestan, Tourism, Empathy, Security, 

Development  
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 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1382 زمستانو  پاییز، چهارمو  سی، شمارۀ هفدهمسال 
 

ء د گرج قاعدهگر
 ، همدلی و تو عمامويّتمثلث  

 ا تان  يستان و بلوچستان
 9 )نويسوده مسئول(دکتر مهدج مرتضوج                                                                                                

 0پور نگارجدکتر آريبا مو ی                                                                                                

 چکيده
مشکالت استان  ترینمهماز نیافتگی پهیربودن همدلی و توسعهاحساس ناامنی، ضربه  

ای مختلف به طرز ویژگی این مشکالت که در زمانه ترینمهم. استسیستان و بلوچستان 
واقع همین ویژگی چنان آنها را گ میان آنها است. درتنگاتن د، ارتباطکنمتفاوتی بروز می

این مشکالت فائق  ۀتوان بر هممی ،در هم آمیخته است که با ارائه یک راهکار مناسن
 توجّهآمد.  نزدیکی این استان با کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان که همواره مورد 

سن آب و هوایی در این منطقه و است،  شرایح نامناهای خرابکار و قاچاقچی بودهگروه
برای از بین است. های بروز این مشکالت زمینه ،نع و تسنّها و مهاهن تشیّتوجود قومیّ

اما چون این اقدامات منفرد  گرفته،صورت تالشهای بسیاری بردن هر یک از این مشکالت 
در این اند. ودهثمر باست، این تالشها نیز بیبوده و تمامی این مشکالت در آن دیده نشده

، همدلی و امنیّتایجاد احساس  ۀزمین ی،مناسب خواهد شد تا با ارائه راهکارهای مقاله سعی
، واقع این صنعت مهم که در کشور ایرانبر صنعت گردشگری مهیّا گردد. در توسعه با تکیه

ع و بلکه همدلی میان اقوام مختلف، تشیّ ،ساز توسعه خواهد بودنه تنها زمینه ،استجدید 
 را به ارمغان آورد.  امنیّتنهایت احساس ن و درتسنّ
 

 .توسعه ،امنیّت ،یهمدل ،یگردشگر بلوچستان، و ستانیسهاج کليدج: واژه

                                                           

 07/09/1382 :مقاله نهایی یر په تاریخ                       04/11/1387: قالهم دریافت تاریخ 
 mehdi.mortazavi@lihu.usb.ac.ir              :ه مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

 ، زاهدان، ايران.بلوچستان و ستاني  دانشگاه ی وا با تاندانشيار  .9
، زاهدان، ايران.بلوچستان و انستي  دانشگاه  وا یبا تان ا تاديار .0
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 مقدّمم  .9
رات آن ست که صاداامروزی  از مقوالت مهم و اساسی در جوامع گردشگری یکی

ختلف جامعه از جمله های مدرواقع با حمایت گردشگری در کشور بخش د.باشمینامرئی 
 شوند. درال میها، حمل و نقل، صنایع دستی و خیلی موارد دیگر فعّداری، رستورانهتل
های تخصصی و عمومی گستر  پیدا ها، اشتغال نیروی کار در بخشتاین فعالیّ ۀنتیج
آمدهای برخی از کشورها نشان داده که در دولتها به مقوله گردشگری در توجّه. کندمی

نصین های دولتی نیز بیضمن اینکه بخش  عاید جامعه خواهد شد از آن مستقیمای حاصل
رغم وجود یعنی استان سیستان و بلوچستان علی ،واهند ماند. در منطقه مورد مطالعهخن

 است. گردشگری، این حوزه مهجور واقع شدهۀ های گستردپتانسیل
 بيان مسئلم.9-9

برای  هایی راهای گردشگری این استان، پیشنهادی به جاذبهاین مقاله سعی دارد تا با نگاه   
نهایت توسعه ارائه دهد. این استان با وسعتی حدود ، همدلی و درامنیّتایجاد احساس 

درصد از مساحت کل کشور را تشکیل داده و از پهناورترین  4/11، کیلومتر مربع 700/192
 72درجه و  31دقیقه تا  30درجه و  77که با قرار گرفتن در بین  استاستان های کشور 

دقیقه طول شرقی  71درجه و  63دقیقه تا  70درجه و  79دقیقه عرض شمالی از خح استوا و 
ترین تراکم(، از نظر جمعیتی از کم47: 1366 از نصف النهار گرینویچ )سید سجادی

 های کشور است. استان
رایح خاص محیطی منطقه است که گویای ش ،پراکندگی جمعیت در این منطقه از ایران  

یعنی شرایح نامناسن محیطی باعث  ،واقع همین عاملاست. دردارای اقلیم گرم و خشک 
ها ترغم این محرومیّنیافته قرار گیرد. علیهای محروم و توسعهاست تا در ردیف استانشده

ترین یقدیماستعدادهای باستانی از  و استعدادهای طبیعی از جمله بیابان، کوه و دریا
های انسانی در الدیز تا جدیدترین آنها، استعدادهای گردشگری ورزشی و غیره در نشانه

 است. این استان، شرایح را برای توسعه این صنعت مهم و در آمد ساز فراهم نموده
 پيشيوم پژوهش. 9-0

شناسی گردشگری در استان سیستان و بلوچستان مطالن خصوص آسینفانه درسّ مت
است. جسته و بدان پرداخته نشده ،این استان است ۀگونه که شایستی نگاشته و آنزیاد

است اما پیش از بیان هر مطلبی باید گریخته مطالبی در خصوص گردشگری ارائه گردیده
شناسی دقیق قرار های آن در استان سیستان و بلوچستان مورد آسینگردشگری و زمینه

قصد دارد تا برخی از موانع موجود در  جهت،ین حاضر در هم ۀواقع مقالگیرد. در
 شناسی نماید. گردشگری استان را ضمن ارائه راهکارهای عملی، آسین
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 ترورت انجام پژوهش .9-3
، شاید امروزه دیگر جایگاهی «آب نشانه آبادانی است»گوید این عبارت که می  

 پهیر نیز استاسن و آسینکید بر محیح طبیعی که نامن باشد. همین مسئله یعنی تنداشته
هستند، نادیده گرفته شوند. ساز نیز ر استعدادهای این استان که درآمدتا سای ،باعث شده

هایی که چندان مورد اطمینان نیستند، گویای حصر در بخشحدوگهاری بیواقع سرمایهدر
یطی . امروزه مردم کشور امارات متحده عربی که محاستعدم آگاهی از سایر استعدادها 

این  ،اما با درک سایر استعدادها ،اندچند بر منابع فسیلی تکیه زده، هرکامال خشک دارد
اند. استان سیستان و شورهای مقصد گردشگری تبدیل نمودهکشور را به یکی از ک

بلوچستان که از شمال به استان خراسان جنوبی و کشور افغانستان، از شر  به کشورهای 
های کرمان و هرمزگان ه دریای عمان و از مغرب به استاناز جنوب بپاکستان و افغانستان، 

جایگزین سایر  تواندگردشگری دارد که می ۀزمینشود، استعدادهای فراوانی در محدود می
 د.  شو هستند،مطمئن نیز منابع درآمد که نا

 
 ب ث و برر ی.   0

رسد تا ی به نظر میبرای درک بهتر مسئله و در راستای ارزیابی اهداف تحقیق ضرور
سعی خواهد شد  زمینههای گردشگری استان داشته باشیم. در همین درک درستی از زمینه

که نقش مهمی در توسعه گردشگری در زمینه های مختلف  ،ضمن بیان محیح طبیعی استان
اساس برنهایت ستان مورد بررسی قرار گیرند و درهای متفاوت ادارد، برخی از جاذبه

 وجود تحلیلی منطقی از شرایح موجود گردشگری استان ارائه گردد. اطالعات م
 نگاهی کلی بم م يم طبيعی ا تان. 0-9

. استدلیل وسعت زیادی که دارد، دارای طبیعتی گوناگون ه بلوچستان ب استان سیستان و      
 ۀترین دریاچهای رودخانه هیرمند، که بزرگ، نگینی است برآمده از آبرفتال استانشم

است. دشت سیستان که در گروه اقلیم بیابانی آب شیرین جهان را در خویش جای داده
: 1387کند )پیری و انصاری متر در سال دریافت میمیلی 72میانه قرار دارد، بارشی کمتر از 

مجموع باعث رسد. این شرایح درمتر میمیلی 7000( و میزان تبخیر در آن به بیش از 64
محیح بوده و در سالهایی که میزان ورودی آب رودخانه هیرمند  خشکی فیزیکی شدید

کند. شریان حیاتی منطقه یعنی ب توسعه پیدا مییابد، خشکسالی های مخرّکاهش می
روزه که از  170دهد. وز  بادهای ای را نشان میهیرمند نوسانات سالیانه قابل مالحظه

ر است. جنوب استان ثّؤنیاز و خشکی محیح مدر تشدید  ،وزداواخر بهار تا پایان تابستان می
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است.  سیسرتان که امرروزه ا  را با دریای عمان گره زدهعنیز صدفی است که وسعت متنوّ
برخش برزرگی از آن در خراک افرغانستران واقع شرده، نرام سررزمین وسیعی در جنروب 

آن از  ۀرسمت عرمرد. برخش ایررانری ایرن سرزمرین کرهن که قاستشرر  فرالت ایرران 
کیلومتر مربع  9112مرساحرتی حردود  ،اسرترسروبات رودخرانه هریرمرند ترشکیل یرافته

 دارد. 
صورت هو آن را ب این سرزمینن نسبتا هموار را پوشانده ۀای بخش عمدرسوبات رودخانه        

دلیل هنه امروزه باما متاسفا ،استخیزترین سرزمین های فالت ایران در آوردهیکی از حاصل
عرنوان یرکی از هسرزمرین سیرستان ب ،هرای وارداتریهای جوی و آبکمبود ریز 

 (. 8: 1326گرردد )سرجادی خشرک مرحسوب می هرای نسربتایسرزمرین
این خطّه و دیار، پستی و  شویم که مردمانمی وجّهمت، با نگاهی به تاریخ این منطقه     

 که آن را با استپهیر سیستان دلیل محیح آسینهاند و این بکرده زیادی را طیهای بلندی
هایی دارای شرایح مناسن چند این منطقه در زمان  هراستسایر نقاط مملکت متفاوت ساخته

های فروان و اما در مقابل حوادث سهمگین محیطی همچون سیالب ،طبیعی بوده
گونه مواقع بخش بزرگی از در ایناست. درپی این منطقه را فرسودههای پیخشکسالی

 نمایند. جمعیت سرزمین خویش را رها نموده و به سایر نقاط مملکت مهاجرت می
برا الرهام از گفرته هرررودوت که در  مثالینیز داشته است   یالبته سیستان دوران اوج   

وزی حرفار ،  تر«مصرر هدیره نیرل اسرت»خصروص تمردن مررصر و رودخرانه نریل  مری گوید 
خصروص شهرر سوختره و محیح طبیعی م در 90ری سرالرهای  دهرۀ شررهر سروخترره ط

پررس سیرستان هم هدیره هیرمنررد  ،اگر مصر هدیه نیل است»نویسد: سیرستان ایرن چنرین می
گونه که منابع دارند، همانباسرتانشرناسران زیرادی اظرهار مری  .(Tosi 1969: 282)«است

باعث رایح آب و هوایی مناسن ممکن است طبیعی مانند رودخانه، دریاچه و شمحیطی و 
پیشرفت جوامع شهرنشین و پیچیدگی این جوامع گردند، هرمران عروامرل هرم ممرکن اسرت 

 ;Prickett 1976; Ganji 1978)که براعرث فرروپرراشی و اضمررحالل اینگونه جوامرع گردند 

Lamberg-Karlovsky & Tosi 1985) . 

. استبلوچستان که در جنوب استان قرار گرفته است، دارای طبیعتی کوهستانی  ۀمنطق
، اقلیم گیری از بادهای موسمیبه مجاورت با دریای عمان و بهره توجّهمناطق جنوبی استان با 
بودن میانگین دما و پایین بودن نوسانات آن از مشخصه های اساسی اقلیم متفاوتی دارند. باال

به پایین بودن نزوالت جوی و عدم وجود منابع برفی کوهستانی اکثر  توجّهاست. با منطقه 
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های در بخش وسیعی از استان منابع محدود آب ،ای، موقتی و فصلی بودهجریانات رودخانه
 شوند. توزی می نویسد: مین آب محسوب می زمینی تنها امکانات تزیر

از  ثر از بادهای موسمی هند است، کامالی ای و متقاره فرهنگ منطقه بلوچستان که دارای آب و هوای

محیطی منطقه بلوچستان را شامل های تاست. وی محدودیّشرایح اقلیمی و محیطی خویش متاثر شده

نفوذ  و های آبثباتی جریانثیرات بیابان خصوصا دشت لوت، بی نظمی و پراکندگی ارتفاعات، تبی

 .استاین عوامل بر نوع معیشت مردم منطقه تاثیر گهارده ۀقد است که همداند و معتبادهای موسمی هند می

(Tosi 1982: 38)  

است. البته حقیقت این عوامل باعث وابستگی شدید کشاورزی منطقه به آب شدهدر
گیری تمدنی بزرگ در بعضی از مناطق بلوچستان های طبیعی که خود مانع از شکلوجود تپه
اشد، گویای زندگی دامداری و امرار معا  مردم از طریق پرور  بمنطقه دامن می خصوصای

 است.بز و گوسفند  خصوصای ،دام

متر ارتفاع در شمال بلوچستان مرکزی، شرایح اقلیمی  3841وجود مخروط آتشفشانی تفتان با 
ای گرم و خشک و گرمسیری است.  بلوچستان به صورت منطقهمتنوع و جالبی را فراهم آورده

است. بخش شمالی بلوچستان یعنی مناطق خا  و اطراف آن تا زاهدان نسبت به شده شناخته
تر چه به سمت مناطق جنوبیاست. هرتری ب و هوای معتدلآمناطق جنوبی بلوچستان دارای 

  :نویسدشود. سجادی میتر میگرم ،آب و هوا ،شویمنزدیک می
تر و اما مناطق اطراف تفتان آب و هوای معتدل ستادشتهای بمپور و ایرانشهر از مناطق گرم بلوچستان 

مناطق گرم  .1تری دارند. منطقه بلوچستان از نظر آب و هوایی به چهار منطقه به شرح زیر تقسیم می گردد. خنک

مناطق ساحلی که دارای آب و هوای . 7  نیک شهر و شامل قسمتهای جنوبی ایرانشهر، کوهک، سرباز، قصر قند

   آب و هوای معتدل شامل زاهدان و خا  .3 است طوب است که شامل تیس، چابهار و کنارک بسیار گرم و مر

  .(46 – 47: 1324های آب  ) سید سجادی خو  آب و هوای اطراف تفتان با چشمه ۀمنطق .4
  ا بم هاج گرد گرج ا تان  يستان و بلوچستان:. 0-0

در کشورهای مختلف  است وعنوان یک صنعت شناخته شدههامروزه گردشگری ب
شوند. این صنعت ریزی میطرح ،سازمی برای حمایت از این صنعت درآمدهای منظّبرنامه

ها، منابع طبیعی، تفریحات و داری، رستورانمرتبح با سایر بخشها از جمله حمل و نقل، هتل
های ها وآژانسها، بانکها از جمله فروشگاهو سایر امکانات و سرویس هاسرگرمی

، صادرات این . برخالف سایر صنایع  (Higgins-Desbiolles 2006: 1195)استسافرتی م
. این بدان معناست استو این صادرات کامال وابسته به رضایت گردشگران صنعت نامرئی 
برنامه و  ۀطراحان صنعت گردشگری برای حمایت این صنعت اقدام به ارائ وقتی مسئولین و
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رضایت کافی را  ،ایطی را فراهم کنند تا مخاطبین این صنعتباید شر ،نمایندراهبرد می
های گردشگری برای این صنعت کفایت سازی صرف جاذبهبنابراین آماده  داشته باشند

های موجود در خصوص گردشگری ها و زمینهکند. در اینجا سعی خواهد شد تا جاذبهنمی
ای بعدی به مخاطبین این صنعت هاستان سیستان و بلوچستان معرفی شوند و در پاراگراف

 پرداخته خواهد شد. 
اندازهای طبیعی خود، های غنی فرهنگی و چشمسرزمین ما ایران با تکیه بر میراث

های است. بر همین اساس ایران از گهشتههای بدیعی برای سایر ملل دنیا فراهم آوردهجاذبه
اریخ مسافرت به این کشور ت ۀاحان بوده و سابقجهانگردان و سیّ توجّهدور در کانون 

حوقل، مقدسی، ابودلف، پیتر بطوطه، یاقوت حموی، ابنطوالنی و درخشانی دارد. ابن
دیوالفوا، دالمانی، مارکوپولو، شرلی و سیاحان زیادی به ایران  اورنیه،تدالواله، ژان شاردن، 

اند، داللت بر آوردهز در این زمینه به رشته تحریر درسفر کرده و سفرنامه های مهمی نی
(.  استان 68: 1397قدمت جهانگردی در ایران دارد )حیدری چیانه و حسین زاده دلیر 

رپرسی است. کلنل تیت، سِسیستان و بلوچستان نیز از بازدید جهانگردان بی نصین نمانده
سون هیدن از جمله سیاحانی بودند که از سیستان بازدید کردند و کاپیتان  و سایکس

ی پوتینجر نیز از جمله افرادی بودند که بلوچستان را مورد بازدید قرار دادند. گرانت، هنر
های علمی باستانشناسی البته افراد دیگری نیز به منطقه سفر نموده اند که جهت انجام فعالیت

توان به ماریتسیو توزی، امبرتو شراتو، سر اورل اشتاین، این افراد مهم می ۀاز جمل  استبوده
 .(Mortazavi 2004: 42, 61)دکاردی، ماروچگ و گری هیوم اشاره نمود بئاتریس 

به دلیل وجود برخی تشابهات، در تفکیک انواع گردشگری اختالف نظر وجود دارد. از 
ترتین  هاساس محیح یا منطقه جغرافیایی بهای انواع گردشگری بربندیجمله یکی از تقسیم

ی، گردشگری بیابانی )بیابانگردی( و گردشگری شهری، گردشگری روستای :زیر است
ت گردشگران بندی دیگری نیز وجود دارد که بر مبنای نوع فعالیّگردشگری فضایی. تقسیم

گردشگری تفریحی، گردشگری  :بندی نیز بدین ترتین است. این تقسیماستدر مقصد 
بهداشتی، گردشگری مههبی، -تجاری، گردشگری فرهنگی، گردشگری سالمتی

ه منظور مبادالت علمی، گردشگری ورزشی، گردشگری جنسی، گردشگری گردشگری ب
گردی(. البته گردشگری بر مبنای تقاضا به گرا )طبیعتماجراجویانه و گردشگری طبیعت

گردشگری داخلی، گردشگری ملی و  :از گردد که عبارت استسه دسته تقسیم می
های بندییگر از تقسیم(. یکی د 79-78: 1396کاظمی ر.ک: المللی )گردشگری بین

توریسم(، گردشگری گردشگری محیح زیست )اکو :گردشگری نیز بدین شرح است
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فرهنگی، گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری درمانی، گردشگری فرهنگی و 
 و آموزشی، گردشگری اجتماعی، گردشگری ورزشی، گردشگری مههبی و زیارتی

طور که در سطور پیشین بدان (.  همان17-8: 1396گردشگری بازرگانی و تجاری )قرخلو 
و به  استشد، استان سیستان و بلوچستان یکی از پهناورترین استانهای کشور پرداخته

در دل  ،در زمینه های متفاوت را های گردشگری مختلفیجاذبه ،تناسن همین پهناوری
یدند، های باال که در خصوص گردشگری بیان گردبندیخود جای داده است. در تقسیم

 باشند:به شرح زیر می ،آنچه در استان سیستان و بلوچستان قابل مشاهده هستند
 گرد گرج ميراث آرهوگی . 0-0-9

شود این نوع گردشگری که شامل بازدید از آثار و شواهد باستانی و موزه ها باستانی می   
وجود آثار باستانی ای دارد. در استان سیستان و بلوچستان جایگاه ویژه ،(10: 1396)قرخلو 
های این منطقه است. الدیز یکی از قدیمترین ترین ایام تا دوران اخیر از ویژگییاز قدیم

که در نزدیکی شهر الدیز و حدود   (Hume 1976) سنگی ایران استچهار محوطه پارینه
 است. شهر سوخته در سیستان، تمدن بمپور و اسپیدژ درکیلومتری زاهدان قرار گرفته 90

که برخی از آنها همچون هستند نشینی در این منطقه بلوچستان از جمله شواهد عصر شهر
جمله در شواهد دوران تاریخی در سیستان ازشهر سوخته و بمپور شهره جهانی نیز دارند. 

. هستندمحوطه های باستانی  ترینمهمکوه خواجه، دهانه غالمان، آتشکده کرکویه از جمله 
 ترینمهمهای بادی قلعه مچی نیز از کهنه، قلعه رستم و آسیاب شواهدی همچون زاهدان

 باشند. شواهد دوره اسالمی سیستان می
. تمدن بمپور، اسپیدژ، هستند اهمیّتدر بلوچستان نیز شواهد باستانی وجود دارند که حائز    

مربوط به دوران پیش از تاریخ  های پیش از تاریخی در سراوان و در مکرانمحوطه
های مهمی همچون قلعه بمپور، باشند. دوران تاریخی در بلوچستان شامل محوطهمی

. بلوچستان آثاری از دوره استهای تاریخی اطراف کوه تفتان و بسیاری آثار دیگر قبرستان
جمله می توان به مقبره سید غالم رسول، قلعه تیس،   ازاستنیز در خود جای داده ،اسالمی

مناره مسجد جامع خا ، مسجد التوحیدیه،  ،در چابهار مسجد تیس و قدمگاه خضر
قلعه سین در سراوان، قلعه ناصری، قلعه دامن، قلعه اسپیدژ در  ،قبرستان هفتاد مال در خا 

 (1397 ،گردشگری سیستان و بلوچستانایرانشهر اشاره نمود )راهنمای 
 گرد گرج ا تماعی. 0-0-0

که در آن  آیدبه شمار میفرهنگی ای از گردشگری این نوع گردشگری شاخه   
جهانگردان یا گردشگران به منظور آشنایی با فرهنگ، ارتباطات، نحوه زندگی، پوشش، 
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: 1397کنند ) پایلی یزدی و سقایی صنایع دستی و غیره از کشورهای متفاوت بازدید می
اقوام و (.  استان سیستان و بلوچستان، یکی از استانهایی است که 11: 1396  قرخلو 97

طور که از نام این این اقوام همان ترینمهماست. در دل خود جای داده یمهاهن مختلف
در هستند، ع تشیّ سیستانی و بلوچستانی می باشد. سیستانی ها که عمدتای ،استان مشخد است

اند. هر در جنوب استان قرار گرفتهاند نتسنّ ها که اکثرایشما استان سکونت دارند و بلوچ
یک از هستند. هرتی خویش ی این قومیت دارای گویش، لباس و رسومات خاص و سنّدو

باشد. البته عالوه بر این موارد وجود این موارد جاذبه مهمی برای جهب گردشگر می
هایی همچون تعمیرات اشیا تدر بلوچستان قرار دارند و فعالیّ رو که عمدتایهای کوچگروه

. وجود اندشناسی و فرهنگی قابل مطالعهنیز از دیدگاه قوم ،دهندو اثاثیه را انجام می
تی در ساخت سفال که در کلپورگان سراوان از تی با همان شیوه و سیستم سنّسفالگران سنّ

شهرهای بلوچستان قرار دارند، زمینه مناسبی برای جلن گردشگران متفاوتی در زمینه علمی 
های مههبی هر یک از این دو شنها، مناسبتو فرهنگی فراهم نموده اند. مراسم عروسی، ج

 است.  توجّهاب و جالن ت جهّقومیّ
 گرد گرج م يم زيست -3-0-0

خوبی قابل است، در استان سیستان و بلوچستان بهگردی که همان طبیعت این شاخه 
های جاذبه ترینمهماز جمله  ،هاها و رودخانهها، بیابان، دریاچهنیمه. چاهاست مالحظه

باشند: سواحل زیبای . در بلوچستان نیز شواهد طبیعی به قرار زیر میهستندیعی سیستان طب
له شهید بهشتی، جنگلهای حراء، پزم، گواتر، کنارک و اسک درهایدریای عمان، بن

ال تفتان، فعّ. قله آتشفشانی نیمهندهای مریخی از جمله آثار طبیعی چابهارفشانها و کوهگل
.   هستندهای طبیعی خا  تفاعات مجاور تفتان نیز از جاذبههای فصلی، ارحوضچه

کوتاه رودخانه سرباز نیز در شهرستان سرباز های پوزهشالیزارها و نخلستانهای زیبا و تمساح
های طبیعی اند. درخت مکر زن )انجیر معابد( در نیکشهر نیز از جمله جاذبهقرار گرفته
خصوص (. آنچه در1397 ن و بلوچستانراهنمای گردشگری سیستا) استبلوچستان 

رسد و آن را تا حدودی از سایر استانها بلوچستان مهم به نظر میوگردشگری استان سیستان
سازد، شرایح متفاوت محیطی و آب و هوایی استانهای شمالی و غربی مجزا می خصوصای
، آب و استرد هایی که سایر استانها دارای آب و هوای س. این استان در زماناستاستان 

دلیل شرایح مطلوب، هب های گرم سالهوای مطلوبی جهت بازدید دارد و حتی در  ماه
. امروزه خیل عظیمی از مردم کشورهای استمناسن بازدید توسح گردشگران آفتاب 

باشند، اروپایی که ممکن است در طول سال تعداد روزهای آفتابی بسیار معدودی داشته
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و نور خورشید که مورد نیاز شدید آنهاست، به کشورهای دارای  جهت استفاده از آفتاب
کنند و از این طریق درآمد عظیمی نصین جوامع میزبان می شود. این نیروی طبیعی سفر می

، یکی از استاستان سیستان و بلوچستان که آفتاب تابستان آن بسیار شدید و سوزان نیز 
های روان در مناطق بیابانی باشد. شنمناطق جهت جلن گردشگر خاص خود می ترینمهم

. این در حالی است که این استاین استان منزلگاه و استراحتگاه بسیاری از این مخاطبین 
بنابراین ضروری به نظر می رسد   تی نداردگونه جهابیّشرایح محیطی برای مردم منطقه هیچ

ناسایی کنند تا بر اساس آن های مخاطبان را به خوبی شهایی ویژگیکه طراحان چنین برنامه
                                                                    موفق به ارائه یک برنامه منظم و کاربردی شوند.  

 گرد گرج ورز ی .8-0-0

زایی است که به علت درآمدای از انواع متفاوت گردشگری این نوع گردشگری شاخه   
(.  وجود 11: 1396است )قرخلو یدی را بین کشورها بوجود آوردهباال، رقابت بسیار شد

عوامل جهب گردشگر ورزشی جهت  ترینمهمبیابان در استان سیستان و بلوچستان یکی از 
. سواحل استسواری و شتر سواری های موتورسواری، ماشینهایی همچون رالیورز 

هایی پزم و گواتر، رودخانه دریای عمان، بندرهای مهمی همچون شهید بهشتی، کنارک،
های ها در سیستان از جمله جاذبهنیمههامون و چاه ۀهمچون سرباز در بلوچستان، دریاچ

جمله و شنا از سواری، اسکی روی آبهای همچون قایق. ورز هستندهای آبی ورز 
 که قابلیت جهب گردشگر خاص خود را دارد. اندهای آبیورز 

 زيارتیگرد گرج مرهبی و .7-0-0
گیرد، جنبه این نوع گردشگری که بخشی از گردشگری میراث فرهنگی را نیز در بر می   

س و مههبی های مههبی، برای زیارت اماکن مقدّمههبی و اعتقادی دارد. اغلن توریست
ها و غیره(، یا انجام اعمال دینی )مانند سفر حج( و ترویج دین به این مکان زاده)مثل امام
کنند. این شاخه از توریسم از نظر جهب درآمد و سر جهان وجود دارند، سفر میکه در سرا

(.  برخی 17: 1396)قرخلو  استزیادی  اهمیّترونق اقتصادی ناحیه یا کشور مقصد دارای 
های جاذبه ترینمهماز جمله  ،از امامزاده ها که در بخش میراث فرهنگی نیز بدان اشاره شد

 .. در اینجا به برخی از این جاذبه ها اشاره می شودهستند گردشگری مههبی و زیارتی
است. گرفتههای استان در منطقه سیستان و در کوه خواجه قرار زادهامام ترینمهمیکی از   

تنها است. این کوه  اهمیّتتاریخی به لحا  مههبی نیز حائز  اهمیّتاین کوه جدای از 
متر از  100متر از سطح دریا )حدود  608ی عارضه طبیعی دشت سیستان با ارتفاع تقریب

جزیره کوچکی را درمیان هامون هیرمند شکل   سطح زمین( است که در هنگام پرآبی
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و دریاچه در باورهای سه مههن زرتشت، مسیحیت و مسلمانان مقدس   دهد. این کوهمی
علوی که  یکی از دوستداران خاندان ،است. این کوه نام خود را از آرامگاه خواجه مهدی

 خواجه غلطان، کوه نور، کوه موعود و .استبر فراز این کوه واقع شده، قرار گرفته مزار 

برای  این بنا. استکوه باطنی از دیگر عناوینی است که این کوه به آنها نامیده شده
سه  اهللاند، در زمان تولد حضرت مسیح در بیتزیرا که آورده ،مسیحیان نیز مقدس است

هنگام تولد  گر نوری که از این پیامبر خدا دری( برفراز این کوه ایستاده و نظارهمغ)روحان
مهدی و قبرستانی که از مقبره خواجه .شد، بودند و آن سه به مسیح ایمان آوردندساطع می

خواجه باقی مانده این بنا را برای  باد در کوهدریان و اتا  بیدوره اسالمی، اتا  پیر گندم
ملی و ایام تعطیل زایران برای  که در اعیاد مههبی،طوریهب  یز مقدس کردهمسلمانان ن

                              .(77-77: 1397)سید سجادی  آیندزیارت به این مکان می
بر زوار ایرانی، از کشورهای  است، عالوهمقبره سید غالم رسول که در چابهار قرار گرفته

کنندگان زیادی است که برای انجام عبادت و نهر و نیاز به تشبه قاره هند پهیرای زیار
بنا شده   . .ه 9و  2در قرون  ،روند. این بنا که دارای معماری سبک مغولی استچابهار می

 است.  اهمیّتبنابراین هم از دیدگاه فرهنگی و دیدگاه مههبی حائز   است
تاج گردشگری بلوچستان است.  درخت مکر زن و یا همان انجیر معابد نیز از جاذبه های
روید. پوست درخت جا میههای ناباین درخت بزرگ و پهن است و از انشعابات آن ریشه

رنگ های آن نارنجیصاف و خاکستری، برگهایش بیضی شکل ساده و درشت است، میوه
و به درشتی فند  و قابل خوردن است. عمومای این درختان دارای قدمتی باالی صد سال 

 در حال حاضر در .اندزیارتگاه بوده ها قرار دارند یا قبالیند و اکثرا در نزدیکی زیارتگاههست
ها وجود از این درخت ،سرروستاهای رمین، تیس کوپان، ماشی، لیپار و کوپان نیکشهر و

های (. یکی دیگر از جاذبه1397 گردشگری سیستان و بلوچستان)راهنمای  دارد
است، ی در بلوچستان که در نزدیکی شهرستان بمپور واقع شدهگردشگری مههبی و زیارت

مقاله حاضر در طی بررسی های میدانی  ۀ، که نگارنداستزاده پیر کنار امام ۀمقبر
است، است. از این امام زاده در منابع ذکر چندانی نشدهشناسی به آن برخورد کردهباستان

تاین باستانشناسی مجاری االصل انگلیسی اما زوار خاص خود  را دارد. البته سر اورل اش
  . (Stein, 1937)از این بنا یاد می کند  70نیز در اوائل قرن 

 گرد گرج بازرگانی و تجارج.6-0-0

شود، مسافران در هایی که با هدف بازرگانی و تجارت انجام میدر مسافرت   
کنند. شارکت میهای آموزشی و کارهای تخصصی مها، برنامهها، کنفرانسگردهمایی
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ای شود و برنامهریزی میسازمان خدمات مسافرتی برنامهۀ وسیلها بهگونه مسافرتاین
در  گردد. این سفرها معموالیتنظیم می ،شدهگرفتههای درنظرها و محلمشخد برای فعالیت

نقش سیستان و بلوچستان به عنوان (. 17: 1396) قرخلو شودمراکز اقتصادی انجام می
تواند باشد که این منطقه در تکرار همان نقشی می ،هرند در صادرات و واردات ۀازدرو
صال بلوچستان به سیستان و افغانستان از طررفی سوم قبل از میالد مسیح ایفا نمررود . اتّ ۀهزار

تواند از طریق بازسازی می ،و بره فالت مرکزی ایرران و خلیج فارس از طرف دیگررر
 .قه شودطاستانی باعث پیشرفت این منهای قدیم و براه
تواند مردمان سیستان را همانند های ارتباطی بین سیستان و افغانستان نیز میوجود راه 

 و ستانصال افغانستان به سیحقیقت اتّالمللی سهیم سازد. درگهشته در مبادالت تجاری بین
کزی ایران و خلیج فارس ، فالت مراقیانوس هند از طرفی و به کرمان ، چابهار وبلوچستان

دم سیستان و بلوچستان داشته باشد. این تواند منافع بسیار مهمی برای مراز طرف دیگر می
نهایت باعث ایجاد ارتباط با آسیای مرکزی که دارای بازارهای وسیرعی برای ارتباطات در

از  های ارتباطی باعث گستر  صنایعی، خواهد گردید. گستر  راهاستکاالهای تجارتی 
 .  (307: 1393)مرتضوی  دشوو غیره می گردشگریجمله حرمل و نقل، شیالت، 

ار و بازرگانان تجّ توجّه ،آزاد چابهار در بلوچستان به میلک در سیستان ۀاتصال منطق 
بسیاری را به خود جلن خواهد نمود. مرزی بودن استان چه از طریق خشکی و آبی و 

های این جاذبه گردشگری پاکستان و عمان از ویژگیجواری با کشورهای افغانستان، هم
های آزاد و گرم جنوب که آرزوی دیرینه تزار روس بود، در . دسترسی آسان به آباست

ت جهب بازرگانان و تجار ایران و ( و قابلی302ّ: 1393این استان امکانپهیر است )مرتضوی 
 منطقه را دارد.  

که در صورت  استهای گردشگری استان ز جاذبهآنچه در باال بدان اشاره شد بخشی ا  
گردشگری داخلی، گردشگری ملی و گردشگری حمایت مخاطبان خویش در سه سطح 

 بین المللی را خواهد داشت. 
 آرهوگی گرد گرج  –تاثيرات ا تماعی . 0-3

منابع درآمد دولتها محسوب می گردد و آنهایی در  ترینمهمامروزه گردشگری یکی از 
د را تمامی زوایای این منبع مهم درآم ،مریزی دقیق و منظّموفق هستند که با برنامه این امر

واقع گردشگری حرکت موقت مردم به مقاصدی خارج از محل مد نظر قرار داده باشند. در
از خود  بروز هایی . در طول این حرکت گردشگر فعالیتاستشان کار و یا زندگی

 (Mathieson and Wall, 1982:1)گردد برایش مهیا می دهد و تسهیالتی توسح میزبانمی



 726 ...توسعه و یهمدل ت،یامن مثلث  قاعدهء یگردشگر/ 

. وی در طول اقامتش در محل مقصد استاینها نیازمند مدیریتی صحیح و منطقی  ۀکه هم
این ارتباط ایجاد تغییرات در  ۀدر کنش و واکنش متقابل با افراد مقیم بومی می باشد و نتیج

ها، ارتباطات در ارز  رات عمدتاَ. این تغییاستکیفیت زندگی اشخاص و جوامع میزبان 
 است.یت ؤها، الگوهای رفتاری، مراسم و عقاید ارزشمند قابل رخانوادگی، گرایش

(Cohen 1984). چند اختالف میان فرهنگ گردشگر و جوامع میزبان بیشتر باشد، این هر
های ویژگی . معموالی(Mathieson and Wall 1982) استتر تر و روشنتغییرات واضح

و در اینجاست  استیت ؤفرهنگی جوامع میزبان در مقصد گردشگری قابل ر -اجتماعی 
 د. گردهای شاخد در تجارب گردشگر منعکس میکه ویژگی

بستگی به شخصیت گردشگر نیز  شکبیالبته قابل ذکر است که درک محیح اطراف 
اقتصادی  –فرهنگی و یا اجتماعی  –دارد. در مقابل ممکن است ویزگیهای اجتماعی 

بنابراین در  ؛Pizam and Sussmann 1995)گردشگر بر جوامع میزبان نیز تاثیر بگهارد 
صنعت گردشگری یک کنش و واکنش منطقی میان گردشگر و افراد و جوامع میزبان 

فرهنگی دو طرف  –خود باعث انتقال ویژگیهای اجتماعی  ۀوجود دارد که این به نوب
های طات گردشگر با جوامع میزبان، آشنایی آنها با مکانواقع وسعت ارتباگردد. درمی

 –اجتماعی  هایهای جوامع میزبان و گرایشمختلف، افزایش مشارکت آنها در فعالیت
گردشگر از  خصوصای ،فرهنگی آنها همگی باعث شناخت مناسن دو طرف از یکدیگر

 . (Butler 1998)جوامع میزبان می گردد 
که رابطه میان گردشگر و جوامع میزبان در سه زمینه مهم و ( معتقد است 1828) دکات 

هنگامی که گردشگر اقدام به خرید کاالها و مصنوعات جوامع  .1 :اساسی اتفا  می افتد
در یک مکان همدیگر را مالقات  زمان وهنگامی که این دو هم .7میزبان می نماید. 

و در واقع یک  مبادله می کننداطالعات خویش را  در این مالقات عقاید و. 3کنند می
کند که در برخورد چنین بیان میآید. وی هممیوجود هسویه منطقی بین این دو بۀ دورابط

تغییراتی در سطح کیفی زندگی، سازمان اجتماعی و رفتارهای اجتماعی  ،گردشگر با میزبان
میزبان اط همچنین جمعیت جوامع در این ارتب .(de Kadt 1979)دهد میزبان رخ می

 نی جهت گردشگر تنظیم می گردد. اساس نیاز برای خدمات رسابر
عبارتی در جوامع میزبان هچند امکاناتی برای گردشگر در مقاصد گردشگری و یا بهر

گیرد و آنها نیز ایجاد می شود، اما همین امکانات در خدمت مردم جوامع میزبان نیز قرار می
مندی خوبی بهره ببرند که این خود باعث ایجاد رضایتتوانند از این امکانات مناسن بهمی

که برخی از محققین است  این توجّهگردد. نکته جالن نهایت توسعه میدر جامعه و در
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ر از  مسائل سیاسی، ثّ معتقدند که ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی جوامع میزبان  همزمان مت
تر عه اصلی خویش در سطح وسیعاقتصادی، تکنولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی جام

ی جوامع ویژگیهای فرهنگی و اجتماع مثالی Crandall 1987; Crick 1996)  (استنیز 
. استثر از تمامی موارد باال در سطح کشور نیز  بلوچستان متوموجود در استان سیستان

امروزه مبحث و پدیده گردشگری در سطح جهانی فراتر از یک صنعت و فعالیت صرف 
هایی است که آن را از اجتماعی و فرهنگی دارای پیچیدگی ۀعنوان یک مقولهصادی، باقت

گردشگری با  ۀقین حوزبنابراین محقّ ؛(Tuner 1976)سایر مباحث متفاوت ساخته است 
یک برنامه منظم و منطقی  ۀرو هستند و باید با ارائهمسائل پیچیده فرهنگی و اجتماعی روب

گردشگری بپردازند که همه موارد اعم از مسائل فرهنگی و  چنان به طرح برنامه های
به  توجّهاجتماعی موجود در جوامع میزبان، در سطح کشور و گردشگر در آن دیده شود. با 

در هر یک از گروههای فو ، وجود ویژگیهای خاص و حساس فرهنگی و اجتماعی 
البته در کشور ایران  است  ت الزمت و دقّریزی در این زمینه نیز نیازمند حساسیّبرنامه

 شود. ها افزوده میتدین مبین اسالم بر این حساسیّ رهایها و دستوتدلیل وجود قومیّهب
 ، همدلی و تو عمامويّتث گرد گرج و مثلّ -8-0

 ،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از انقالب ۀهای چهارگانه توسعدر برنامه
است. طراحان این صنعت گردشگری مد نظر قرار گرفتهها و اهدافی در حمایت از سیاست

هایی را تدر هر مرحله اولویّ ،اندریزی شدهقوانین که به تناسن زمانی به شرح زیر طرح
 (،1327-1369)برنامه اول  :ها بدین قرار استبندی این برنامهمدنظر قرار داده اند. زمان

.  در (1399-1394چهارم ) ۀ( و برنام1393-1328)سوم  ۀ، برنام(1329-1324)برنامه دوم 
خوبی دیده شده و حتی به برخی جزئیات که خارج ها بخش گردشگری بهتمامی این برنامه

، مجلس 1324است )مجلس شورای اسالمی این مقاله است، نیز پرداخته شده ۀاز حوصل
 (.  1394 :، منصور1328، مجلس شورای اسالمی 1326شورای اسالمی 
ت وبلوچستان دو قومیّشد، استان سیستانه در سطور پیشین بدان پرداختههمانطور ک

ت، است. عالوه بر این دو قومیّیعنی سیستانی و بلوچستانی را در دل خود جای داده ،بزرگ
مردمانی از سایر استانهای کشور همچون یزدی، کرمانی، خراسانی و سایر نقاط در این 

 ،های تجاریدلیل قرار گرفتن بر سرراهه ب ،ص منطقهخا موقعیّتاستان زندگی می کنند. 
است. از طرفی وجود دو مههن از دین اسالم یعنی این مردمان را به منطقه گسیل داشته

 ۀهای مختلف بازیچع در عین حال در دورهاست. این تنوّع افزودهن بر این تنوّع و تسنّتشیّ
یعنی این  است اند، بودهههای استعمارگری که در منطقه حضور داشتدست قدرت
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زدن بر اختالفات بسیار استعمارگران همچون انگلیس، فرانسه و بعدها امریکا با دامن
البته آنچه شایان   انددر منطقه داشته امنیّتسعی در بر هم زدن  ،هاکوچک میان این گروه

ها این شیطنت است که در مواقع لزوم بره بودهموقع مردم این خطّاست هوشیاری به توجّه
 اند.  فائق آمده

ت رقابت با هر چند استان سیستان و بلوچستان به لحا  استعدادهای کشاورزی قابلیّ   
بودن با کشورهای افغانستان، پاکستان و عمان از مرزدلیل همهها را ندارد، اما بسایر استان

اری و اقتصادی تج عنوان یک قطن بزرگهطریق خشکی و آبی، این فرصت را دارد که ب
سال  90آمدن شهر زاهدان که قدمتی حدود وجودهواقع یکی از دالیل بمعرفی گردد. در

(. آنچه مانع 16-13: 1397 ،است. )سیاسرمناسن ارتباطی بوده موقعیّتبیشتر ندارد، همین 
تر استان ایفای نقش اصلی زاهدان )مرکز استان سیستان و بلوچستان( و درمقیاس وسیع

است، همین ارتباطی و مرکز حمل و نقل و مبادالت بین المللی شده ۀن حلقعنواهب
ها که برخی مواقع منجر به افکنی. این تفرقهاستن ع و تسنّها و تشیّتافکنی میان قومیّتفرقه

 انداخته است. استان را به مخاطره می امنیّتشده، درگیریهایی نیز می
شویم که استان استعدادهای اقتصادی و توسعه همچون می جّهمتوبه مطالن باال،  توجّهبا 

بودن همدلی موانع پهیر، اما احساس ناامنی و آسینداردصنعت گردشگری و تجارت 
ه . تصور می شود که با گستر  صنعت گردشگری و بر پایاستاصلی تحقق این امر 

، امنیّتد احساس های الزم برای ایجاتوان زمینهمی ،سازحمایت از این صنعت مهم و درآمد
حان گردشگری در این اقان و طرّواقع محقّهمدلی و درنهایت توسعه را فراهم کرد. در

ها، تبه این حساسیّ توجّهرو هستند و در صورت عدم هاستان با مسائل حساسی روب
قی که آگاه نباشد نه تنها واقع قلم یک محقّشگری هم جایگاهی نخواهد داشت. درگرد
، همدلی و توسعه باشد، بلکه در شرایطی ناامنی و اختالفات را امنیّتمت تواند در خدنمی

 هم دامن می زند.  
 
 
 
 
 
 

 گردشگری
 همدلی  امنیت

 توسعه        



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

728 

منطقی صنعت گردشگری ارتباط میان نقاط مختلف استان با  ۀواقع با حمایت و توسعدر   
یکدیگر از طرفی و با سایر استانها و خارج از کشور از طرف دیگر بوجود می آید که به 

ایجاد همدلی در بین مردم این منطقه می کند. در صنعت گردشگری منافع مردم  نوبه خود
به یکدیگر گره می خورد و آنها برای بقاء و زندگی بهتر سعی در حفظ منبع درآمدشان 
دارند و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نحواهند کرد. اگر امروزه چنین امری وجود 

در این صنعت مهم است. اگر مردم منطقه از منافع ندارد بدلیل ضعف در برنامه ریزی 
گردشگر چه داخلی، ملی و یا بین المللی آگاه شوند، دیگر برای کار به کشورهای همجوار 
نخواهند رفت. آنها برای اینکه مخاطن جاذبه های گردشگری استان خویش را راضی نگه 

ی و ایجاد امکانات الزم برای دارند، با تفاهم و همکاری سعی در از بین بردن احساس ناامن
مخاطبین خواهند نمود. در این گونه برخوردها جوامع میزبان از فرهنگ گردشگر متاثر 
خواهد شد و بر میزان تعامل بین آنها افزوده خواهد گردید. فر یک از جاذبه های فراوانی 

رز و که در باال بدان اشاره گردید، مخاطن خاص خود را دارد که به همراه خویش ا
ساز زمینه ،سرمایه وارد می کند و در اینجاست این صنعت مهم که صادرات نامرئی دارد

ت و مدیریّ ،آید، آنچه الزم میهستندها و شرایح مهیا بنابراین جاذبهگردد  استان می ۀتوسع
 آید.میهای این منطقه برتقان آگاه به حساسیّمحقّ ۀکه از عهدریزی دقیق است برنامه

، حمایت از تولیردات و مصنوعات هنری و بومی که گردشگرینای حمایت از صنعت مطمئ  
ریستی های توامروزه در کنار بسیاری از محوطه در پی خواهد داشت. است،هر منطقره  نماد

، اهرام مصر و غیره آثار هنری و تزئینی مرتبح با همچون برج پیزا در ایتالیا، ایفل در فرانسه
 . ندان ساخته و به فررو  می رسدنرمآن آثار توسح ه

شود. این عملکرد در عین ایجاد اشتغال و در آمدزایی باعث نشر فرهنگ مناطق نیز می   
، گردشگریدر کنار صنعت  قیمتینیمهای سنگ ،تشویق در ساخت و پرداخت آثار هنری

رگیری ت قراحقیقت وضعیّ. درین المللی را در پی خواهرد داشرتتوسعه راههای تجاری ب
سیستان و بلوچستان  ۀارتباط بین دو منطق. ها خواهد افزودمناطق بر اهمیت احداث این راه

   مین نیازهای مخاطن آنها را هر چه بیشتر به هم نزدیک خواهد نمود. در ت
مانده از این دو منطقه در جایهب باستانی اینکه مشابهت آثار فرهنگی توجّهجالن   

اده هر دوی این مناطق از معادن مشترک مانند معادن سنگ صابون استف ،شر  ایرانجنوب
های اطراف زاهدان و شرکت آنها در مبادالت تجاری بین المللی  دال بر واقع در کوه

سوم  ۀیکپارچگی در توسعه اقتصادی، تجاری و فرهنگی این منطقه از  ایران در طول هزار
آالتی از جنس فرهنگی مانند زینتکشف بسیاری از مواد  .استقبل از میالد مسیح 
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های تجاری زمینی و مانرده از راهجایهچنین آثار بالجورد، عقیق و سنگ صابون و هم
سوم  ۀت این منطقه از ایرران در دنیرای اقتصادی و تجاری هرزاردریایی خرود دلیلی بر اهمیّ

کات که امروزه نیز قابل بنابراین این اشترا .(304: 1393)مرتضوی  استقبل از میرالد مسیح 
مشاهده است باعث گره خوردن منافع مردمان این دو منطقه از استان می باشد، که در 

    نهایت منجر به همدلی آنها جهت دسترسی به یک زندگی ایده آل خواهد شد.
 ۀعوامل بازدارند ترینمهمای مختصر به برخی از درپایان این مبحث ضروری است اشاره

استان سیستان و بلوچستان داشته باشیم. مرزی بودن و احساس ناامنی شاید  گردشگری در
استان سیستان و بلوچستان با دو  ،گونه که اشاره شدترین این عوامل باشد. همانمیکی از مه

واقع ناامنی در این دو کشور همسایه د. درکشور افغانستان و پاکستان مرزهای طوالنی دار
بلوچستان فراهم نموده است. این احساس مانع ودر استان سیستان ات احساس ناامنی راموجب

های مرتبح گهاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری و زیرساختاز سرمایه
 هستند،است. از طرفی مخاطن گردشگری استان که مردم کشورمان و سایر کشورها شده

ایجاد  ،ه ذکر آن رفتاما همانگونه  ک  نیز رغبت چندانی برای سفر به این استان ندارند
. شاید همین احساس ناامنی استگهاری عامل برای ایجاد ثبات سرمایه ترینمهمهمدلی 

گونه که با اینحالی  درنگرفتن مطالعات گردشگری در استان باشدخود دلیلی بر جدی
توان به درک درستی از شرایح موجود و می ،هادر بخش زیرساخت مطالعات خصوصای

 ای اساسی بخش گردشگری رسید. هنیازمندی
 

 نتيجم گيرج. 3
عوامل وجود تشابهات فرهنگی  ترینمهمبلوچستان یکی از ومحیح طبیعی استان سیستان
باشیم و ها اعتقاد داشتهثیر نقش جغرافیا در شکل گیری تمدن در این منطقه است. اگر به ت

شود، آنگاه ز مردمان میبپهیریم که جغرافیای یکسان، باعث بروز رفتارهای یکسان ا
دلیل هب ،کنندبلوچستان زندگی میوخواهیم پهیرفت که مردمانی که در استان سیستان

دهند. رفتارهای فرهنگی مشابهی را از خود بروز می ،شرایح طبیعی مشابهی که دارند
چند تفاوتهای مختصری در بین مردم این منطقه که خود ناشی از تفاوت مختصر محیح هر
بلوچستان با یک فرهنگ وولی در نگاه کلّی در استان سیستانعی است، وجود دارد، طبی

 مشترک و مشخد مواجه هستیم.  
اشتراک بلوچستان خود مثالی روشن از این وسیستان ۀوجود تمدنهای بزرگ در منطق   

 به عنوان مثال مردمانی که در دشت سیستان و منطقه بمپور )بلوچستان( در است  فرهنگی
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خوبی از امکانات موجود در منطقه به ،کردندسوم قبل از میالد مسیح زندگی می ۀهزار
های اقتصادی و فرهنگی خویش را به عنوان تمدن ۀخویش استفاده نمودند و موجبات توسع

النهرین و دره سند فراهم آوردند. این دو منطقه )شهر سوخته مهم بین دو تمدن بزرگ بین
های حلقه ارتباطی بین دو تمدن مهکور به چنان پیشرفتی در زمینهو بمپور( به عنوان 

های سنگ که کاالهای تجاری آنها خصوصای بودندهکشاورزی، صنعتی و تجاری نایل آمد
النهرین، دره سند و ترکمنستان صابون در بین نیمه قیمتی از جمله الجورد، عقیق و سنگ

بودن منطقه در ارتباطی ۀواقع حلقدر .مشتریان زیادی را به خود جلن نموده بودند
برای بقا و زندگی بهتر ها منافع مردم این منطقه را به هم گره زده بود و این ،های قبلهزاره

واقع است. دریت ؤمانده قابل رجاینمودند که از طریق آثار بهاقدام به تشریک مساعی می
ها ارتباطی و تجاری، زمینهۀ حلق یعنی منطقه سوای  استها افزایش یافتهامروزه این فرصت

 امنیّتهای مناسن گردشگری را دارد که با تقویت این جاذبه که در سایه احساس و جاذبه
گونه که همان .ای را در آینده خواهند داشتر است، جامعه توسعه یافتهو همدلی میسّ
برده و نتایج آن را این توافق و همدلی پی  اهمیّتهای پیشین به ه در هزارهمردمان این خطّ

موجبات  ،های این امر را آشکار نمودهقان است تا زمینههم دیده بودند، امروزه وظیفه محقّ
 فراهم کنند.  ،یحساس با پتانسیلهای باالی ترقّ ۀپیشرفت این منطق

. هستندعوامل در توسعه امر گردشگری استان  ترینمهمشناسان از شناسی و باستانباستان
گردشگری میراث فرهنگی،  ۀسان با مطالعه بر روی شواهد باستانی که در زمرشناباستان

ها تبنابراین شناسایی الویّ  نمایندگنجند، آنها را آماده بازدید میاجتماعی و زیارتی می
شناسان با بازسازی رفتارهای مردمان این منطقه . از طرفی باستاناستبسیار مهم و اساسی 
های تجاری بودند و معرفی این رفتارها به مردم عصر تشغول فعالیّم در گهشته که عمدتای

 ۀبه آنان خواهند آموخت که چگونه از امکانات محیطی خویش بر اساس تجرب ،حاضر
 سازی کنند. برداری و درآمدگهشتگان بهره
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ا تماعی و آرهوگی  دوم تو عم اقت ادج، ةقانون برنام (. 1324)مجلس شورای اسالمی.  -

 انتشارات سازمان برنامه و بودجه.. چاپ اول. تهران: (9358-9358 مهورج ا المی ايران )
اقت ادج، ا تماعی و آرهوگی  ةاول تو ع ةقانون برنام (.1326. )مجلس شورای اسالمی -

 .انتشارات سازمان برنامه و بودجه(. چاپ سوم. تهران: 9350-9368 مهورج ا المی ايران )
 وم تو عم اقت ادج، ا تماعی و آرهوگی  ةقانون برنام. 1328مجلس شورای اسالمی.  -

 انتشارات سازمان برنامه و بودجه.چاپ اول. تهران:  (.9383-9351 مهورج ا المی ايران )
اولين  ميوار ملی . «استان سیستان و بلوچستان در گهر زمان ۀتوسع(. »1393.)مرتضوی، مهدی -

-300 ، صدهکارهاج تو عة بخش صوعت و معدن ا تان  يستان و بلوچستانها و راچالش
317. 
 وم تو عم اقت ادج، ا تماعی و آرهوگی  ةقانون برنام (.1394)منصور، جهانگیر.  -

 دوم. تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه. چ(. 9388-9388 مهورج ا المی ايران )
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