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Abstract:

Purpose: The purpose of this study is to investigate the position of tourism organization advertis-

ing in development plans (the third plan to the sixth one) and to identify the tools that the Pahlavi 

government employed to advertise  tourism.

Method and Research Design: Research method is historical analysis; so archival records and 

administrative correspondence were described and analyzed.

Findings and Conclusions: The results of this study show that, despite the various tourist attrac-

tions of Iran, the political policy of the Second Pahlavi government was less focused on advertising 

to attract tourists till the mid-1940s. This was because the government believed that before taking 

any action, facilities needed to welcome tourists must be provided in the country.  As a result, tour-

ism publications and advertisements were taken into account after organizing and implementing 

development plans, roads expansion, tourism facilities, and training services. Tourist guidebooks, 

brochures in different languages, road and highways maps, posters and postcards of the country's 

historical monuments, together with videos and photos of the country's tourism hubs, as well as 

domestic and foreign exhibitions were all employed. Inviting journalists and cultural individuals 

from other countries added to the different ways and means of advertising the tourism industry 

in the Second Pahlavi period.

Keywords: Tourism, Advertising of the Tourism Organization, Tourism Advertising Means, 

Tourist Attraction, Second Pahlavi Period, Iran.
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چڪیده:

هدف: بررسی جایگاه تبلیغات سازمان جهانگردی در برنامه های عمرانی سوم تا ششم و شناسایی 

ابزارهای حکومت پهلوی برای تبلیغات جهانگردی.

روش/ رویکرد پژوهش: روش این پژوهش تحلیِل تاریخی با رویکرد توصیفی و تحلیلی مبتنی بر اسناد 

و مدارک آرشیوی و گزارش های دولتی است.

یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که حکومت پهلوی تا اواسط دهۀ 

چهل شمسی، باوجود جاذبه های متنوع جهانگردی در ایران، خط مشی سیاسی حکومت، کمتر متوجه 

تبلیغات برای جلب جهانگرد بود؛ زیرا دولت ها معتقد بودند که پیش از هرگونه اقدامی، تأسیسات و 

امکانات پذیرایی از جهانگردان باید در کشور مهیا شود و همواره انتشارات و تبلیغات جهانگردی پس از 

تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های وسیع توسعۀ راه ها، تأسیسات و تسهیالت جهانگردی و 

آموزش خدمات جهانگردی اهمیت داشت. چاپ و انتشار کتاب های راهنمای جهانگردان، بروشور به 

زبان های مختلف، نقشۀ راه ها و شاه راه های جهانگردی، پوسترها و کارت پستال های آثار تاریخی کشور، 

تهیۀ فیلم و عکس از قطب های جهانگردی کشور، شرکت در نمایشگاه ها و برگزاری نمایشگاه های 

داخلی و خارجی و دعوت از روزنامه نگاران و فرهنگیان کشورهای دیگر ازجمله ابزارهای تبلیغات 

جهانگردی در دورۀ پهلوی دوم بود.

کلیدواژه ها: صنعت جهانگردی؛ تبلیغات؛ سازمان جلب سیاحان؛ پهلوی دوم؛ ایران.
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1. مقدمه
صنعت جهانگردی، یکی از مهم ترین پدیده های قرن بیستم است که در یک صد سال 
گذشته، تأثیری به سزا در رشد و پویایی اقتصادی و تبادالت فرهنگی کشورها داشته است. 
این صنعت که گسترده ترین صنعت خدماتی است، پس از جنگ جهانی دوم در سراسر 
و  تشویق   ،۱۹۳۴/۱۳۱۳ در  سیاحان«  جلب  »ادارۀ  تأسیس  با  یافت.  گسترش  جهان 
ترغیب جهانگردان و فراهم آوردن زیرساخت های جهانگردی و تسهیالت آن با هدف 
ایران و تحوالت کشور، در برنامۀ  توسعۀ مناسبات بین المللی، آگاهی جهان از تمدن 

سیاست گذاری های دولت قرار گرفت.
تبلیغات، یکی از مؤثرترین راه های تحت الشعاع قراردادن جهانگردان است. هر کشور، 
شهر یا منطقه ای باید بتواند در کنار ایجاد زیربناهای جهانگردی و عرضۀ خدمات مناسب، 
جاذبه های جهانگردی و مزایای مسافرت به آن منطقه را بیان کند. اگرچه درطول حکومت 
پهلوی، تبلیغات جهانگردی در اولویت طرح های توسعۀ صنعت جهانگردی نبود، ولی 
پس از تأسیس سازمان جلب سیاحان در سال ۱۹۶۳/۱۳۴۲، بودجه، اهداف و شرح وظایفی 
برای تبلیغات جهانگردی منظور شد که تا پایان این دوره ادامه داشت. این حکومت برای 
پیشبرد اهداف سیاسی خود و استفاده از این صنعت به عنوان تریبونی برای بیان اقداماتش، 

از ابزارهای تبلیغاتی مختلفی استفاده کرد که در توسعۀ صنعت جهانگردی هم مؤثر بود.
این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به پرسشهای زیر است:

۱. تبلیغات سازمان جهانگردی چه جایگاهی در برنامه های عمرانی سوم تا ششم دورۀ 
پهلوی داشت؟

۲. حکومت پهلوی برای تبلیغات جهانگردی از چه ابزارهایی استفاده کرد؟
در راستای پاسخ گویی به این پرسش ها، نویسنده با مطالعۀ اسناد آرشیوی و گزارش های 

دولتی این دوره، به بررسی جایگاه تبلیغات جهانگردی و ابزارهای آن پرداخته است.

فرضیۀ پژوهش
 تبلیغات گستردۀ جهانی برای جلب سیاحان تا اواسط دهۀ چهل شمسی در اولویت 
سیاستگذاری طرح های توسعۀ صنعت جهانگردی کشور نبود. این حکومت در عرصۀ 
تبلیغات جهانگردی در داخل و خارج از کشور از ابزارهایی مانند چاپ نشریات تبلیغاتی 

و تبلیغات در رادیوتلویزیون بهره برد.

سمیه  بختیاری
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پیشینۀ  پژوهش
دربارۀ تبلیغات سازمان جهانگردی در دورۀ پهلوی و جایگاه آن، تاکنون تحقیق و پژوهشی 
انجام نشده است؛ ازاین رو در چارچوب پژوهش های تاریخی، برای نخستین بار است که 
این موضوع بررسی می شود. البته گزارش هایی تحقیقی از سازمان برنامه وبودجۀ دورۀ 
پهلوی موجود است که در کنار شرح عملکرد برنامه های عمرانی چهارم و پنجم دربارۀ 
سیاحت و جهانگردی، به طور مختصر به اهداف، عوامل تبلیغات جهانگردی و چگونگی 

تخصیص بودجه به برخی از ابزارهای تبلیغات جهانگردی پرداخته است.

۲. تحول سازمان جهانگردی ایران در دورۀ پهلوی
ایران  ابتدای دورۀ پهلوی، ارائۀ تسهیالت به جهانگردان خارجی برای مسافرت به  از 
موردتوجه بود. نخستین تالش درزمینۀ جلب رضایت جهانگردان و فراهم آوردن تسهیالت 
رفاهی برای آنان، برای »حفظ شئون و حیثیت کشور در انظار بین الملل« به ۱۹۲۵/۱۳۰۴ 
در   .)۲ شمارۀ  سند  ج۱،  ایران، ۱۳۸۰،  در  جهانگردی  صنعت  از  )اسنادی  برمی گردد 
تاریخی و جاذبه های  آثار  از  تهیۀ عکس هایی  اقداماتی چون  با  ۱۹۳۴/۱۳۱۳، هم زمان 
طبیعی کشور برای انتشار و تبلیغ در روزنامه های خارجی و پیوستن به »قرارداد بین المللی 
اتومبیل رانی« همانند کشورهای اروپایی با هدف تسهیل عبور جهانگردان با اتومبیل شخصی 
از کشوری به کشور دیگر، نخستین »ادارۀ تبلیغات و جلب سیاحان خارجی« در وزارت 
کشور تأسیس شد )اسنادی از صنعت جهانگردی در ایران، ۱۳۸۰، ج۱، سند شمارۀ ۴۵؛ 
ساکما، ۲۴۰/۵۳۸۲؛ استادوخ، ۱۳۱۳، کارتن ۶۰، پروندۀ ۴۱(. این اداره به طور رسمی یک 
سال بعد، بانام »ادارۀ امور جهانگردی« تمام امور مربوط به جهانگردی را برعهده گرفت. در 
شهریور ۱۹۴۱/۱۳۲۰، ادارۀ امور جهانگردی به »شورای عالی جهانگردی« تبدیل شد و امور 
اداری آن زیرنظر »ادارۀ سیاسی وزارت کشور« قرار گرفت. این شورا در سال ۱۹۴۹/۱۳۲۸ 
به تصویب هیئت وزیران رسید و فعالیت خود را آغاز کرد. هدف از تشکیل این شورا، 
تمرکز و توسعه و نظارت در امور جهانگردی و مسافرتی و تبلیغاتی بود )اسنادی از صنعت 
جهانگردی در ایران، ۱۳۸۰، ج۱، سند شمارۀ ۹۱(. دولت در ۱۹۵۴/۱۳۳۳، به اهمیت جلب 
جهانگرد خارجی با هدف تحکیم مبانی ُحسن تفاهم میان افراد کشورهای مختلف، توجه 

کرد و »ادارۀ امور جهانگردی« مجدداً در وزارت کشور تشکیل شد.
پس از گذشت سه دهه فعالیت تشکیالت نامنظم درزمینۀ فعالیت های جهانگردی، 
در تاریخ ۱۷فروردین۶/۱۳۴۲آوریل۱۹۶۳ سازمانی به نام »سازمان جلب سیاحان« تأسیس 
شد که هدف آن ایجاد هماهنگی و نظارت بر تمام فعالیت های جهانگردی کشور بود. 

تبلیغات در صنعت جهانگردی 
در دورۂ پهلوی ...
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تهیۀ برنامه ای جامع با هدف تشویق جهانگردان برای مسافرت به ایران، تأسیس و تجهیز 
تأسیسات اقامتی و پذیرایی در شهرها و مسیر راه ها، اهتمام در تأسیس آموزشگاه های 
راهنمایی و پذیرایی از سیاحان، تخصیص اعتبارات الزم برای تبلیغات و اتخاذ روش 
صحیح در پذیرایی از مسافران و جهانگردان ازجمله وظایف این سازمان بود )ساکما، 
۵۴۱۸۷-۲۹۷(. این سازمان، با تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه ریزی های وسیع 
و دامنه دار، اقداماتی بسیار مؤثر و زیربنایی در راستای توسعۀ صنعت جهانگردی کشور 
به عمل آورد که در جذب جهانگرد به ایران تأثیری به سزا داشت. آمارها حاکی از آن است 
که تعداد جهانگردان خارجی از حدود ۵۵ هزار و ۳۸۷ نفر در سال ۱۳۱۲ به ۳۷۳ هزار و 
۵۱۵ نفر در سال ۱۳۵۲ رسیده است )اسنادی از صنعت جهانگردی در ایران، ۱۳۸۰، ج۱، 

سند شمارۀ ۵۱؛ سال نامۀ آماری کشور سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی، ۲۵۳۷، ص۵۳۹(.
سازمان جلب سیاحان در ۱۹۷۴/۱۳۵۳ با وزارت اطالعات ادغام شد و این وزارت بانام 
»وزارت اطالعات و جهانگردی« کارش را شروع کرد. هدف از تشکیل این وزارت خانه، 
نظارت و هدایت امور مربوط به وسایل ارتباط جمعی درجهت تأمین مصالح ملی، شناساندن 
بیشتر پیشرفت ها و تحوالت و تمدن کشور به جهان، اشاعه و تحکیم مبانی ارزش های ملی 
در شئون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باالبردن سطح دانش و بینش عمومی 
و آماده سازی جامعۀ ایرانی برای قبول مسئولیت های فردی و جمعی بیشتر و نیز توسعۀ 
صنعت جهانگردی بود )مجموعه قوانین بیست وسومین دورۀ قانونگذاری مجلس شورای 
ملی، بی تا، ج۱۲، صص ۶۱۰۲-۶۱۰۷(. امور ایرانگردی و جهانگردی توسط چهار شرکت 
سهامی به اسامی »شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی ایران«، »شرکت سهامی گشت های 
ایران«، »شرکت سهامی مرکز خانه های ایران« و »شرکت سهامی سازمان مراکز جهانگردی 
برای ورزش های زمستانی« و تحت نظارت وزارت اطالعات و جهانگردی اداره می شد 
)فیض بخش، ۲۵۳۵، ص۱۷۳(. پس از سقوط حکومت پهلوی، طبق مصوبۀ ۱۳۵۸/۸/۲۱ 
شورای انقالب، چهار شرکت مذکور در یکدیگر ادغام شد و فعالیت خود را به شکل واحد 

بانام »سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی« آغاز کرد.

3. تبلیغات جهانگردی ایران در طول برنامه های عمرانی سوم تا پنجم
هدف  با  رفتارها  و  دیدگاه ها  اعتقادات،  بر  نظارت  برای  سازمان یافته  تالش  تبلیغات، 
اندیشه زایی و آگاهی رسانی جهت دار ازطریق کلمات، تصاویر و نمادهای دیگر است 
)کاتلر، ۱۳۷۶، ص۷۸؛ لومسدون، ۱۳۸۰، ص۲۴۸؛ گولد و کولب، ۱۳۷۶، ص۲۱۳(. در 
دهۀ چهل شمسی، سازمان جلب سیاحان، تبلیغات جهانگردی را به مجموعه فعالیت هایی 

سمیه  بختیاری
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اطالق کرد که هدف آن، ایجاد تصویری واقعی از جاذبه های باستانی و تاریخی کشور 
برای جذب مسافران خارجی به سفر به ایران و برانگیختن اشتیاق اتباع کشور به سفر در 
داخل مملکت بود )گزارش شناخت، عملکرد، ارزشیابی سیاحت و جهانگردی در برنامۀ 

چهارم، ۱۳۵۰، صص ۴ و ۵(.
برای جلب گردشگران  تبلیغات  مقولۀ  به  برای نخستین بار در سال ۱۹۲۹/۱۳۰۸ 
خارجی پرداخته شد و نخبگان حکومت دربارۀ چگونگی بهره برداری از این صنعت، افزون 
بر ارسال گزارش ها و پیشنهادها، جلسات بسیاری تشکیل دادند و طرح های تسهیالتی و 
تأسیساتی فراوانی را تصویب کردند )استادوخ، ۱۳۰۸، کارتن ۳۱، پروندۀ ۶۰(. در دورۀ 
پهلوی اول، نمایندگان و مسئوالن کشور برای حفظ وجهۀ اجتماعی و سیاسی مملکت 
در بین دیگر کشورها و جلب سیاحان به کشور، هرگونه تبلیغات سوء علیه ایران را رصد 
می کردند و از انتشار آن در دیگر کشورها مانع می شدند. ممانعت از فروش عکس های 
مستهجن »منافی با روحیات اخالقی و حیثیات« کشور به مردم و جهانگردان، جلوگیری 
از انتشار عکس های خانم اسمیت در آمریکا و انگلیس به دلیل مغایرت با شئون کشور و 
امثال آن نشان دهندۀ عزم راسخ حکومت پهلوی در سیاستگذاری جذب جهانگرد به ایران 

بوده است )اسنادی از صنعت جهانگردی در ایران، ۱۳۸۰، ج۱، اسناد شمارۀ ۵۳ تا ۵۵(.
در دهۀ سی شمسی مقارن با دهۀ پنجاه میالدی، فیلم های مستند و ماجراجویانه از 
مناظر و دیدنی های کشورهای قارۀ آسیا و آفریقا برای مردم کشورهای اروپا و آمریکا، 
برای  ماجراجویان  و  سیاحان  دراین بین،  داشت.  زیادی  مخاطب  و  خاص  جذابیت 
جلب توجه مخاطب، از مناظری که مردم به راحتی در کارت پستال ها و مجالت به آن ها 
دسترسی نداشتند عکس و فیلم تهیه می کردند؛ ایران نیز در این سودای ماجراجویان گرفتار 
شده بود. به نظر می رسد پس از جریان ملی شدن صنعت نفت و آوازۀ اقدامات مصدق در 
کنار مناسبات شاه و مصدق و پس از آن رویداد مرداد ۱۳۳۲، مردم جهان راغب بودند که 
بیشتر راجع به ایران بدانند. شکوه و عظمت تمدن چندهزارساله، آثار و بناهای باشکوه 
تاریخی و ادبیات غنی ایران در کنار اخبار جدایی شاه و همسرش ثریا و تحلیل دالیل آن، 
در جراید کشورهای مختلف چاپ می شد و روزنامه نگاران راجع به نامزدهای احتمالی 
شاه برای ازدواج داستان سرایی می کردند. به همین دلیل کشور ایران یکی از مقصدهای 
ماجراجویان بود. به ندرت می توان در شرح سفر و گزارش های تصویری این سیاحان 
و ماجراجویان، نکات مثبتی راجع به ایران پیدا کرد. در بیشتر این گزارش ها به ثروت 
بیکران ایران به دلیل داشتن نفت و در کنار آن به فقر و تنگدستی مردم و نبود حداقل 
امکانات رفاهی اشاره شده است. برای نمونه، سفارت شاهنشاهی ایران در الهه، گزارش 
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کرد که جهانگردی هلندی به نام »ویم دیِسل«۱ پس از شرح آب وهوای نامساعد، صحراهای 
بی آب وعلف، کمبود بنزین، نبود مهمان خانه، فقر و تنگدستی مردم و »راه های ایران که 
از هر کجای دنیا بدتر است« به مردم مهربان، سبک پذیرایی ایرانیان، آثار تاریخی باشکوه 
و قالی های زیبا و خوش نقش ایران اشاره کرده و آن ها را ستوده است )اسنادی از صنعت 
جهانگردی در ایران، ۱۳۸۰، ج۲، سند شمارۀ ۱۳۴(. هم چنین نمایندۀ ایران در دفتر اروپایی 
سازمان ملل متحد در ژنو گزارش داد که سیاحی فرانسوی به نام »َژک ُکقنه«۲ در فیلم مستند 
»دو مرد و دو اسب در آسیا«۳ ایران را کشوری عقب مانده با مردمی فقیر معرفی کرده و 
راه های ایران را راه روهایی قلمداد کرده است که براثر کثرت عبورومرور به خودی خود 
ایجاد شده اند. این فیلم، حتی آثار تاریخی اصفهان را با بزرگ نمایی افراد ژنده پوشی نشان 
داد که در البه الی شتر و االغ رفت وآمد می کردند )اسنادی از صنعت جهانگردی در ایران، 

۱۳۸۰، ج۲، سند شمارۀ ۱۳۵(.
ادارۀ اطالعات، انتشارات و رادیو در ۱۹۵۸/۱۳۳۷، برای جلوگیری از انتشار چنین 
گزارش هایی و ممانعت از حضور نویسندگان و خبرنگاران در مناطق فقیرنشین کشور 
به ویژه پایتخت و شهرهای جهانگردی مانند اصفهان و شیراز، مسئول تهیۀ مقدمات اجرای 
برنامۀ تبلیغات خارجی و راهنمایی مهمانان دولت، خبرنگاران و نمایندگان مطبوعات 
خارجی شد. ازجمله اقدامات این اداره، می توان به انتشار بیست نوع نشریه و راهنما و 
فصل نامه به انگلیسی و عربی، چاپ مجلۀ »ایران امروز« به زبان انگلیسی و مجلۀ »پیام 
ایران« برای جوانان خارج از کشور و پذیرایی از هیئت مطبوعاتی کشورهای مختلف 
اشاره کرد. براساس گزارش این اداره، هر هفته به طور متوسط پنج تا ده خبرنگار خارجی 
وارد تهران می شدند که جلب رضایت خاطر آن ها بر گزارش و مطلبی که راجع به ایران 
می نوشتند تأثیری به سزا داشت. ازاین رو، سفارت خانه ها موظف بودند که به محض دریافت 
درخواست ویزای خبرنگار و نویسنده ای، به آن اداره تلگراف بزنند و بازرسان گذرنامه در 
فرودگاه باید با تلفْن ورودِ خبرنگاران و نمایندگان مطبوعات خارجی را به ادارۀ اطالعات 
خبر می دادند تا نمایندۀ اداره بی درنگ به هتل محل اقامت آن ها برود )اسنادی از صنعت 
جهانگردی در ایران، ۱۳۸۰، ج۲، سند شمارۀ ۱۳۶(. هدف ادارۀ مذکور تنها پذیرایی و 
ارائۀ خدمات به خبرنگاران و نویسندگان نبود. تجربۀ حضور نویسندگان و خبرنگاران و 
ثبت مناظر و وقایعی که نباید در رسانه ها و مطبوعات خارجی منعکس می شد، چنین ارائۀ 
خدماتی را ایجاب می کرد. آن ها ضمن این خدمات، می توانستند به نمایندگان مطبوعات، 
آن تصویری از ایران را نشان بدهند که می خواستند. درواقع، پازل ذهنی نویسندگان و 
با قطعات موردتأیید ادارۀ اطالعات شکل  ایران را  خبرنگاران دربارۀ هر موضوعی از 

1. Wim Dussel.
2. Jacques Cornet.
3. Deux hommes 20V En Asia:

اولیه خودروی  موتور  اسب،  دو  از  منظور 
بخار  اسب  دو  که  است  (ژیان)  سیرتوئن 
سال  در  سیاح  این  داشته است.  قدرت 
1۹56/1335 از پاریس با اتومبیل سیرتوئن 
دواسبی از راه ترکیه و عراق به ایران سفر 
کرده است (اسنادی از صنعت جهانگردی در 

ایران، 13۸۰، ج۲، سند شامرۀ 135).
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می بخشیدند. این گونه است که تا مدتی، کمتر گزارش های ضدونقیض راجع به اوضاع 
ایران، در جراید و مجالت و کتاب های خارج از کشور انتشار یافت. چنین تصور می شود 
که نویسندگان تمام نشریات در سراسر اروپا و آمریکا یک نفر بوده است؛ چون تمامی آن 
نویسندگان با زاویۀ دید مشخص و ازقبل تلقین شده ای مطلب می نوشتند. چنین رویکردی 
به مراودات اجتماعی میان ایرانیان و خارجیان از دورۀ رضاشاه وجود داشت و اغلب یک 
خبررسان پلیس، خارجیان را تعقیب می کرد )لمتون، ۱۳۷۹، ص۱۹۶(. البته این شیوه 
ماندگار نبود. چون خبرنگاران و نمایندگان مطبوعات خارجی برای یافتن خبر جنجالی، 
سعی می کردند خود را از شر مأموران ادارۀ اطالعات رهایی بخشند. به همین دلیل، آن اداره 
در دو هتل بزرگ تهران، اتاق هایی اجاره کرده بود تا مأموران از راه دوستی و گفت وشنود، 
حرکات خبرنگاران و کم کم حتی سیاحان را زیرنظر بگیرند و از ارتباط »دشمنان ایران« با 
آن ها مانع شوند. این اقدامات در پوشش ممانعت از مخدوش شدن تصویر ایران و ایرانی و 
در قالب نشر گزارش های خوب از ایران برای جذب گردشگر انجام می شد. با این هدف، 
طرح آموزش و استخدام راهنمایانی به اجرا درآمد که افزون بر تسلط به یکی از زبان های 
خارجی، در دورۀ سه ماهۀ تاریخ ایران به ویژه تاریخ چهل سال اخیر ایران، معرفی مراکز 
توریستی ایران و صنایع دستی و هنر ایران هم شرکت کرده باشند )اسنادی از صنعت 

جهانگردی در ایران، ۱۳۸۰، ج۲، سند شمارۀ ۱۳۶(.
در دورۀ برنامۀ عمرانی سوم )۱۳۴۱-۱۹۶۲/۱۳۴۶-۱۹۶۷(، سازمان جلب سیاحان در 
اقدامی مبتکرانه، باوجود کمبود اعتبار توانست با همکاری با مؤسسات خصوصی مراسم 
انتخاب ملکۀ جهانگردی ایران را اجرا کند )گزارش شناخت، عملکرد، ارزشیابی سیاحت 
و جهانگردی در برنامۀ چهارم، ۱۳۵۰، ص۱۷(. این جشن در تهران برگزار شد و خانم 
زیبا جهان از بین داوطلبان انتخاب شد. ملکۀ جهانگردی که به »سفیر گل سرخ« ملقب بود 
در تاریخ ۷اردیبهشت۱۳۴۴/ ۲۷آوریل۱۹۶۵ با لباس محلی و پیام دوستی مردم ایران با 
مردم کشورهای دیگر به شهرهای رم، نیس، ژنو، پاریس، لندن، کپنهاگ، مونیخ، نیویورک، 
سانفرانسیسکو، توکیو و کراچی سفر کرد و در کشورهای محل توقف، از او استقبال شد. 
او در هر شهر، یک نهال گل سرخ غرس کرد و به مقامات محل، گل سرخ اهدا کرد و آغاز 
فصل بهار و جهانگردی در ایران را اعالم کرد )استادوخ، ۱۳۴۴، کارتن ۱۲۸، پروندۀ ۲۰، 
قسمت ۱۳ و پرونده ۱۳/۲، قسمت ۲؛ اسنادی از صنعت جهانگردی در ایران، ۱۳۸۰، ج۲، 
سند شمارۀ ۱۷۸(. سفیر گل سرخ و پیامش در روزنامه های سراسر دنیا انعکاسی گسترده 
داشت. هم چنین تمدن ایران و جاذبه های جهانگردی آن و اقدامات سازمان جهانگردی 
ایران تا مدتی در اخبار و رسانه های خارجی چاپ می شد )اخبار و گزارش های مهم 
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اقتصادی ایران، خرداد ۱۳۴۴، ص۳(. گفتنی است زیبا جهان در مسابقۀ بین المللی ملکۀ 
جهانگردی در اروگوئه نیز شرکت کرد )خاتمی، ۱۳۵۰، ص۱۱۸(.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۱۳۴۶/۱۹۶۷ را سال بین المللی جهانگردی 
 Problems of Development of Travel and اعالم کرد )استادوخ، 1345، کارتن 49، پروندۀ 7؛
Tourist Facilities in Developing Countries, 1967, 17(77), p۱۵(. در آبان این سال، جشن 
تاج گذاری شاه و همسرش برگزار شد که خبر آن در جراید معتبر سراسر دنیا انعکاس 
یافت و مخاطبان بسیاری را متوجه کشور ایران کرد؛ بااین حال، ایران نتوانست در رویداد 
بین المللی سال جهانگردی شرکت کند و علت آن کمبود بودجه و نداشتن اعتبار به علت 
هزینه های جشن تاج گذاری بود. البته سازمان جلب سیاحان نشریاتی را در سال جهانگردی 
درزمینۀ تبلیغ جشن تاج گذاری در نمایشگاه مونترال کانادا منتشر کرد )استادوخ، ۱۳۴۶، 
کارتن ۱۹۷، پروندۀ ۱۴/۱۳، قسمت ۱، پروندۀ ۱۴/۱۳، قسمت ۲ و پروندۀ ۲۴/۱۳(، ولی 
این کار با اقداماتی که کشورهای منطقه به ویژه ترکیه درزمینۀ تبلیغات جهانگردی انجام 
ایران در استانبول، سال جهانگردی در  دادند قابل مقایسه نبود. براساس گزارش سفیر 
ترکیه در ۱۲ فروردین/ اول آوریل، طی مراسمی خاص و به طور رسمی ازطرف وزارت 
جهانگردی و اطالعات ترکیه آغاز شد که شرح چگونگی آن در روزنامۀ »دیلی نیوز« -که 
به زبان انگلیسی بود- برای آگاهی جهانگردان خارجی چاپ شد )استادوخ، ۱۳۴۶، کارتن 
۱۹۷، پروندۀ ۲۴/۱۳(. مهم ترین مشارکت ایران در سال بین المللی جهانگردی، اهدای 
یک قطعۀ گلیم ابریشمی، به نویسندۀ بهترین مقالۀ جهانگردِی مجلۀ »اتحادیۀ بین المللی 

سازمان های رسمی جهانگردی« بود )خاتمی، ۱۳۵۰، ص۱۱۴(.
در برنامۀ عمرانی چهارم )۱۳۴۷-۱۹۶۸/۱۳۵۱-۱۹۷۲(، برنامه های تبلیغات جهانگردی 
با هدف تشویق جهانگردان خارجی به مسافرت به ایران و ترغیب ایرانیان به سفر در داخل 
کشور و حسن برخورد با جهانگردان در سال ۱۳۴۷ کلید خورد. در اوایل برنامۀ چهارم، 
هدف کلی و سیاست کشور ایجاب می کرد که تبلیغات دامنه دار در سطح جهانی برای 
جلب سیاحان انجام نشود؛ زیرا کشور ازنظر تأسیسات جهانگردی به اندازۀ کافی جوابگوی 
جهانگردان نبود؛ ولی پس از بهبود شرایط و سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی 
در تأسیسات و آغاز بهره برداری از هتل های بزرگ و مجلل پایتخت و دیگر شهرهای 
بزرگ، سازمان جلب سیاحان برای جذب گردشگران به کشور تبلیغات کرد و چند دفتر 
نمایندگی در شهرهای بزرگ و مطرح جهانگردی دنیا تأسیس کرد )گزارش شناخت، 
عملکرد، ارزشیابی سیاحت و جهانگردی در برنامۀ چهارم، ۱۳۵۰، ص۲۱(. مهم ترین 
اقدامات درزمینۀ اجرای برنامه های تبلیغاتی جهانگردی درطول برنامۀ چهارم عبارت بودند 
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از: چاپ بروشور به زبان های فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی؛ انتشار کتاب های راهنمای 
شهرهای ایران، پوستر، کارت پستال، تقویم، نقشۀ راه های کشور؛ درج آگهی در مجالت 
بین المللی؛ معرفی ایران به ایرانیان در برنامه های رادیو و تلویزیون؛ برگزاری و شرکت در 
نمایشگاه های ملی و بین المللی؛ تهیۀ سه حلقه فیلم با عناوین »ایران سرزمین آریایی ها« و 
»ایران سرزمین طبیعت زیبا« و »جهانگرد در ایران«؛ و گنجاندن درس جهانگردی در کتب 

درسی مقطع راهنمایی )ارزشیابی برنامۀ چهارم جهانگردی، ۱۳۵۰، صص ۱۹ و ۲۰(.
در برنامۀ عمرانی پنجم )۱۳۵۲-۱۹۷۳/۱۳۵۶-۱۹۷۷(، هم هدف اصلی از اجرای برنامۀ 
تبلیغات جهانگردی، تشویق گردشگران خارجی به مسافرت به ایران و جلب سرمایه های 
خارجی برای ایجاد انواع تأسیسات پذیرایی و مؤسسات خدمات جهانگردی، تشویق 
ایرانیان به مسافرت در داخل کشور، حسن برخورد با جهانگردان و جلب سرمایه گذاری 
بیشتر بخش خصوصی درجهت ایجاد انواع تأسیسات پذیرایی جهانگردی بود. در راستای 
این اهداف فعالیت های زیر پیگیری شد: چاپ و نشر انواع نشریات جهانگردی الزم به 
زبان های مختلف در داخل و خارج؛ استفاده از وسایل ارتباط جمعی با هدف معرفی مراکز 
و تسهیالت جهانگردی؛ برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها در داخل و خارج به ویژه 
در بازارهای جهانگردی بین المللی؛ استفاده از خدمات آژانس های بازاریابی جهانگردی 
از  استفاده  بازارهای جهانگردی برحسب ضرورت؛  یا  قاره ها  از  بین المللی در هریک 
ویترین ها، سالن های راه آهن، و فرودگاه ها در داخل و خارج برای معرفی ایران؛ ایجاد 
شعبه در مراکز و بازارهای جهانگردی خارج از کشور و کمک به عرضۀ صنایع دستی 
و سنتی ایران برای فروش به جهانگردان )جهانگردی ملی: اصول، مبانی، هدف های کلی 

برنامه های مشخص، خط مشی و سیاست ها، برنامۀ پنجم، ۱۳۵۰، ص۱۱(.
را  اجرایی شدن  برنامۀ عمرانی ششم )۱۳۵۷-۱۹۷۸/۱۳۶۱-۱۹۸۲( که فرصت  در 
به دست نیاورد، تبلیغات و بازاریابی جهانگردی اهمیتی به سزا داشت. مسئوالن وقت، کشور 
را از هر لحاظ آمادۀ رویارویی با سیل عظیم گردشگران می دانستند. راه ها و محورهای 
تأسیساتی، تسهیالت و  و  راه آهن و خطوط هوایی، زیرساخت های عمرانی  ارتباطی، 
خدمات جهانگردی، متناسب با استانداردهای بین المللی توسعه می یافت و بافت سنتی 
و بومی شهرها و روستاها به عنوان یکی از جاذبه های زندگی شرقی مطرح می شد. گفتنی 
است، براساس خطوط کلی ای که برای چگونگی تبلیغات جهانگردی در سال های آتی 
در برنامۀ عمرانی ششم طراحی و تنظیم شده بود، هنوز هدف اصلی از تبلیغات در خارج 
از کشور بر »ارائۀ تصویری روشن از فرهنگ و تمدن ایران و پیشرفت های ایران امروز« 
استوار بود. سیاست بازاریابی جهانگردی گروهی، تأکید بر سیاحت جوانان و برگزاری 
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کنفرانس ها و نمایشگاه ها و جشنواره های فرهنگی و هنری از دیگر اهدافی بود که در برنامۀ 
مذکور تعیین شده بود )خطوط کّلی هدف ها، سیاست ها، خط مشی های برنامۀ عمرانی 

ششم، بی تا، صص ۳۸۰، ۳۸۱(.
هدف از جلب سیاحان و توسعۀ صنعت جهانگردی، درطول دورۀ پهلوی تا دهۀ چهل 
شمسی، تنها استفاده از جهانگردان، به عنوان نوعی رسانه بود. رسانه ای که تحوالت نوین 
کشور درزمینۀ زیرساخت های عمرانی، ساخت و تجهیز راه ها و تأسیسات و تسهیالت 
جهانگردی و امکانات رفاهی مردم را به دنیا مخابره می کرد.۱ پس ازآن، »گذرگاهی برای 
صلح« به هدف مذکور افزوده شد (Tourism, Passport to Peace, 1966, pp 27, 74)؛ این 
عنوانی نخستین بار در سال ۱۹۶۶/۱۳۴۵ به جهانگردی اختصاص یافت و از سال ۱۳۴۷ 
به بعد بر پشت جلد آمار جهانگردی کشور رخ نمایی می کرد. در سال ۱۳۵۴، دیگر صنعت 
جهانگردی تنها راهی برای توسعۀ مناسبات بین المللی، آشنایی مردم دیگر کشورها با ایران 
و عرضۀ تحوالت نوین ایران به ویژه دادن گزارش انقالب شاه و مردم نبود، بلکه مسئوالن 
وقت در سخنرانی هایشان برای ملت و خبرنگاران خارجی از جاده سازی و هتل سازی برای 
ترویج جهانگردی و توسعۀ این صنعت با هدف مقابله با بحران اقتصادی خبر می دادند. 
برای نخستین بار کشور آمادۀ پذیرفتن گردشگران خارجی بود و دیگر، راه های ناهموار، 
تأسیسات کم و بی کیفیت و یا تشریفات اداری وقت گیر و پرهزینه مانع از ورود گردشگران 
نمی شد و تبلیغات جهانگردی گسترده ای در سراسر جهان برای جلب جهانگردان خارجی 

به کشور انجام می شد.

4. بودجۀ تبلیغات جهانگردی
پس از آن که جهانگردی به عنوان یک صنعت در جهان مطرح شد، کشورهای زیادی با 
هدف جذب گردشگر به کشور خود، بودجه ای را به تبلیغات جهانگردی اختصاص دادند. 
با عنوان »فعالیت های سازمان های ملی جهانگردی درزمینۀ  سال ۱۳۴۲/۱۹۶۳ مقاله ای 
تبلیغات«۲ در مجلۀ »سیاحت جهان«۳ منتشر شد. نویسندۀ این مقاله میزان اعتبار کشورهای 
مختلف درزمینۀ تبلیغات جهانگردی را بررسی کرد. براساس این تحقیق، ایران از ۱۳۴۰-
درنظر  جهانگردی  تبلیغات  و  روابط عمومی  برای  بودجه ای  هیچ   ۱۹۶۳-۱۹۶۱/۱۳۴۲
نگرفته بود، ولی در سال ۱۹۶۳/۱۳۴۲ هم زمان با تأسیس سازمان جلب سیاحان و در دورۀ 
برنامۀ عمرانی سوم، بودجۀ ترکیبی ۱۸۰هزاردالری برای تبلیغات، آگهی ها و روابط عمومی 
و... تعیین کرد؛ این در حالی بود که کل بودجۀ سازمان ملی جهانگردی ایران، ۴۰۰ هزار 
دالر بود. بودجۀ تبلیغات ایران در مقایسه با ۶۳ کشور دیگر از ۲۴ کشور بیشتر بود که از 

1. به هدف از تشکیل وزارت اطالعات و 
سازمان  تحول  قسمت  در  که  جهانگردی 
جهانگردی ایران در دوره پهلوی آمده است 
صنعت  توسعۀ  ازجمله:  کنید:  دقت 
امور  هدایت  و  نظارت  پس از  جهانگردی 
درجهت  ارتباط جمعی  وسایل  به  مربوط 
بیشرت  شناساندن  ملی؛  مصالح  تأمین 
به  کشور  متدن  و  تحوالت  و  پیرشفت ها 
ارزش های  مبانی  تحکیم  و  اشاعه  جهان؛ 
ملی در شئون سیاسی، اقتصادی، اجتامعی 
و فرهنگی؛ باالبردن سطح دانش و بینش 
برای  ایرانی  آماده سازی جامعه  عمومی و 

قبول مسئولیت های فردی و جمعی بیشرت.
2. “The activities of NationaI 
Tourist Organisations in the field of 
publicity”.

 Tourisme) جهان  سیاحت  مجلۀ   .3
از  برخی  که   (Mondial- World Travel
مقاالت آن به زبان انگلیسی و فرانسوی و 

برخی تنها به زبان اسپانیایی منترش می شد.
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بین آن ها می توان به کشورهای فقیر کره، تایلند و افغانستان، در انزوای جهانی مانند چین و 
یا در وضعیت جنگ و ناامنی مانند ویتنام و سوریه اشاره کرد. ترکیه در این سال، ۱ میلیون 
و ۲۵۳ هزار و ۴۳۴ دالر از کل بودجۀ سازمان جهانگردی خود را که ۳ میلیون و ۲۹۱ 
هزار و ۷۸۵ دالر بود، به تبلیغات و روابط عمومی کشور خود اختصاص داده بود. از دیگر 
کشورهای منطقه، هند ۱ میلیون و ۳۶۵ هزار دالر از کل بودجۀ ۲میلیون و۱۶۵هزاردالری 
خود را به تبلیغات اختصاص داده بود و کشور پاکستان نیز ۴۵۷ هزار دالر از بودجۀ 
۸۰۷هزاردالری سازمان جهانگردی خود را به تبلیغات و روابط عمومی اختصاص داده بود 
The activities of NationaI Tourist Organisations in the field of publicity, 1963, pp 13-)

30). با این شرح، به خوبی می توان متوجه شد که جایگاه تبلیغات جهانگردی در حکومت 

پهلوی در دهۀ چهل شمسی در چه سطحی بوده است.
اگرچه سازمان جلب سیاحان در سال ۱۹۶۷/۱۳۴۶ ده هزار دالر صرف تهیه و توزیع 
نشریات و پوسترهای مخصوص تبلیغات جهانگردی در داخل و خارج از کشور کرد 
)افشار طوس، ۱۳۴۹، صص ۳۴-۴۴(، ولی در پایان سال چهارم برنامۀ عمرانی چهارم 
)۱۹۷۲/۱۳۵۰( سازمان برنامه وبودجه فقط ۴۱/۳% از کل اعتبار فعالیت های تبلیغاتی سازمان 
جلب سیاحان را در اختیار واحد نشریات و تبلیغات قرار داد که این امر در کاهش میزان 
فعالیت های تبلیغاتی مؤثر بود )گزارش شناخت، عملکرد، ارزشیابی سیاحت و جهانگردی 
در برنامۀ چهارم، ۱۳۵۰، ص۱۳(. مقالۀ اسپانیایی »اخباری از سراسر جهان«۱ ضمن ارائۀ 
خبر تشویق و حمایت حکومت ایران از سرمایه گذاران جهانگردی، دربارۀ ۵۷ میلیون دالر 
اعتباری که ایران برای توسعۀ تبلیغات، بازاریابی جهانگردی و روابط عمومی برای سال 
۱۳۵۶-۱۹۷۷/۱۳۵۷-۱۹۷۸ اختصاص داده بود و کاهش ۷درصدی آن نسبت به سال مالی 
قبل گزارش داده است (NOTICIAS A TRAVÉS DEL MUNDO, 1978, p71). این میزان 
اعتبار باوجود کاهش نسبت به سال قبل، اهتمام حکومت پهلوی برای جلب گردشگر 
ازطریق بازاریابی و تبلیغات جهانگردی و هم راستایی آن با خطوط کلی برنامۀ عمرانی 

ششم را نشان می دهد.

5. ابزار تبلیغات جهانگردی
یکی از نمایندگان مجلس سنا در آبان ۱۹۶۴/۱۳۴۳ -تقریباً یک سال پس از تأسیس سازمان 
جلب سیاحان- در مجلس تأکید کرد، مادامی که ایران ازنظر پذیرایی و ارائۀ خدمات 
به جهانگرد آمادگی نداشته باشد، نباید سازمان جلب سیاحان درزمینۀ تبلیغات و جلب 
.”Noticias a Través del Mundo“ .1سیاحان اقدامی بکند. ازآنجاکه هتل در اصفهان کم است، امکان ذخیرۀ اتاق در هتل های 
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اصفهان وجود ندارد؛ بنابراین ابتدا باید تأسیسات الزم برای جهانگردان در مملکت فراهم 
شود و پس ازآن برای جلب سیاحان، تبلیغات و بازاریابی انجام شود )مذاکرات مجلس سنا، 
دورۀ چهارم، ۲۵آبان۱۳۴۳(. اگرچه تبلیغات جهانگردی در اولویت سیاستگذاری حکومت 
پهلوی نبود، ولی حکومت پهلوی برای معرفی کشور و اقداماتش درزمینۀ توسعۀ عمرانی 
و رفاه اجتماعی در بین سایر ملل، به ویژه کشورهای منطقه از تمامی امکانات استفاده 
می کرد. ابزار تبلیغات سازمان جهانگردی در دورۀ پهلوی، چاپ نشریات تبلیغاتی، تبلیغات 
مطبوعاتی، تبلیغات نمایشی، تبلیغات رادیوتلویزیونی در داخل و خارج کشور، برنامه های 
روابط عمومی سازمان جلب سیاحان، عملکرد تبلیغات جهانگردی دفاتر نمایندگی سازمان 
جلب سیاحان در خارج از کشور و عملکرد تبلیغات جهانگردی سفیران حکومت پهلوی 

بود که درادامه به هریک از آن ها پرداخته می شود:

1. 5. چاپ نرشیات تبلیغاتی
نشریات تبلیغاتی، از گذشته تاکنون یکی از پرطرفدارترین راه های تبلیغاتی بوده اند. چاپ 
کتاب راهنمای شهرها و مناطق جهانگردی، بروشور، پوستر و کارت پستال مناطق و آثار 
باستانی و تاریخی و تقویم های تزئین شده با تصاویر مناطق جهانگردی ازجمله نشریات 

تبلیغاتی است که درادامه به هریک از آن ها پرداخته می شود:

۲. 5. کتاب راهنام
کتاب »راهنمای ایران« نوشتۀ غالم حسین ابتهاج در سال ۱۹۳۰/۱۳۰۹ به زیور طبع آراسته 
شد. هم چنین کتاب »آثار تاریخی ایران« به زبان فرانسوی، در نمایشگاه آثار و صنایع دستی 
ایتالیا رونمایی شد )استادوخ، ۱۳۰۹، کارتن ۳۳، پروندۀ ۶۰/۴۳(. به دنبال درخواست های 
مکرر شرکت ها و مؤسسه های جهانگردی کشورهای اروپایی، درطول دورۀ پهلوی اول، 
بارها کتاب ابتهاج تجدید چاپ شد و در کتاب خانه ها، سفارت خانه ها و دیگر مراکز مرتبط 
با جهانگردی و جهانگردان توزیع شد. البته به دلیل بودجۀ کم، این کتاب رایگان نبود 
)استادوخ، ۱۳۰۹، کارتن ۳۳، پروندۀ ۶۰/۳۹ و ۶۰/۴۱؛ ۱۳۱۳، کارتن ۶۰، پروندۀ ۲۵ و ۳۶ 
و ۴۷؛ ۱۳۱۴، کارتن ۶۰، پروندۀ ۱۷(. مؤسسۀ »راهنمای شناخت غذاهای فرانسه«۱ در سال 
۱۹۳۴/۱۳۱۳، نسخه ای از کتاب »راهنمای بین المللی تأسیسات جهانگردی« حاوی آدرس 
مهمان خانه ها و رستوران های ممالک مختلف را به سفارت ایران در فرانسه فرستاد و از ایران 
درخواست کرد که فهرست تأسیسات اقامتی و پذیرایی ایران را به آن مؤسسه ارسال کند 
تا در ویرایش بعدی در بخش ایران اضافه شود )استادوخ، ۱۳۱۳، کارتن ۶۰، پروندۀ ۴۴،  1. Guide Gastronomique de France.
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قسمت ۲(. ولی مگر ایران در آن مقطع زمانی چند هتل و مهمان خانۀ مجلل و یا رستوران 
باکیفیت در سراسر کشور داشت؟! پایتخت کشور در آن زمان، تنها چهار مهمان خانه داشت 
و اصفهان، یکی از مهم ترین قطب های جهانگردی کشور، یک مهمان خانه داشت. به نظر 
نمی رسد باتوجه به موجودنبودن پاسخی در پروندۀ مذکور، دررابطه با معرفی مهمان خانه ها 

به آن مؤسسه، اقدامی انجام شده باشد.
در سال ۱۹۵۷/۱۳۳۶ مجموعۀ مصور »ایران« را مجید رهنما به زبان فرانسوی و 
انگلیسی چاپ کرد )استادوخ، ۱۳۳۶، کارتن ۱۳، پروندۀ ۱۲(. پس ازآن کمیسیون ملی 
یونسکو، کتاب دیگری را به نام »ایران« منتشر کرد )استادوخ، ۱۳۳۶، کارتن ۱۳، پروندۀ ۱۱(. 
هم چنین باتوجه به افزوده شدن خطوط هوایی ایران، اطالعات مربوط به وضع فرودگاه های 
ایران و خطوط هوایی آن منتشر شد و دردسترس عموم قرار گرفت )استادوخ، ۱۳۳۶، 
کارتن ۱۵، پروندۀ ۴۷(. درطول برنامۀ عمرانی چهارم، تنها کتاب راهنمای تهران، اصفهان، 
شمال، خراسان و خوزستان با اطالعات دقیق و مفصل از تاریخ و جغرافیا و امکانات 
جهانگردی و تأسیسات مختلف موردنیاز مسافران چاپ شد )گزارش شناخت، عملکرد، 
ارزشیابی سیاحت و جهانگردی در برنامۀ چهارم، ۱۳۵۰، صص ۷، ۱۵(. ازآنجاکه تهیۀ کتاب 
راهنما به علت حجم زیاد و لزوم دقت فراوان، چند ماه طول می کشید، اطالعات تسهیالتی 
آن کهنه می شد و تغییرات بسیاری در بیشتر اطالعات آن اتفاق می افتاد. ازاین گذشته، اغلب 
مسافران خارجی پیش از خروج از کشورشان برای تنظیم برنامۀ خود، کتاب های راهنمای 
جهانگردی ایران را از ناشران کشور خودشان تهیه می کردند. هم چنین چون کتاب راهنما 
باید به طور رایگان در بین جهانگردان توزیع می شد، هزینه های بسیاری برای سازمان جلب 
سیاحان داشت. بنابر موارد مذکور درطول برنامۀ چهارم تنها ۲۳% از هدف برنامه دربارۀ 
چاپ کتاب راهنما اجرا شد و سازمان در دورۀ برنامۀ عمرانی پنجم بیشتر به چاپ بروشور 

روی آورد.

3. 5. بروشور
کم،  اعتبار  به دلیِل  سیاحان  سازمان جلب  برای  بروشور  دهۀ چهل شمسی، چاپ  در 
مقرون به صرفه تر از چاپ کتاب راهنمای ایران بود. ُسفرای ایران در الهه، کلن، هامبورگ 
و دیگر شهرهای اروپایی ضمن اعالم عالقه مندی جهانگردان به سفر به ایران درخواست 
می کردند که بروشورهایی به زبان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی برای آن سفارت ارسال 
شود. درپی این درخواست، جزوه هایی به نام »الفبای توریستی ایران« به آن ادارات ارسال 
ارائۀ  و  معرفی  برای  پروندۀ ۱۴/۱۳، قسمت ۳۰(.  کارتن ۱۹۷،  )استادوخ، ۱۳۴۶،  شد 
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اطالعات دربارۀ قطب ها و مناطق جهانگردی کشور مانند تهران، اصفهان، شیراز، همدان، 
تبریز، کرمانشاه، خوزستان، تخت جمشید، و مسیر بازرگان به تهران دو نوع بروشور تهیه 
می شد که یکی بروشور تبلیغاتی همراه با تصاویر زیبا و شرح مختصر با هدف جلب توجه 
و ایجاد اشتیاق در مخاطب بود و فقط در خارج از کشور توزیع می شد و دیگری بروشور 
راهنمای تسهیالتی با توضیح کامل بود که اطالعات ضروری کشور را در اختیار مسافر 
می گذاشت )گزارش شناخت، عملکرد، ارزشیابی سیاحت و جهانگردی در برنامۀ چهارم، 

۱۳۵۰، ص۱۴(.

4. 5. پوسرت
در دهۀ چهل و پنجاه شمسی، پوستر یکی از مؤثرترین راه های تبلیغاتی بود و چندبار در 
نمایشگاه های بین المللی به پوسترهای چاپ شده توسط سازمان جلب سیاحان، جوایزی 
اهدا شد. جایزۀ بهترین پوستر سفر و نشان جرسی۱ در سال ۱۳۴۵/۱۹۶۷-۱۳۴۶ ازجانب 
The IUOTO Travel Poster Competi-)  اتحادیۀ بین المللی جهانگردی به ایران تعلق گرفت
tion, 1967, p43). درطول برنامۀ چهارم عمرانی سی پوستر چاپ شد که تنها ۴۰% از هدف 

برنامه را پوشش می داد. سازمان دلیل فاصله گرفتن از هدف برنامه را کمبود اعتبار و سعی 
در افزایش کیفیت و کاستن از کمیت اعالم کرد )گزارش شناخت، عملکرد، ارزشیابی 

سیاحت و جهانگردی در برنامۀ چهارم، ۱۳۵۰، ص۱۵(.

5. 5. کارت پستال
از زمانی که صنعت جهانگردی توسعه یافت، کارت پستال به عنوان جلد نامۀ دوستانه به کار 
رفت. جهانگردان پشت تصویر یکی از آثار تاریخی تقدیم نامه ای می نوشتند و آن را برای 
دوستان خود پست می کردند. این کارت ها در مراکز جهانگردی جهان، طرفداران بسیاری 
داشت و جهانگردان به عنوان یادگاری از یک محل، کارت پستال های متعددی می خریدند. 
به ویژه در ایران که عکس برداری، قوانین دست وپاگیر زیادی داشت، جهانگردان به خرید 
این کارت ها روی آورده بودند. ازآنجاکه شیوه های چاپ داخلی، ظرافت و کیفیت الزم را 
نداشت، سازمان جلب سیاحان این کارت ها را به چاپ خانه های خارج از کشور سفارش 
می داد )گزارش شناخت، عملکرد، ارزشیابی سیاحت و جهانگردی در برنامۀ چهارم، 

۱۳۵۰، ص۱۸(. 1. Jersey.

سمیه  بختیاری



۸5
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفرت اول، بهار 1401 شامرۀ پیاپی 125

6. 5. چاپ تقویم به زبان های مختلف
از سال ۱۳۴۹ به بعد تقویم هایی فارسی و انگلیسی با تصاویر رنگی از مناظر طبیعی ایران 
چاپ و در داخل و خارج از کشور توزیع می شد )گزارش شناخت، عملکرد، ارزشیابی 

سیاحت و جهانگردی در برنامۀ چهارم، ۱۳۵۰، ص۱۵(.

7. 5. تبلیغات مطبوعاتی
برخی از نوشته جات چاپی ازقبیل روزنامه ها و مجالت را مطبوعات می خوانند. از زمانی 
که نخستین روزنامه ها در ایران چاپ شد، تبلیغاْت بخشی از ستون روزنامه را تشکیل 
می داد. اقدامات مجریان حکومت ها هم در مطبوعات انعکاس می یافت. در آن برهه، 
حکومت های دنیا تنها ازطریق مطبوعات کاغذی به راحتی می توانستند، اذهان مردم را به 
هر اقدامی ملتهب و یا بی توجه کنند. این عرضۀ اطالعات با الیه ای ضخیم از اغراق، تنها 
خوراک ذهن مردم داخل یک کشور را تأمین نمی کرد، بلکه در قرن بیستم با هدف تأمین 
نظر مردم دنیا به اقدامات و تحوالت انجام شده در کشورهای دیگر هم انجام می شد. مردم 
دنیا در قرن نوزدهم از شنیدن جنگ های ایران و روسیه در بهت و حیرت فرونرفتند و با 
ایران به دلیل ازدست دادن بخشی از خاکش همدردی نکردند؛ ولی در قرن بیستم همدردی 
خود را با فلسطین علیه اسرائیل نشان دادند؛ هرچند بنابه مصلحت کشورشان، در همان 
پوشش احساسی باقی ماندند؛ بنابراین جایگاه تبلیغات در مطبوعات به ویژه در قرن بیستم 
که مردم تشنۀ خواندن بودند و اخبار را بیشتر ازطریق روزنامه ها دنبال می کردند، بر همگان 

روشن است.
حسین عالء، سفیر ایران در پاریس در سال ۱۹۲۹/۱۳۰۸ با هدف معرفی ایران و 
تا مقاله ای دربارۀ اوضاع  پیشرفت های آن برای جذب سرمایۀ خارجی درصدد برآمد 
سیاسی، اقتصادی و جغرافیای ایران در روزنامۀ فرانسوی مهمی بنویسد تا افزون بر جلب 
توجه کشورهای غربی، سیاحان را هم برای دیدار از ایران تشویق کند. او از وزارت خارجه 
درخواست کرد با مساعدت تمامی وزارت خانه ها، اطالعاتی ازقبیل وضعیت اقتصادی 
کشور ازنظر تجاری، صادرات و واردات، برنامۀ راه سازی ایران، خط سیر راه آهن، وضعیت 
بندرهای تأسیس شده، کیفیت مهمان خانه های بین راهی، خطوط تلگراف بی سیم و باسیم، 
جمعیت  میزان  پستی،  و  تجاری  محموله های  حمل ونقل  هوایی،  مسافرت  چگونگی 
کشور، تعداد دانش گاه ها، مدارس، استادان، معلمان و دانشجویان و دانش آموزان در مقاطع 
تحصیلی مختلف، اصالحات قضایی، وضعیت بهداشت عمومی و تعداد مسافرانی که 
در سال گذشته در ایران گردش و اقامت کرده اند را در اختیار سفارت پاریس قرار دهد 
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)استادوخ، ۱۳۰۸، کارتن ۳۱، پروندۀ ۶۰(. گزارشی از چاپ این مقاله در پروندۀ سند پیدا 
نشد و به نظر نمی رسد که چنین اطالعاتی با این جزئیات به دست عالء رسیده باشد. گفتنی 
است احساس نیاز به معرفی ایران و تحوالت انجام شده در آن در کنار تشویق جهانگردان 
به دیدن ایرانی که باوجود سبقت در نوسازی، در تمامی زمینه ها مانند مقولۀ آموزش هنوز 
کودکی نوپا بود، قابل تأمل است؛ آن هم در سالی که به دلیل شورش های منطقۀ جنوب 
کشور، زائران هندی از ورود به ایران منصرف شده بودند )استادوخ، ۱۳۰۸، کارتن ۳۱، 
ابتدایی ترین و  از  برلین »یکی  ایران در  پروندۀ ۶۰(. در سال ۱۹۳۴/۱۳۱۳، وزیرمختار 
کوچک ترین راه های آشناکردن خارجیان به ایران و جلب سیاحان به کشور را انتشار 
عکس هایی از مناظر طبیعی، ابنیه و آثار مهم قدیم و جدید ایران در کتب و مجالت و 
جراید خارجه« دانست )استادوخ، ۱۳۱۳، کارتن ۶۰، پروندۀ ۴۴(. در این سال »رسالۀ 
اقتصادی ایران« در روزنامه های سوریه، لبنان، ترکیه، شوروی، افغانستان، عراق و بلژیک 
چاپ شد. هم چنین نمایندۀ ادارۀ اطالعات آلمان در ترکیه، اطالعاتی دربارۀ ایران منتشر 

کرد )استادوخ، ۱۳۱۳، کارتن ۱۷، پروندۀ ۱(.
از دهۀ سی شمسی، مقاالت بسیاری دربارۀ ایران در مطبوعات کشورهای مختلف 
چاپ شد. ملی شدن صنعت نفت و آشنایی دنیا با دکتر محمد مصدق -نخست وزیر ایران- 
و رویدادهای پس ازآن، یکی از دالیل توجه مطبوعات کشورهای دیگر به ایران بود. در دهۀ 
چهل شمسی این حکومت ایران بود که تالش می کرد به بهانۀ توسعۀ صنعت جهانگردی 
کشور، توجه مطبوعات جهان را به اقداماتش جلب کند. هرکدام از مقامات که تریبونی 
داشتند، دربارۀ انقالب سفید سخن پراکنی می کردند و گزارش آن سخنرانی را در مطبوعات 
جهان انعکاس می دادند. ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در نشریات فرهنگی مقاالتی 
دربارۀ این موضوع منتشر می کردند )استادوخ، ۱۳۴۳، کارتن ۱۵۹، پروندۀ ۱۷؛ ۱۳۴۴، 
کارتن ۱۲۳، پروندۀ ۲، قسمت ۲؛ ۱۳۴۵، کارتن ۱۷۹، پروندۀ ۱، قسمت ۱۲؛ ۱۳۴۶، کارتن 
۱۶۲، پروندۀ ۵ و کارتن ۱۶۷، پروندۀ ۷(. قدر مسلم، انتشار چنین موضوعاتی در قالب 
رنگی و پرزرق وبرِق دموکراسی می توانست در جلب توجه مردم دیگر کشورها به ایران و 
ایجاد انگیزه برای مسافرت به ایران مؤثر باشد. البته به نظر می رسد هیچ یک از مطالب مذکور 
به اندازۀ مقالۀ »ده روز در کشور حافظ و سعدی و خیام« با پیام »مهمان نوازی ایرانیان و 
برادری ایران و عراق« در روزنامۀ »االخبار« چاپ بغداد نتوانست در جلب توجه مردم عراق 
و دیگر کشورهای منطقه تأثیر بگذارد )استادوخ، ۱۳۴۶، کارتن ۱۳۰، پروندۀ ۶/۲(. به طور 
خاص سازمان جلب سیاحان و پس ازآن وزارت اطالعات و جهانگردی به طور مرتب 
آگهی هایی را درزمینۀ جاذبه های جهانگردی ایران، در نشریه های اختصاصی جهانگردی 
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مانند مجلۀ »فیاو«۱، »آستا«۲، »آفریکن میدلند«۳، »فاریست هالیدی«۴ و آگهی هایی پراکنده 
در نشریات شرکت های هواپیمایی مختلف و روزنامه ها و مجالت »آفریقای جوان«۵، 
»نیویورک تایمز«۶، »گزارش خاور نزدیک« و مطبوعات ایرانی که توزیع خارجی داشتند 
چاپ می کردند )گزارش شناخت، عملکرد، ارزشیابی سیاحت و جهانگردی در برنامۀ 

چهارم، ۱۳۵۰، ص۱۰(.

۸. 5. تبلیغات منایشی
به تبلیغاتی که در قالب نمایش آثار و جاذبه های جهانگردی به صورت فیلم و عکس و 
اسالید باشد و یا به شکل برگزاری و شرکت در نمایشگاه های بین المللی و عرضۀ بخشی 
از آداب ورسوم و فرهنگ کشور در بستر نمایشگاه آثار و صنایع دستی و یا نصب ویترین 

در نقاط پرتردد گردشگران باشد تبلیغات نمایشی می گویند.

۹. 5. تهیۀ نقشه
از ابتدای دورۀ پهلوی گزارش های بسیاری از نمایندگان کشور به وزارت امور خارجه 
می رسید که برای ارسال نقشۀ راه های کشور تقاضا داشتند. در دهۀ اول حکومت پهلوی، 
تقاضای نقشه برابر بود با تالش بیشتر برای ساخت راه هایی که بتوان بر روی نقشه ترسیم 
کرد. هرچقدر مسافرت زمینی با بهبود صنعت حمل ونقل زمینی رونق می یافت، تهیۀ نقشۀ 
راه های ایران اهمیت و ضرورت بیشتری می یافت. در سندی علی باتمان قلیچ، سفیر ایران 
در طرابوزان تقاضا کرده است که نقشۀ راه های ایران و اطالعات و عکس از دیدنی های 
ایران برای دادن به مسافران ترک و اروپایی که ازطریق خشکی از مرز ترکیه وارد ایران 
می شوند ارسال شود )استادوخ، ۱۳۴۶، کارتن ۱۹۷، پروندۀ ۱۹/۱۳(. تا دهۀ پنجاه بیش از 
هفتادهزار نسخه نقشۀ راه ها، یک صد و چهل هزار نسخه نقشۀ تهران، دویست هزار نسخه 
و  همدان  نقشۀ  نسخه  چهارصدهزار  تبریز،  نقشۀ  نسخه  دویست هزار  خراسان،  نقشۀ 
کرمانشاه، صدهزار نسخه نقشۀ خوزستان، دویست هزار نسخه نقشۀ تخت جمشید و یک 
نقشۀ مفصل و جامع ایران با صدهزار نسخه تهیه شد )گزارش شناخت، عملکرد، ارزشیابی 

سیاحت و جهانگردی در برنامۀ چهارم، ۱۳۵۰، صص ۱۳-۱۱(.

1۰. 5.  فیلم و اسالید
فیلم و عکس یکی از مؤثرترین ابزارهای تبلیغاتی در قرن بیستم بود. سازمان جلب سیاحان 
در طی برنامۀ چهارم عمرانی، سه فیلم جهانگردی با عناوین »ایران، سرزمین مذاهب«، 

1. Journal FYAV.
2. Asta.
3. Afrikaans Midland.
4. Holliday Freelance.
5. Young Africa.
6. New York Times.

تبلیغات در صنعت جهانگردی 
در دورۂ پهلوی ...



۸۸
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفرت اول، بهار 1401 شامرۀ پیاپی 125

سازمان  عکاسان  کرد.  تهیه  ایران«  در  »جهانگرد  و  زیبا«  طبیعت های  سرزمین  »ایران، 
چندهزار عکس، اسالید و فیلم منفی )نگاتیو( تهیه کردند. آن ها با مسافرت های مکرر 
به تمام نقاط ایران، گنجینه ای بی نظیر از عکس و اسالید برای ایران فراهم آوردند که در 
اندازه های مختلف و انواع گوناگون به اقصی نقاط دنیا ارسال می شد )گزارش شناخت، 
عملکرد، ارزشیابی سیاحت و جهانگردی در برنامۀ چهارم، ۱۳۵۰، ص۱۱(. ایران در سال 
۱۳۵۶ در جشنواره فیلم های ورزشی و جهانگردی یوگوسالوی شرکت کرد )استادوخ، 

۱۳۵۶، کارتن ۴۲، پروندۀ ۵۷۱/۹(.
در دورۀ پهلوی مؤسسات بین المللی بسیاری درخواست های زیادی را برای اجازۀ 
عکس برداری و فیلم برداری از ایران ارائه دادند ازجمله: درخواست مجوز تهیۀ یک رشته 
فیلم سینمایی تبلیغاتی و جهانگردی از شهرها، خیابان ها، مناظر دیدنی و آثار باستانی و 
موزه های ایران توسط شرکت فیلم برداری اسپانیایی »آتالنتیدا«۱ با همکاری شرکت های 
فرانسوی و ایتالیایی )استادوخ، ۱۳۴۵، کارتن ۲۳۳، پروندۀ ۱۵/۵(؛ درخواست مؤسسۀ 
چاپ و انتشارات »دراگون«۲ با هدف اعزام عکاس برای تهیۀ ۴۰۰ قطعه عکس برای انتشار 
در آلبوم آثار تاریخی ایران )استادوخ، ۱۳۴۶، کارتن ۱۸۹، پروندۀ ۴۸/۲(؛ تقاضای شرکت 
هواپیمایی سانیا۳ و مؤسسۀ تبلیغاتی پروفیلمز۴ در بروکسل برای تهیۀ عکس و فیلم به نفع 
ایران )استادوخ، ۱۳۴۶، کارتن ۱۹۷، پروندۀ ۱۴/۱۳، قسمت ۲(. در سال ۱۳۵۶، هم زمان با 
سیر عمومی انقالب اسالمی در تهران و شهرهای بزرگ، سیل خبرنگاران و فیلم بردارانی با 
جواز تهیۀ عکس و فیلم برای خبرگزاری ها و همچنین خبرنگارانی در قالب جهانگرد وارد 

کشور شدند )استادوخ، ۱۳۵۶-۱۳۵۸، کارتن ۴۴، پروندۀ ۵۷۱، قسمت ۳۶(.

11. 5. برگزاری منایشگاه ها و جشن ها و رشکت در آن ها
آن  در  معرفی صنایع دستی کشور  برای  ایران  که  نمایشگاهی  نخستین  می رسد  به نظر 
شرکت کرد نمایشگاه شیکاگو آمریکا در سال ۱۲۶۰/۱۸۸۲ بوده باشد. پس ازآن در سال 
۱۲۸۱/۱۹۰۳ »سفارت اعلی حضرت شاهنشاه ایران در واشنکتون« طی مکاتبه هایی با وزارت 
خارجه درخواست کرد که ایران همانند کشورهای آسیا و اروپا در نمایشگاه صنایع آمریکا 
شرکت کند. نصراله مشیرالدوله نیز برای ترغیب تجار به شرکت در این نمایشگاه و عرضۀ 
محصوالتشان، تسهیالت گمرکی درنظر گرفت. مهم ترین هدف ایران از شرکت در این 
نمایشگاه، آشنایی غرب با ایران و صنایع ایران بود. نکتۀ مهمی که از فحوای این اسناد 
پیداست، این است که وجهۀ مملکت در بین دیگر کشورها بسیار بااهمیت بوده است و انجام 
برخی از آداب پذیرایی ایران در دیگر کشورها، مغایر با شئون ملی قلمداد شده است. در این 
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اسناد، ضمن بیان ثروت بی اندازۀ ایران ازنظر کیفیت کاالهای ایرانی، تأکید شده است که باید 
»اشخاص دخیل ]در[ این کار مردمان باناموس و شرف باشند که در سکسیون۱بعضی ترتیباِت 
مخالِف شئونات دولتی و ملتی ایران ندهند. خاصه که در اکسپوزیسیون۲ آنجا بعضی حرکات 
نامناسب و ناالیق شده که رفع آن الزم است. … ابداً کارهائی که مخالف شرف ایران است، 
مثل قهوه خانه و غیره در این سکسیون نشود« )استادوخ، ۱۳۲۰ھ.ق، کارتن ۲۵، پروندۀ 
۱۴(. پس ازآن ایران در برخی از نمایشگاه ها ازجمله در نمایشگاه هلند و بازار عمومی آلمان 
)استادوخ، ۱۳۲۰ھ.ق، کارتن ۲۵، پروندۀ ۱۴۶(، نمایشگاه دائمی بین المللی اتحادیۀ صنایع 
مستظرفه و علم آثار عتیقه در واشنگتن در سال ۱۹۲۲/۱۳۰۰ )استادوخ، ۱۳۰۱، کارتن ۶۱، 
پروندۀ ۱۵( و نمایشگاه صنایع تزئینی و کنفرانس بین المللی ابنیه در پاریس )استادوخ، ۱۳۰۳، 
کارتن ۶۰، پروندۀ ۱( شرکت کرد. مشارکت در نمایشگاه های بین المللی و برگزاری نمایشگاه 
در دیگر کشورها در دورۀ پهلوی اول نیز وجود داشت. نخستین نمایشگاه دورۀ پهلوی در 
اصفهان، نمایشگاه صنایع دستی بود که در مرداد ۱۳۰۴/ جوالی ۱۹۲۵ در چهل ستون برگزار 
شد )روزنامۀ حبل المتین کلکته، ش۳۳۰، ۲محرم۱۳۴۴(. در گزارشی از نیویورک تایمز در 
تاریخ ۲۳مهر۱۵/۱۳۰۹اکتبر۱۹۳۰ گزارشی مبنی بر انتقال مخفیانۀ گنجینه های هنر ایرانی از 
 The) ایران به ارزشی معادل پنج تا ده میلیون دالر با هدف نمایش در لندن درج شده است

.(New York Times, 1930

شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی نوعی تبلیغ به شمار می رود. شرکت کنندگان 
آشنا  ایران  جهانگردی  جاذبه های  و  آثار  با  غیرمستقیم  به طور  ایران  نمایشگاه های  در 
می شوند و طرز رفتار متصدیان غرفۀ ایران و نوع تزئین سنتی این غرفه در جلب تمایل 
بازدیدکنندگان به مسافرت به ایران و آشنایی بیشتر با آداب ورسوم آن نقشی مؤثر دارد. 
پس از پایان جنگ جهانی دوم و تنش های حاصل از آن، پدیدۀ جهانگردی بار دیگر بازتابی 
بین المللی یافت. در سال ۱۹۵۰/۱۳۲۹ کمیتۀ سیاحتی ایتالیا از ایران دعوت کرد تا در 
نمایشگاه جهانگردی ای که در شهر ساحلی ریمینی با هدف توسعۀ جهانگردی بین المللی 
برگزار می شد شرکت کند )استادوخ، ۱۳۲۹، کارتن ۸/۲، پروندۀ ۴۷(. ایران پس از تأسیس 
سازمان جلب سیاحان، در نمایشگاه های بین المللی بسیاری شرکت کرد، نمایشگاه ها و 
کنفرانس های بسیاری در کشور ترتیب داد و میزبان مسابقات بین المللی شد و جشن های 
۲۵۰۰سالۀ شاهنشاهی را در کشور برگزار کرد که هریک از آن ها در معرفی ایران به جهان 
نقشی به سزا داشت. یکی از بزرگ ترین نمایشگاه های خارج از ایران که در سال ۱۳۴۴، 
۱۳۴۵ و ۱۳۴۸ در کشورهای اروپایی و بیشتر ایالت های آمریکا برگزار شد، نمایشگاه 
»هفت هزار سال تاریخ و هنر ایران« بود. بیشتر این نمایشگاه ها را سفیر ایران در آن کشورها 

1. Section: بخش و قسمت
2. Exposition: منایشگاه

تبلیغات در صنعت جهانگردی 
در دورۂ پهلوی ...



۹۰
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفرت اول، بهار 1401 شامرۀ پیاپی 125

و یا یکی از اعضای خاندان پهلوی افتتاح کردند. سخنرانان این نمایشگاه ها، به طورکلی 
ایران شناسان آن کشورها بودند )روابط خارجی ایران در سال ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، صص ۱۵۴، 

۱۵۵؛ استادوخ، ۱۳۴۴، کارتن ۷۹، پروندۀ ۲/۸ و ۱۳۴۵، کارتن ۸۳، پروندۀ ۲/۸(.

1۲. 5. نصب ویرتین در نقاط پرتردد گردشگران
یکی دیگر از ابزارهای تبلیغات، نصب ویترین در نقاط پرتردد جهانگردان مانند فرودگاه ها 
و یا برپایی »لوحه هایی«۱ در بزرگراه ها و خیابان های پرتردد جهانگردان است. در گزارشی 
ضمن اشاره به این که برخی از مؤسسات جهانگردی ترکیه، پاکستان و اردن لوحه هایی را با 
هدف جلب سیاحان در شاه راه های مکه، جده و مدینه نصب کرده اند و حداقل یک میلیون 
نفر هرسال این لوحه ها را می بینند، پیشنهاد شد که ایران نیز از وزارت خارجۀ عربستان 
برای نصب لوحه اجازه بگیرد. سازمان جلب سیاحان با این پیشنهاد موافقت کرد و در 
سال ۱۳۴۶ ویترین فرودگاه کلن و فرودگاه بین المللی وین را اجاره کرد )استادوخ، ۱۳۴۶، 

کارتن ۱۹۷، پروندۀ ۱۴/۱۳، قسمت ۳(.

13. 5. تبلیغات رادیوتلویزیونی در داخل کشور و خارج از کشور
رادیوتلویزیون ملی از نیمۀ دوم حکومت محمدرضاشاه، کم کم جای خود را در میان 
خانواده های ایرانی پیدا کرد و از کاالیی تجملی و گران که تنها شاید یک خانواده در هر 
محله داشت، به کاالیی دردسترس طبقات متوسط جامعه تبدیل شد و تالش حکومت، برای 
آموزش وپرورش جامعه ازطریق این رسانه افزایش یافت. بااین حال در سال ۱۹۶۴/۱۳۴۳، 
نمایندۀ مجلس سنا از برنامه های رادیو گالیه کرد که چرا رادیو، ایران را به مردم و دنیا 
نمی شناساند و جاذبه های شهرهای مختلف ایران را معرفی نمی کند )مذاکرات مجلس سنا، 
دورۀ چهارم، ۲۵آبان۱۳۴۳(. به تدریج سازمان جلب سیاحان با هدف تحرک بخشیدن به 
جهانگردی داخلی از برنامه های رادیویی مانند برنامۀ زن و زندگی، برنامۀ جوانان، برنامۀ 
کودک و … درخواست کرد که به طور مرتب در خالل این برنامه ها، به توصیف جاذبه های 
جهانگردی ایران و چگونگی برخورد با جهانگردان بپردازند )گزارش شناخت، عملکرد، 
ارزشیابی سیاحت و جهانگردی در برنامۀ چهارم، ۱۳۵۰، ص۱۱؛ استادوخ، ۱۳۴۶، کارتن 
۱۹۷، پروندۀ ۵ و کارتن ۱۹۸، پروندۀ ۶(. هم چنین پخش کردن برنامه هایی از رادیو و 
تلویزیون کشورهای دیگر دررابطه با جاذبه های جهانگردی ایران و البته اقدامات شاه در 
قالب »انقالب شاه و مردم« و »پیکار با بی سوادی« پیگیری شد )استادوخ، ۱۳۴۶، کارتن 

۱۱۲، پروندۀ ۳، قسمت ۱۴ و کارتن ۱۹۷، پروندۀ ۳(. 1. Banner
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14. 5. برنامه های روابط عمومی سازمان جلب سیاحان
پس از تأسیس سازمان جلب سیاحان، اداره ای با عنوان روابط عمومی شکل گرفت که 
براساس مفاد اساس نامه موظف بود از شخصیت های مهم کشورهای دیگر اعم از سران 
برنامۀ  پذیرایی کند و  کشورها، مطبوعات، رسانه های جمعی و جهانگردی دعوت و 
سفر کارمندان سازمان و دانشجویان ایرانی را به خارج از کشور فراهم کند. برنامه های 

روابط عمومی سازمان جلب سیاحان عبارت بود از:

15. 5. دعوت و پذیرایی از رسان کشورها
درطول دورۀ پهلوی به ویژه دهۀ چهل شمسی بسیاری از سران کشورها از ایران دیدن 
کردند ازجمله: هیئت حسن نیت نیجریه و کامرون )استادوخ، ۱۳۴۱، کارتن ۳، پروندۀ 
۱ قسمت ۵ و پروندۀ ۴، قسمت ۵(؛ پادشاه و ملکۀ دانمارک )استادوخ، ۱۳۴۱، کارتن 
۳، پروندۀ ۲۲، قسمت ۵(؛ شخصیت های یونیسف )استادوخ، ۱۳۴۱، کارتن ۴۵، پروندۀ 
۴، قسمت ۸(؛ رئیس جمهور و وزیر خارجۀ پاکستان )استادوخ، ۱۳۴۵، کارتن ۷، پروندۀ 
۳۶ و ۳۸(. در رویداد تاج گذاری شاه پهلوی در آبان ۱۳۴۶ هم سران بسیاری از کشورها 
به ایران دعوت شدند )استادوخ، ۱۳۴۶، کارتن ۳۴، پروندۀ ۳۱(. هم چنین در سفر شاه به 
الهور و کراچی، آقامحمدیحیی خان، رئیس جمهور پاکستان افزون بر این که »ریاست عالیۀ 
جشن های شاهنشاهی« را پذیرفت، در پایتخت کشورش خیابانی را به نام تهران نام گذاری 
کرد که متقاباًل در تهران هم خیابانی به نام پاکستان نام گذاری شد )روابط خارجی ایران در 

سال ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ص۴۲(.

16. 5. دعوت و پذیرایی از شخصیت های جهانگردی
اقدام دیگری که ادارۀ روابط عمومی سازمان از بدو تأسیس سازمان جلب سیاحان به آن 
رسیدگی کرد، دعوت و پذیرایی از رؤسا و کارمندان عالی رتبۀ سازمان های جهانگردی 
شهرهای  از  جهانگردی  این شخصیت های  از  برخی  پیش ازآن،  بود.  دیگر  کشورهای 
جهانگردی کشور دیدن کرده بودند و با طوماری از وصف نامالیمات متحمل شده کشور 
را ترک کرده بودند. دو تا از این شخصیت ها که یک سال پیش از تأسیس سازمان از تهران 
و اصفهان و شیراز دیدن کرده بودند، مشاوران سازمان جهانگردی ایاالت متحدۀ امریکا، 
آقای سیگلر۱ و همسرش بودند که به مدت یک هفته از ایران دیدن کرده بودند. بازدید 
مشاوران سازمان جهانگردی آمریکا از ایران با هدف معرفی جاذبه های جهانگردی ایران در 
.Sigler .1آمریکا فرصتی مغتنم برای تبلیغات و جذب گردشگر بود که باتوجه به محتوای گزارش این 
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مشاوران، ایران این فرصت را ازدست داد. اذعان مشاور جهانگردی آمریکا به کسر بودجۀ 
دولت ایران، سرمایه گذاری نکردن دولت در صنعت جهانگردی و قیمت زیاد خدمات 
اقامتی و پذیرایی در ایران ازنظر وجهۀ مملکت در سطح بین الملل و جلب سیاح مهم بود 

)ساکمااصف، ۲۹۳-۳۹۱۹(.
17. 5. دعـوت و پذیرایـی از خربنگاران، نویسـندگان و شـخصیت های مطبوعاتی و 

تبلیغاتی
یکی از اقداماتی که ادارۀ روابط عمومی انجام داد، دعوت از کارمندان رادیو و تلویزیون های 
خارجی به ایران بود؛ هم چنین نمایش و اجرای برنامه هایی دربارۀ ایران از رسانه های جمعی 
بود. هم چنین از عکاسان و خبرنگاران و مدیران جراید معروف کشورهای مختلف مانند ایتالیا 
و آمریکا برای انتشار اخبار ایران دعوت می شد )استادوخ، ۱۳۴۲، کارتن ۱۶۸، پروندۀ ۲، 

قسمت ۸؛ سال ۱۳۴۶، کارتن ۱۱۲، پروندۀ ۳، قسمت ۱۴ و کارتن ۱۹۷، پروندۀ ۳(.

1۸. 5. دعوت و پذیرایی از فرهنگیان کشورهای مختلف
دعوت از فرهنگیان کشورهای دیگر به ایران و مسافرت فرهنگیان ایران به آن کشورها، 
یکی از برنامه های روابط عمومی بود که ازجمله می توان به مسافرت فرهنگیان کشورهای 
ایران اشاره کرد  به  تایلند، عراق، ترکیه و دیگر کشورها حتی اسرائیل  آمریکا، کانادا، 
)استادوخ، ۱۳۴۵، کارتن ۹۹، پروندۀ ۳۵، قسمت ۹؛ کارتن ۱۷۶، پروندۀ ۱۳، قسمت ۹؛ 

کارتن ۱۷۷، پروندۀ ۳۵، قسمت ۹؛ سال ۱۳۴۶، کارتن ۱۵۱، پروندۀ ۱۷(.

1۹. 5. عملکرد تبلیغات جهانگردی در دفاتر منایندگی سازمان جلب سیاحان در خارج 
از کشور

محمدحسن بدیع، کنسول ایران در بصره در گزارشی در فروردین ۱۳۰۹ اعالم کرد که 
برای جلب  را  تبلیغات گسترده ای  انگلیس،  حکومت عراق و کمپانی های حمل ونقل 
گردشگران اروپایی و آمریکایی به عراق انجام می دهند. این کشور چند نمایندگی در 
شهرهای بزرگ دنیا دایر کرده است و ازطریق آن، بلیت اتومبیل و کشتی به مسافران 
تا  ایران  بااین حال،  پروندۀ ۶۰/۵، قسمت ۱(.  )استادوخ، ۱۳۰۹، کارتن ۳۳،  می فروشد 
دهۀ چهل شمسی، دفتر نمایندگی امور جهانگردی در کشورهای دیگر نداشت تا برای 
جلب گردشگران به کشور تبلیغ کند. پس از تأسیس سازمان جلب سیاحان تا پایان دورۀ 
پهلوی، نمایندگی هایی در لندن، پاریس، نیویورک، بیروت، وین، فرانکفورت، لس آنجلس 
به درخواست  نمایندگی ها  از  برخی  )ابری، ۱۳۵۱، صص ۳۴-۳۱(.  شد  تأسیس   ... و 

سمیه  بختیاری
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سفارت خانه ها مبنی بر لزوم حضور کارمندی از سازمان جلب سیاحان برای راهنمایی 
و تشویق جهانگردان اروپایی و آمریکایی شکل گرفت. البته ادارۀ فرهنگی امور خارجه 
در گزارشی به این امر اعتراض کرد و آن را ایجاد پستی موهوم برای اشخاص دانست 
)استادوخ، ۱۳۴۶، کارتن ۱۹۷، پروندۀ ۱۴/۳، قسمت ۳(. درزمینۀ تبلیغات جهانگردی، 
نمایندگی های سازمان در خارج اقداماتی را درزمینۀ تبلیغات جهانگردی به شرح زیر انجام 

دادند:
۱. تماس و مذاکره با مؤسسات گوناگون مسافرتی برای ترتیب مسافرت های گروهی 

جهانگردان خارجی به ایران؛
۲. دعوت از مقامات و شخصیت های جهانگردی به ویژه تورگردانان برای عقد قرارداد با 

ایران؛
۳. برقراری تماس دائم با مؤسسات نشریاتی جهانگردی و نشریات عمومی برای آگهی و 

مبادالت جهانگردی با هدف ترغیب مردم کشورهای دیگر به مسافرت به ایران؛
۴. راهنمایی و تشویق سرمایه داران اروپایی به سفر و سرمایه گذاری در ایران؛

۵. توزیع نشریات گوناگون جهانگردی در مؤسسات مختلف خارجی اعم از دولتی و 
خصوصی، مسافرتی و غیرمسافرتی و مؤسسات ایرانی در خارج؛

ایران )گزارش  دربارۀ  اطالعات گوناگون  متقاضیان  به  کتبی  پاسخگویی شفاهی و   .۶
شناخت، عملکرد، ارزشیابی سیاحت و جهانگردی در برنامۀ چهارم، ۱۳۵۰، صص ۹، 

.)۲۹ ،۱۹

۲۰. 5.   عملکرد تبلیغات جهانگردی سفیران حکومت پهلوی
را  پیشنهادهایی  کارمندان سفارت  آن، سفیران و  تا سقوط  پهلوی  ابتدای حکومت  از 
درزمینۀ چگونگی توسعۀ صنعت جهانگردی در کشور، به وزارت امور خارجه ارسال 
می کردند. در موارد بسیاری نیز حکومت از آن ها اطالعاتی دربارۀ آیین نامه ها و یا چگونگی 
توسعۀ جهانگردی در آن کشورها درخواست می کرد. چون سفارت خانه ها محل مراجعۀ 
مؤسسات جهانگردی و جهانگردان بوده است، اسناد بسیاری از اقدامات سفیران درزمینۀ 
ترغیب آژانس های مسافرتی خارجی به سفر به ایران و ارسال کتاب راهنمای سفر به ایران، 
بروشورهای تبلیغاتی، فیلم ها و عکس هایی از مناظر و جاذبه های جهانگردی ایران به 
سفارت خانه ها در دست است )استادوخ، ۱۳۱۴، کارتن ۶۰، پروندۀ ۳۴؛ استادوخ، ۱۳۴۵، 
کارتن ۲۳۲، پروندۀ ۱۵، قسمت ۱؛ استادوخ، ۱۳۴۶، کارتن ۱۹۷، پروندۀ ۴/۱۳؛ استادوخ، 
۱۳۴۶، کارتن ۱۹۷، پروندۀ ۱۹/۱۳(. البته شواهدی هم از گالیۀ سناتوری موجود است 

تبلیغات در صنعت جهانگردی 
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مبنی بر این که سفارت خانه ها، جاذبه های دیدنی ایران را به مراجعه کنندگان معرفی نمی کنند 
و دفترچه های راهنمای جهانگردی کشور را در اختیار متقاضیان خارجی قرار نمی دهند 

)مذاکرات مجلس سنا، دورۀ چهارم، ۲۵آبان۱۳۴۳(.

6. نتیجه گیری
به مجموعه فعالیت هایی که هدف آن، معرفی یک منطقه به عنوان مقصد جهانگردی است، 
تبلیغات جهانگردی گفته می شود. در دورۀ پهلوی، تبلیغات گستردۀ جهانی برای جلب 
سیاحان انجام نمی شد و برای حکومت ایجاد زیرساخت های جهانگردی، تجهیز تأسیسات 
و فراهم کردن تسهیالت جهانگردی، بیشتر اهمیت داشت. به همین دلیل در برنامه های 
عمرانی سوم تا پنجم بیشتر راه ها و محورهای ارتباطی ساخته و تسطیح شد، خطوط 
ریلی و هوایی ایجاد شد و گسترش یافت، تأسیسات اقامتی و پذیرایی احداث شد و 
تسهیالت جهانگردی در سطح بین المللی فراهم شد. در نیمۀ برنامۀ عمرانی پنجم، پس از 
ادغام سازمان جلب سیاحان و وزارت اطالعات، برای جلب جهانگردان خارجی و ترغیب 
ایرانیان به مسافرت در داخل کشور تبلیغات جهانگردی به طور جهانی و گسترده در 

سیاستگذاری حکومت پهلوی قرار گرفت.
چاپ و انتشار کتاب راهنمای جهانگردان، بروشور به زبان های مختلف درزمینۀ 
و  پوستر  جهانگردی،  شاه راه های  و  راه ها  نقشۀ  کشور،  جهانگردی  مراکز  شناساندن 
کارت پستال آثار تاریخی کشور، تهیۀ فیلم و عکس از قطب های جهانگردی کشور، شرکت 
در نمایشگاه ها و برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و دعوت از روزنامه نگاران و 
فرهنگیان کشورهای دیگر ازجمله اقداماتی بود که برای تبلیغات جهانگردی در دورۀ 
پهلوی انجام شد. زبان و مکان تبلیغات نشریاتی، مطبوعاتی و نمایشی براساس درصد 

جهانگردان ورودی از مناطق مختلف متفاوت بود.
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ضامئم

سند شامرۂ ۲

مکاتباتی دربارۀ رشکت در منایشگاه 
سال  در  آمریکا  سنت لوئیس  شهر 

13۲۰ق/1۹۰۲

سند شامرۂ 1
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سند شامرۂ  3

هفت هزار  منایشگاه  برگزاری  گزارش 
سال هرن ایران در سال 1۹45/1344

سمیه  بختیاری
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سند شامرۀ 4

 نصب ویرتین در فرودگاه وین در 
سال 1۹67/1346

تبلیغات در صنعت جهانگردی 
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سند شامره 5

سفیر گل رسخ در سال 1۹65/1344

سمیه  بختیاری
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شکل 1

جهان  کشورهای  در  تبلیغات  بودجۀ 
سال های 134۰ تا 1۹61/1343 تا 1۹63
(The activities of NationaI Tourist 
Organisations in the field of public-
ity, 1963, p27)
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شکل ۲
جهان  کشورهای  در  تبلیغات  بودجۀ 
سال های 134۰ تا 1۹61/1343 تا 1۹63
(The activities of NationaI Tourist 
Organisations in the field of 
publicity, 1963, p28)
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شکل 3

جهان کشورهای  در  تبلیغات   بودجۀ 
سال های 134۰ تا 1۹61/1343 تا 1۹63
(The activities of NationaI Tourist 
Organisations in the field of public-
ity, 1963, p29)
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شکل 4
جهان کشورهای  در  تبلیغات   بودجۀ 
سال های 134۰ تا 1۹61/1343 تا 1۹63
(The activities of NationaI Tourist 
Organisations in the field of public-
ity, 1963, p30)
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1۰3
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفرت اول، بهار 1401 شامرۀ پیاپی 125

منابع فارسی
اسناد منترشنشده

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران (ساکام)

۲۴۰/۵۳۸۲؛ ۲۹۷/۵۴۱۸۷.

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران، اسناد مرکز اصفهان (ساکاماصف)

.۲۹۳-۳۹۱۹

کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

مذاکرات مجلس سنا، دورۀ چهارم، ۲۵آبان۱۳۴۳.

ادارۀ اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه (اسناد وزارت خارجه)

قسمتپروندهکارتن سال

-13۲۰۲514ق

-13۲۰۲5146ق

13۰16115-

13۰36۰1-

13۰8316۰-

13۰9336۰.39-

13۰9336۰.41-

13۰9336۰.43-

13۰9336۰.51

1313171-

تبلیغات در صنعت جهانگردی 
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قسمتپروندهکارتن سال

13136۰۲5-

13136۰36-

13136۰41-

13136۰44۲

13136۰47-

13146۰17-

13146۰34-

13۲98/۲47-

13361311-

1336131۲-

13361547-

1341315

1341345

13413۲۲5

13414548

134۲168۲8

134315917-

134479۲/8-

13441۲3۲۲

سمیه  بختیاری
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قسمتپروندهکارتن سال

13441۲813.۲۲

13441۲8۲۰13

1345736-

1345738-

1345497-

134583۲/8-

134599359

1345176139

1345177359

134517911۲

1345۲3۲151

1345۲3315/5-

13463431-

134611۲314

134613۰6.۲-

134615117-

134616۲5-

13461677-

134618948/۲-

تبلیغات در صنعت جهانگردی 
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اسناد منترششده

اسنادیازصنعتجهانگردیدرایران)13۰1-1357ش(. )۱۳۸۰(. تهیه و تنظیم: معاونت خدمات مدیریت 
و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور. )ایرج محمدی، کوشش گر(. )ج۱، ج۲(. تهران: سازمان چاپ و 

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مجموعهقوانینبیستوسومیندورۀقانونگذاریمجلسشورایملی. )بی تا(. گردآورنده اداره کل قوانین. 

)ج۱۲(. تهران: چاپ خانۀ مجلس شورای ملی.

گزارش دولتی

»ارزشیابی برنامۀ چهارم جهانگردی«. )دی ماه ۱۳۵۰(. تهیه کننده: کمیتۀ مشترک برنامه ریزی بخش سیاحت 
و جهانگردی.

13461973-

13461975

134619714.131

134619714.13۲

134619714.133

134619714.133۰

1346197۲4.13-

134619719/13-

13461974/13-

13461986 

13564۲571/9-

13564457136 تا 1358

قسمتپروندهکارتن سال
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»جهانگردی ملی: اصول، مبانی، هدف های کلی برنامه های مشخص، خط مشی و سیاست ها، برنامۀ پنجم«. 
)بهمن ماه ۱۳۵۰(. مدیریت فرهنگ و هنر و جهانگردی )کمیتۀ مشترک برنامه ریزی بخش جهانگردی(.
سازمان  )بی تا(.  عمرانی ششم ۲۵۴۱-۲۵۳۷«.  برنامۀ  سیاست ها، خط مشی های  کّلی هدف ها،  »خطوط 

برنامه وبودجه، معاونت برنامه ریزی.
»گزارش شناخت، عملکرد، ارزشیابی سیاحت و جهانگردی در برنامۀ چهارم«. )دی ماه ۱۳۵۰(. تهیه کننده: 

کمیتۀ مشترک برنامه ریزی بخش سیاحت و جهانگردی.

کتاب

روابطخارجیایراندرسال13۴۸.)13۴۹(. )وزارت امور خارجه، گردآورنده(. بی جا: چاپ کیهان.
سالنامۀآماریکشورسال۲53۶شاهنشاهی. )۱۳۵۷/۲۵۳۷(. تهران: سازمان برنامه )مرکز آمار ایران(.
ایرانوجهان. بی جا: مدرسۀ عالی خدمات  صنعتجهانگردیدر فیض بخش، هوشنگ. )۲۵۳۵(. 

جهانگردی و اطالعات.
کاتلر، فیلیپ. )۱۳۷۶(.اصولبازاریابی. )بهمن فروزنده، مترجم(. تهران: آتروپات کتاب.

گولد، جولیس؛ کولب، ویلیام. )۱۳۷۶(.فرهنگعلوماجتماعی. )گروهی از مترجمان، مترجم(. تهران: 
مازیار.

لمتون، آن کاترین سواین فورد. )۱۳۷۹(. نظریۀدولتدرایران. )چنگیز پهلوان، گردآورنده و مترجم و 
کوشش گر(. تهران: گیو.

لومسدون، لس. )۱۳۸۰(. بازارجهانگردی. )محمدابراهیم گوهریان، مترجم(. تهران: دفتر پژوهش های 
فرهنگی.

مقاله

»اخبار و گزارش های مهم اقتصادی ایران«. )۱۳۴۴(. مجلۀ »بورس«، دورۀ اول، ش۲۲، صص ۳-۲.

پایان نامه

ابری، شفیقه. )۱۳۵۱(. »تحقیقی پیرامون مدیریت مهمان سراهای سازمان جلب سیاحان«. پایان نامۀ کارشناسی 
ارشد، استاد راهنما دکتر علیرضا بشارت، دانش گاه تهران، دانش کدۀ علوم اداری و مدیریت بازرگانی.
افشار طوس، جمشید. )۱۳۴۹(. »تحقیقی پیرامون طرح ها، برنامه ها و فعالیت های سازمان جلب 
سیاحان و تأثیر آن ها در توسعۀ سیاحت و جهانگردی و اقتصاد کشور«. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، استاد 

راهنما دکتر پرویز زارعی، دانش گاه تهران، دانش کدۀ علوم اداری و مدیریت بازرگانی، دی ماه ۱۳۴۹.
خاتمی، سیدصفرعلی. )۱۳۵۰(. »مکانیسم توریسم و وضعیت ایران در امر جهانگردی«. پایان نامۀ 
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کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر جمشید بهنام، دانش گاه تهران: دانش کدۀ ادبیات و علوم انسانی، رشتۀ 
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