
  
  

  توسعۀ فرهنگی نقش جهانگردي در فرایند همگرایی و
  کشورهاي اسالمی

  

 ∗دکتر علی شماعی
  

  چکیده
 جهانگردي را در همگرایی و توسـعۀ  آثارـ تحلیلی در پی آن است که       این مقاله با روش توصیفی    

در این مقاله، عوامـل گونـاگون رکـود جهـانگردي بـین کـشورهاي       . فرهنگی جوامع اسالمی تبیین کند 
بـا توجـه بـه سـابقۀ صـنعت      . شـود  اسالمی در دو دستۀ، عوامل درونی و بیرونی بررسی و تحلیل مـی      

ویژه جهانگردي زیارتی در جهان اسالم، جهانگردي به اشکال گوناگون از جمله تفریحی،  جهانگردي به
  .تجاري، مذهبی، زیارتی و ورزشی، در فرایند همگرایی فرهنگی کشورهاي اسالمی نقش دارد

کند صنعت گردشگري عاملی مـؤثر بـراي توسـعۀ فرهنگـی در       مشخص می،ایج این پژوهش  نت
ریـزي و   با توجه به توسعۀ فنّاوري در هزارة سوم، با برنامه  . المللی است   اي و بین    سطح محلی، منطقه  

صـنعت  . تـوان بـه توسـعۀ فرهنگـی دسـت یافـت           مدیریت صحیح و مناسب براي جهانگردي، می      
ت علمی، رشد تولیدات اقتصادي ـ اجتماعی، وحدت جوامع اسـالمی، تحـول    جهانگردي در تعامال

به منظور تقویت و تحکیم صلح و دوسـتی و همگرایـی   . وسنن مؤثر است ها و آداب و تکامل ارزش  
هـا،   ها در ایجـاد و توسـعۀ امنیـت، توسـعۀ زیرسـاخت      فرهنگی کشورهاي اسالمی، همکاري دولت  

گیـري از   رسـانی و بهـره     هادینه کردن قوانین جهانگردي، اطالع    اي خدمات مناسب جهانگردي، ن    طاع
 جهانگردي، از   دربارةفنّاوري اطالعات براي تبلیغات و بازاریابی، آموزش نیروي انسانی و تحقیقات            

  .جمله راهکارهاي توسعۀ جهانگردي است که باید عملیاتی و اجرایی شود
  

  ها کلیدواژه
  .ي اسالمی، توسعۀ فرهنگیجهانگردي، همگرایی فرهنگی، کشورها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استادیار گروه جغرافیاي دانشگاه تربیت معلم ∗
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  مقدمه
اي از  بـه مجموعـه  «: تـوان گفـت    در تبیین مفهوم جهانگردي یا صنعت گردشـگري مـی         

هاي مرتبط به آنها و ساختار فضایی آنهـا، کـه    هاي طبیعی و انسانی و فعالیت   عناصر و پدیده  
  .»آورد، صنعت جهانگردي گویند ها را فراهم می جایی و گردشگري انسان شرایط جابه

 پیشوند 1»فر«.  »هنگ «و  » فر «اي است فارسی و مرکب از دو جزء          واژة فرهنگ، واژه  
 2»ثنـگ «از ریشۀ اوستایی    » هنگ«. بردن است   و به معنی جلو، باال، جالل، شکوه و پیش        

این واژة مرکب، از نظر لغوي بـه معنـی پـرورش    . به معنی کشیدن، قصد و آهنگ است   
گاه به مفهومی نیامده  ولی، در ادبیات فارسی هیچ. دن استدادن، بیرون کشیدن و پروران  

  ).11: 1368االمینی،  روح(است که برخاسته از ریشۀ کلمه باشد 
 و Kultur) انگلیـسی، فرانـسوي و آلمـانی   (هـاي اروپـایی     واژة فرهنگ در زبان   

Culture   و Culture واژة  .  است"Cultural"      از ریشۀ التینـی Colure      و بـه معنـاي 
 در Cultureواژة .  گزیدن، کشت کردن، حراست کردن و پرورش دادن است   مسکن
به معناي پرورش گیاهان ) داري باغ (Horticultureو ) کشاورزي (Agricultureواژة 

  ).3- 4: 1378پهلوان، (است 
هاي معنوي و مادي قـوم یـا         ها و اندوخته   فرهنگ، عبارت است از مجموعۀ ساخت     

  ).14: 1359ریعتی، ش(ملتی خاص در طول تاریخ 
یکـی از تعـاریفی   . اند  تعاریف گوناگونی از فرهنگ مطرح کرده    ،هاي مختلف   دیدگاه

، از طـرف یونـسکو در   1982، در سال »هاي فرهنگی در جهان کنفرانس سیاست«که در   
اي از خـصوصیات رفتـاري،    فرهنگ بـه مجموعـۀ پیچیـده   «: مکزیک مطرح شد این بود 

شود که شاخص یک جامعه یا گروه اجتماعی است           ق می فکري، مادي و غیرمادي اطال    
وقوانین،   وساز، حقوق   و این نه فقط هنرها و آثار ادبی، بلکه اشکال زندگی، نوع ساخت            

  ).92: 1375پناهی، (» گیرد هاي ارزشی و اعتقادات را در برمی نظام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Far 
2. Thang 
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هـر  توان دریافت که اشکال گردشـگري، در      با بررسی و مطالعۀ تاریخ هر کشور می       
 ؛هاي متفاوتی از فضاهاي فرهنگی ایجاد کرده اسـت          انداز  دورة تاریخی آن کشور، چشم    

هر چند که امروزه، متأسفانه، نقش جهانگردي در تحول و تکامـل فرهنگـی کـشورهاي     
به بیانی دیگر، ساخت نظام فرهنگـی  . گیر نبوده است اسالمی چندان قابل توجه و چشم     
داري یـا غربـی قـرار         ر فرهنگ سوسیالیسم، سـرمایه    کشورهاي اسالمی بیشتر تحت تأثی    

  .اند مند شده گرفته و کمتر از فرهنگ پر مایۀ اسالمی بهره
هایی براي حفـظ و بازتولیـد نظـام     اي اجتماعی با کارکردها و قابلیت   فرهنگ، پدیده 

حیات یک فرهنگ در نظام اجتماعی نیز تا حد زیادي به کارکردهاي آن . اجتماعی است
فرهنگ، براي آنکه به حاشیه رانده نـشود و  . گردد ن نیازهاي نظام اجتماعی برمیدر تأمی 

هـا و   اي نـدارد جـز اینکـه بـه تولیـد و بازتولیـد ارزش        راه توسعه و تکامل پوید، چاره     
هنجارهاي فرهنگی خود بپردازد و از این طریق به احیـا و توسـعۀ الگوهـاي فرهنگـی                  

  .کامل تعامالت فرهنگی، توسعۀ جهانگردي استهاي توسعه و ت یکی از راه. کمک کند
 کـشورهاي جهـان،    توان اذعان داشت کـه همـۀ    با مرور اجمالی تاریخ به جرأت می      

از جمله در سـورة عنکبـوت، آیـۀ    (ویژه کشورهاي اسالمی، با استعانت از آیات الهی     به
حوال ملل به وا و سیرة پیامبران، براي شناخت جهان و اوضاع) 11 و سورة انعام، آیۀ     20

 روابط فرهنگـی از طریـق جهـانگردي         و برقراري سیروسفر  . اند  سیروسفر سفارش شده  
خالصـه، در  . شود تکامل فرهنگی انسان از بعد مادي و معنوي توسـعه یابـد      موجب می 
هـاي مهـم توسـعۀ فرهنگـی و هـدایت و            ها و کتب ادیان الهـی، یکـی از راه           کلیۀ آیین 

  .هاي خداوند است  و پندآموزي از نشانه سیروسیاحت،ها رستگاري انسان
گیرند،  اي واحد سرچشمه می ویژه اسالم و مسیحیت که از ریشه ادیان بزرگ الهی، به

انـد و     در طول تاریخ حیات خود، از طریق جهانگردي همواره به یکدیگر کمـک کـرده              
 هاي مساعد نوآوري و شکوفایی فرهنگی را براي پیشرفت و گسترش خـود مهیـا                زمینه

تـوان در     ها و توسـعۀ فرهنگـی را مـی          ترین عوامل این همگرایی     یکی از مهم  . اند  ساخته
  .جو کردو ریزي مناسب جهانگردي جست گذاري و برنامه سیاست
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المللی بین کشورهاي اسـالمی اسـت و        این پژوهش به دنبال توسعۀ جهانگردي بین      
و مـدرن جهـانگردي، بـراي    هاي متنوع سـنتی   ریزي مبتنی بر روش  این مهم را با برنامه    

همچنـین بـه دنبـال      . دانـد   توسعه و همگرایی جوامع اسالمی قابل اجرا و ضروري مـی          
ر همگرایی و توسعۀ فرهنگـی در       د آن   آثاردستیابی به راهکارهاي توسعۀ جهانگردي و       

کشورهاي اسالمی اسـت و اینکـه چگونـه و از چـه طرقـی گردشـگري بـه توسـعه و                 
  .انجامد  اسالمی میهمگرایی فرهنگی کشورهاي

ر د جهـانگردي   آثـار هـاي توصـیفی و تحلیلـی،          در این پژوهش با استفاده از روش      
دست آمده به کمک روش اسنادي،  در واقع اطالعات به. شود توسعۀ فرهنگی بررسی می

همچنین بخـشی از اطالعـات مـورد        . شود  وتحلیل می   صورت توصیفی و کیفی تجزیه      به
آوري شـده   ربط جمع   هاي ذي   متخصصان جهانگردي و سازمان   نیاز از طریق مصاحبه با      

هـاي اقتـصادي ـ از جملـه درآمـد سـرانه ـ و         به کمک روش توصیفی، شاخص. است
گرا و استقرایی تبیـین      نگر، جامع   هاي اجتماعی و فرهنگی بر اساس الگوي کلی         شاخص

  .شود وتحلیل می و سپس تجزیه
  

  تاریخچۀ جهانگردي و همگرایی فرهنگی
این . نشسته است » توریسم« قاموس امروز زبان فارسی، جهانگردي به جاي واژة          در

 است و در اصل Tournareگرفته شده است که از ریشۀ التینی » تور«واژه خود از کلمۀ 
. رود کـار مـی   به معناي ترجمه کردن، غلتانیدن، عوض کردن جهت و برعکس کردن بـه      

رط برگشت به محل اقامت و سـکونت، بـه    ولی در اصطالح امروز جهان، توریسم با ش       
 در (W.T.O)سـازمان جهـانی جهـانگردي    . شود هاي کوتاه یا بلندمدت گفته می    گردش

 سـاعت، بـه قـصدي     24جهانگرد کسی است که بیش از       «: گوید  تعریف جهانگردي می  
  .»برد سر می غیر از کار، در جایی خارج از موطن خود به
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هـانگردي و سیروسـیاحت در میـان مـا ایرانیـان            کارگیري واژة ج    گفتنی است که به   
وگذار و  معنی آن ـ چون سیروسفر و سیاحت، گشت  هاي هم قدمتی دیرینه دارد و کلمه

  .اي طوالنی در تاریخ دارد گردش ـ همدوش با فرهنگ این مرزوبوم سابقه
 که در نقـاط سـخت و       ندملت ایران متشکل از شبانان پرطاقت بود      : نویسد  می» هردوت«
اي که هنوز به مرحلـۀ شهرنـشینی     بدیهی است در چنین جامعه    . کردند  هستانی زندگی می  کو

مانـد،   روزي باقی می و اقتصاد شهري نرسیده بود، اگر اوقات فراغتی از کارهاي دشوار شبانه         
هـاي جـدي    شد که افراد را بیشتر آمادة کار و مشغله آزمایی می هاي توان صرف همان ورزش  

  .اندازي و شکار نند کشتی، چوگان بازي، روبینکند، ما زندگی می
ــازه    ــورت ت ــانیان، ص ــکانیان و ساس ــشینی در دوران اش ــزون شهرن ــق روزاف اي از  رون

تـدریج تلطیـف    اخالق و آداب به. هاي اوقات فراغت را در جامعۀ ایران پدید آورد      سرگرمی
  ).346 و7: 1351کریشمن، (شد و ذوق امور تفننی و گردشگري بیش از پیش نیرو گرفت 

را ...) نوروز، سده، مهرگان و(هاي گذشته  تنها جشن با اسالم آوردن ایرانیان، مردم نه   
داشتند، بلکه تحت تأثیر اسالم با برگزاري اعیادي چون عید قربان و عید فطر به  بر پا می

پرداختند و اوقات خـود را بـه دیدوبازدیـد، گـردش در معابـد و            همگرایی فرهنگی می  
هـاي   ها و آثار فرهنگی یکدیگر، پرداختن بـه ورزش          وبستان، تماشاي پدیده    اغمساجد، ب 

  ).297: 1348بهنام، (گذراندند  می... فردي و گروهی بین جوامع و
وگـذار در جهـان       سیروسـیاحت و گـشت    ) ص(در فرهنگ اسالمی و آیین محمدي     

  .شود هاي ستوده شمرده می جایگاه ویژه دارد و از سنت
هـاي گونـاگون فرهنگـی      ین، دیدار از طبیعت و آشنایی با جلـوه        وگذار در زم    گشت

  .هاست ها از آفریدگار و آفریده  منبع شناخت بیشتر انسان،ها ملت
روشنی بیان و توصیه شده است که باید با  امر به سفر کردن در چندین آیه از قرآن به

نگـی بـر دیگـر    این کار گـرایش فره  اندیشه باشد و در آن تفکر و تعمق شود؛ یعنی در       
  .ها غلبه دارد جنبه

هاست، که جز با گشتن و دیـدن و اندیـشیدن             هاي آفاقی از منابع شناخت انسان       آیه
  .شان میسر نخواهد شد دربارة آنها شناخت
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  :اي است براي خردمندان هاي گوناگون نیز نشانه ها و ملت هاي قوم ها و زبان گوناگونی رنگ
رض و اختالف السنتکم و الـوانکم ان فـی ذلـک            اال و من آیاته خلق السموات و      •

  ).22سورة روم، آیۀ (الیات للعالمین 
هـاي   هاي شما و رنگ ها و زمین و اختالف زبان هاي او آفرینش آسمان    و از نشانه   •

  ...شماست
  ).13سورة حجرات، آیۀ ... (و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا •
  .ا شناخته شویدو شما را گروه و قبیله قرار دادیم ت •

منزلت سیاحت و گردش تا به آنجاست که در حدیث شریف نبوي، نوعی جهاد در           
  اهللا السیاحه منی جهاد فی سبیل: مستدرك الوسایلبه نقل از . راه خدا شناخته شده است

، سـفر   »سافرواتغنوا«: در جاي دیگر نیز روایت شده است که       ) ص(از پیامبر بزرگوار  
  .کنید تا بهره گیرید
  :هاي سفر را چنین برشمرده اند نیز بهره) ع(حضرت علی

واندوه را    غم. 1: در پی فضل و واالیی از دیار خود سفر کنید که سفر پنج بهره دارد              
نـشینی بـا    هـم . 4دهـد؛     دانش و تجربه را افزایش مـی      . 3رساند؛    روزي می . 2زداید؛    می

  .برید فریدگار جهان پی میبه قدرت و عظمت آ. 5بزرگان که عامل تعالی انسان است؛ 
دین مبین اسالم، از همان آغاز بـر اهمیـت سـفر و جهـانگردي تأکیـد و بـر تـأمین         

هـایش در ایـن زمینـه،     نیازهاي مسافران عنایت داشته است و از جمله نخستین رهنمود       
  .سازي بوده است تشویق حکام و مردم به راه

... انبار و  سرا، راه، آب    ل، کاروان  تسهیالت براي مسافران و ساختن پ      تأمیندر اسالم،   
. مانـد  یعنی کارهاي نیکی که آثار آنها پس از مرگ نیز باقی می   . والصالحات است   باقیات

هاي اسالمی باعث شده است تا مسلمانان در  گرایش ایرانیان به عمران و آبادي سرزمین  
ی مربوط بـه راه و  ، از اصطالحات فارس)از آسیاي میانه تا اسپانیا   (سرتاسر قلمرو اسالم    
  .راهداري بهره گیرند
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» روم«و  » ایـران «گفتنی است که حکومت اسالمی از دستاوردهاي دو تمدن بـزرگ            
، هاي تمدن این کیش آسمانی سهم ایرانیان در گسترش اسالم و تحکیم پایه. سود جست
ن البتـه نخـستی  . هاي گرویده بـه آن بـوده اسـت     بسیار بیشتر از دیگر ملت ،به چند دلیل  

به دست لشکریان مسلمان افتـاد یکـی از        ) ص(سرزمینی که پس از رحلت پیامبر اسالم      
 هجري دمشق سقوط کرد و در سال        14به سال   (بود  » شام«مناطق وابسته به روم، یعنی      

 هجـري،  93 فتح شد و در سـال        20مصر در سال    ).  تسخیر تمام منطقه تحقق یافت     17
آمد که این خطه مـسیر پیـشروي اسـالم بـه            کشور اسپانیا به تصرف مجاهدان عرب در      

 را تـاریخ سـقوط امپراتـوري ایـران ذکـر         21اما درجهت مشرق، سال     . سوي غرب بود  
، مسلمانان بـه    56اند، اگرچه پیشروي در این مسیر به کندي ادامه یافت و در سال                کرده

  .ماوراءالنهر رسیدند
ان ایـران در    کششی که مـشاهدة ثـروت، آبـادي و حـسن برخـورد مـردم نومـسلم                

. ، از همان آغاز، آنان را به نتایج نیکوي این ارتباط نوید داد   پدید آورد فرمانروایان عرب   
هاي عرب و ایران و توسـعۀ روزافـزون    ترین عوامل ادغام و همگرایی تمدن ولی از مهم 

شـام، پایگـاه    . خدمات متقابل این دو عنصر، انتقال مرکز خالفت از شام به عـراق بـود              
شد و عراق، محل تجمع شیعیان بود که غالباً ایرانـی یـا زیـر نفـوذ      ه محسوب می امی  بنی

هاشـم و بازگردانـدن حـق     عباس که داعیۀ وراثـت بنـی   بنی. فرهنگ دیرپاي ایران بودند 
  .را داشتند، تحت حمایت ایرانیان قرار گرفتند) ع(»ابیطالب بن علی«شدة  غصب

نته الحیات الدنیا و الباقیات الصالحات خیـر       المال و البنون زی   «: فرماید  قرآن کریم می  
مـال و فرزنـدان، زینـت    «: یعنـی ). 46سـورة کهـف، آیـۀ     (»عند ربک ثواباً و خیر امـال      

ولی ماندگارهایی شایسته، چه از نظر ثواب و چه از لحاظ امیـد، نـزد               . زندگانی جهانند 
مانـد، چونـان    ی مـی یعنی کارهاي نیکی که آثار آنها پس از مرگ نیز باق  . خداوند برترند 

. »زدسا میمند   نهري است که تا رستاخیز جریان دارد و از برکاتش صاحب خود را بهره             
انبار، حـوض عمـومی، قنـات،         سرا، آب   لذا در فرهنگ اسالم، ساختن پل، جاده، کاروان       

. هستند» وصالحات  باقیات«مسجد، مدرسه، کتابخانه و کلیۀ مراکز و فضاهاي عمومی از           
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المنفعه براي استفادة مسافران بـوده و   صه، در دین اسالم همۀ این بناهاي عام  طور خال   به
  .ساخته است تر می جهانگردي و توسعۀ فرهنگی را آسان

  

  مبانی نظري جهانگردي و همگرایی فرهنگی
  :اند از المللی عبارت دو دیدگاه غالب در تعامل فرهنگی و گردشگري بین

ــد رشــد و توســعۀ گر. 1 ــه یــک صــنعت  گروهــی معتقدن دشــگري و تبــدیل آن ب
بـراي نمونـه    . دهـد   ها را از بعد معنوي و مادي توسـعه مـی            یافته، فرهنگ انسان    سازمان

هاي خدماتی، نظیر فنون بازاریابی تخصصی، خدمات پروازي و      توسعۀ صنایع و فعالیت   
همچنـین  . دنبـال خواهـد داشـت       ویژه رشد و توسعۀ صنایع کوچک را به         ونقل، به   حمل
و توسعۀ جهانگردي به کاهش تـضادها و افـزایش نـوآوري و شـکوفایی جوامـع             رشد  

هاي متنوع جهان و توسعۀ فرهنگی کمـک          جهانگردي به درك بیشتر فرهنگ    . انجامد  می
بر اساس این دیدگاه، توسعۀ جهانگردي راهی است به سـوي تبـادل و تعامـل                . کند  می

ان توسـعۀ فرهنگـی و شـکوفایی    فرهنگی و ارتباط بین اقوام و ملل گونـاگون کـه امکـ        
  ).340: 1377سازمان جهانی جهانگردي، (سازد  اقتصادي و اجتماعی را فراهم می

هاي فرهنگی  در مقابل، مخالفین این گروه معتقدند که با ورود گردشگران، چالش  . 2
آنان بر این باورند که گردشگر در زمان مسافرت و گذراندن تعطـیالت         . یابد  افزایش می 

 در نتیجـه پیامـدهاي مخـرب     ونتظـار آسـایش بیـشتري از جامعـۀ میزبـان دارد          خود، ا 
سـازي   شـکل  گذارد، از جمله عامل هم  اجتماعی و فرهنگی بر جامعۀ میزبان به جاي می        

  .کشد ها و باورهاي جوامع را به ابتذال می شود و مقدسات و ارزش می
ترین اثر تعامـل فرهنگـی        مهم ،، در پژوهشی در این مورد     2002راتز تامارا، در سال     

ـ  تقلیـد سـاکنین محلـی از رفتـار گردشـگران        را جهانگردان و جامعۀ میزبان    از . ستدان
توان به تغییر در کاربرد زبان، لباس و فرهنگ، و یا کمک  پیامدهاي این تقلید رفتاري می

هاي اجتماعی ـ از جمله فحشا و قمار ـ و تغییرات اشکال مـادي و     به فزونی ناهنجاري
  . (Tamara, 2002: 19)یرمادي فرهنگ محلی اشاره کرد غ
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  مبانی نظري پژوهش
 همگرایی و توسعۀ فرهنگ اسـالمی       بهگردشگري در بین جوامع مسلمان        توسعۀ  
  کند کمک می

هـاي کمتـري     آسیب، که مشترکات فرهنگی زیادي دارند،گردشگري بین جوامع اسالمی   
 در مـورد کـشورهاي   ،افراد مخالف توسعۀ جهانگرديبه بیانی دیگر، دیدگاه     . دنبال دارد   را به 

زیرا تأثیرات منفـی اجتمـاعی    . اسالمی با اشتراکات فرهنگی بسیار، دیدگاه قابل قبولی نیست        
اگـر  . ریـزي و مـدیریت جهـانگردي اسـت           ناشی از ضـعف برنامـه      ،و فرهنگی گردشگري  

ر مخـرب آن بـسیار   ریزي و مدیریت صحیح و مناسـب اداره شـود، آثـا          جهانگردي با برنامه  
 عناصر خالق و خودجوش     ،از طرف دیگر، فرهنگ اسالمی و قرآنی      . شود  اندك و ناچیز می   

و بنیان نیرومندي دارد، که اگـر بـه خـوبی مطـرح و پیـاده شـود، ضـمن حفـظ هویـت و                          
روزکـردن مـسائل    ها بهره برد و بـا بـه   هاي سایر فرهنگ تواند از ویژگی    یکپارچگی خود، می  

  .ریزي و مدیریت مناسب فرهنگ اسالمی را توسعه و گسترش دهد مهاسالمی، برنا
  

   جهانگردي در همگرایی و توسعۀ کشورهاي اسالمیآثار
  ش جهانگردي در توسعۀ فرهنگ قرآنینق. 1

 معنوي و اجتماعی بسیاري در تکامل و تعـالی انـسان و           آثاربدون شک جهانگردي    
ویژه بین جوامـع اسـالمی،        ستی، به جهانگردي در جهان ه   . گسترش فرهنگ قرآنی دارد   

هر جهانگردي با بررسی و سـیر در احـوال   . شود  عامل خداشناسی و تهذیب اخالق می     
هـاي بـه جـاي     هاي پرفروغ جوامع و مشاهدة آثار و نـشانه  واخالق و چهره   بزرگان علم 

 و هـاي پیـشرفت علمـی    یکی از راه. کند تري پیدا می    مانده از آنها، ایمان و اعتقاد راسخ      
هـاي طبیعـی و انـسانی     معنوي جوامع بشري، سیروسیاحت در احوال جوامـع و پدیـده   

هـاي معنـوي      جانبه از آثـار الهـی و ارزش          همه زيجهانگردي، زمینۀ الزم پندآمو   . است
ویژه دین اسالم، به اشکال گونـاگون   که ادیان الهی، به طوري  به. آورد  جوامع را فراهم می   

  .اند  فضایل آن تأکید کردهو مکرر به سفر، جهانگردي و
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در قرآن و احادیث اسالمی بر سیر در جهان هـستی، بـه منظـور کـسب معرفـت و                  
از جمله آثار مثبت    . تجربه و خودسازي و تعالی و تکامل انسان، بسیار تأکید شده است           

وروح، کسب تجربه، آشنایی      توان به تحصیل علم، سالمتی و نشاط جسم         جهانگردي می 
رسـوم و   و  هاي الهی، اصالح آداب ها و تبادل اطالعات، تفکر در نعمت     با فرهنگ ملت  

در قرآن مجید در آیات متعددي به سیروسـفر و تـشویق   . اشاره کرد... عاقبت بدکاران و  
  .به جهانگردي امر شده است
کند و  و آیینۀ عبرت معرفی می » کتاب آموزنده «، یک   »مکتب«ـ قرآن کریم، جهان را      

کنـد و   کند، بلکه در آیات متعدد به سیروسفر سفارش مـی         ي را منع نمی   تنها جهانگرد   نه
هـاي باقیمانـده از    در روي زمین سفر کنید و به آثار گذشتگان بنگرید، ویرانه     : فرماید  می

انـدوز ببینیـد، در سرگذشـت صـالحان و سـاکنان         پیشینیان را با چشم بصیرت و عبرت      
ب مانده و یا مسکن دیگـران شـده اسـت،           صاح  هایی که اینک ویران، متروك، بی       آبادي

تفحص کنید، تا ناپایداري دنیا بر شما بیشتر ثابت شود، و فریب قدرت، ثروت، مقـام و      
جـز  (هاي جسمی، علمی و مالی خـود را نخوریـد و بدانیـد کـه هرچـه داریـد              توانایی

؛ 46؛ سـورة حـج، آیـۀ    52سورة نمـل، آیـۀ   (در معرض نابودي است    ) هاي معنوي   مقام
 ).82 و سورة مؤمن، آیۀ 9رة روم، آیۀ سو

ـ دین مبین اسالم از همان آغاز بر اهمیت سفر و جهانگردي تأکید کرده و بر تأمین              
نیازهاي مسافران عنایت داشته است و از جملۀ نخستین رهنمودهـایش در ایـن زمینـه،           

قررات بر فرهنگ و م    دولت اسالمی عالوه  . سازي بوده است    تشویق حکام و مردم به راه     
آسمانی بسیار پر ارزشی که به جامعۀ بشري عرضه داشت، وارث تجربیات برگزیدة دو              
امپراتوري عظیم تاریخ، در خاور و باختر جهان متمدن قبل از خود، یعنی ایـران و روم                  

کرد، بلکه هـر عمـل، فکـر،     تنها همۀ کارهاي پیشینیان را طرد نمی   دولت اسالمی نه  . بود
یافت و بـراي دنیـاي    که مخالف با معتقدات و اصول خویش نمیمؤسسه و سازمانی را    

  .کرد پذیرفت و در رواج دادن آن درنگ نمی مورد نظرش مفید بود، می
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خـاطر    کند و موجب شـادابی و انبـساط         واندوه و ناراحتی را دور می       ـ مسافرت، غم  
  ).165: 1362شیخ صدوق، (شود  می

د و امکانـات  یـ یاب ارزش دست مـی  رب باتر به تجا ـ از طریق مسافرت بهتر و سریع     
  .آید زندگی بهتر و نیکوتر فراهم می

  دــاي دربنـــاقل پـرد عــدارد مـن     ـ سفر سوهان مرد است اي خردمند
  )634: 1366کلیات سعدي، (

افزایـد و معرفـت و    ودانـش و اطالعـات و تجربیـات انـسان مـی      ـ مسافرت بر علم 
 ).246: بوحامد محمد غزالیا(دهد  شناخت بیشتري به او می

هـاي گونـاگون      ورسوم و فرهنـگ     انسان در مسافرت با آداب    «: فرمایند  می) ع(ـ امام رضا  
از لذایـذ   . ورسوم خود بهترین را انتخاب کنـد        تواند با مقایسۀ آنها با آداب       شود و می    آشنا می 

. شروع برآوریـد  هاي مـ    دنیوي نصیبی براي کامیابی خویش قرار دهید و تمنیات دل را از راه            
تان آسیب نرسد و دچـار اسـراف و تنـدروي       مراقبت کنید در این کار به مردانگی و شرافت        

کند و با کمـک آن،       بخش ما را در ادارة زندگی یاري می         هاي لذت   تفریح و سرگرمی  . نشوید
  ).245: غررالحکم و دررالکلم(» تر خواهیم شد در امور دنیاي خویش موفق

 
  ر همگرایی فرهنگی از دیدگاه اقتصادداناننقش جهانگردي د. 2

، کـشورهاي   (WTO) میالدي سازمان جهـانگردي جهـانی        2005براساس آمار سال    
المللـی را بـه      درصد از گردشگر بـین     5خاورمیانه و از جمله کشورهاي اسالمی حدود        

  .(Tourism highlights W.T.O, 2005)اند  خود اختصاص داده
سب گردشگري در تنوع و غنا بخشیدن به اقتصاد محلی و ریزي و مدیریت منا برنامه

جهانگردي عامل رشد و گسترش مشاغل کوچـک،        . ملی کشورها بسیار تأثیرگذار است    
اي و در نهایت پیدایش تنوع  هاي منطقه درآمدزایی تولید ناخالص ملی، کاهش ناموزونی  

هـا و    فعالیـت هاي توسـعه و تکامـل هرچـه بیـشتر      یکی از راه  . و تحول اقتصادي است   
گیـري از     هاي تولیدي دنیاي صنعتی، جهانگردي و مـشاهدة آثـار و بهـره              پرورش شیوه 

هـاي   جانبۀ فعالیت   رشد و توسعۀ همه    ،رشد و توسعۀ جهانگردي   . تجارب دیگران است  
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داننـد   بـه همـین دلیـل گردشـگري را صـنعت مـی      . صنعتی و خدماتی را به همراه دارد     
  ).18ـ 26: 1386توالیی، (

ترین فعالیت جهان  ترین و پررونق    ن اقتصادي، جهانگردي را بزرگ    ایاري از محقق  بس
ویکم این صـنعت از       رود که در قرن بیست      انتظار می . اند  براي حال و آینده معرفی کرده     

به بیانی دیگر، . هاي فرهنگی باشد  پیشتاز همۀ فعالیت  ،نظر درآمدزایی و توسعۀ فرهنگی    
  .(Richter, 1989: 2)توسعۀ اقتصادي ـ اجتماعی است هاي  جهانگردي یکی از پایه

  
  نقش جهانگردي در سالمتی جسمی و روحی. 3

ویـژه در   امـروزه، بـه  . هاست  دیگر جهانگردي، سالمتی و شادابی انسان  آثاراز جمله   
ها از هیاهو و اضـطراب زنـدگی ماشـینی و             آزردة انسان  و  شهرهاي بزرگ، روح خسته   

هاي روحی    خستگی جسمی، افسردگی و بیماري    . ذیر شده است  پ  عاطفه بسیار آسیب    بی
توانند با توسعۀ امکانات گردشگري و مـدیریت   جوامع اسالمی می. و روانی در پی دارد   

یکـی از   . منـد شـوند     روح انسان بهـره    و   در سالمت جسم   ، از آثار مثبت آن    جهانگردي
 ،این کـارکرد  . ستشکوفایی شخصیت ا   و کارکردهاي مهم گذران اوقات فراغت، رشد     

دهـد و ضـمن ازدیـاد معلومـات خالقیـت و       استعدادهاي نهفتۀ شخص را پرورش مـی     
  ).12: 1348بهنام، (کند  پویایی شخص را تقویت می

شوند  تر می هر قدر جوامع، صنعتی«: گوید شناس فرانسوي می ، جامعه»ژئوفردومازیه«
ذران اوقـات فراغـت و   بخـشد، گـ   و مسائل حاد ماشینیسم ازخودبیگانگی را شدت مـی  

تواننـد بـا     کـشورهاي اسـالمی مـی   ».تـري مطـرح شـود    جهانگردي باید به شکل جدي    
روحـی را تـا    و  هاي گردشگري، شرایط سالمتی جـسمی  ریزي توسعۀ زیرساخت   برنامه

هاي گردشـگري و مـدیریت        زیرساختابداع  توانند با     همچنین می . حدودي تأمین کنند  
 شرایط همگرایـی بیـشتر جوامـع اسـالمی را           ، فرهنگی مناسب اکوتوریستی و توریست   

  .فراهم آورند
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  نقش جهانگردي در تبادل اطالعات و همگرایی فرهنگی. 4
هـاي مهـم تبـادالت علمـی و کـسب دانـش،        هاي بسیار دور، یکـی از راه   از گذشته 

» اطلبوالعلم ولو بـالچین   «: فرماید  پیامبر اسالم می  . جهانگردي و سیروسیاحت بوده است    
اکثر دانشمندان براي توسعۀ علمی خود . انش را طلب کنید ولو به سرزمین چین بروید د

غزالـی معتقـد   . شـدند  مند می رفتند و از محضر دانشمندان بهره       به سفرهاي گوناگون می   
السفر    «: است ا بِ محمـد  (شـود     کسب دانش فقط با سـفر ممکـن مـی         » لم یحصل العلم الّ

  ).246: 1354غزالی، 
توان گفت یکـی   ودانش فقط از طریق مسافرت نیست، اما می     ب علم هر چند که کس   

ابن خلدون معتقد است سیروسفر . هاي مهم کسب دانش و تجربه، مسافرت است      از راه 
در هر سفر، فرد در تقابل با افرادي . افزاید ها و مشایخ، بر کمال علم می       و دیدار از ملت   

اي خـویش،    تنها از دید محـدود و منطقـه        آموزد که جهان را نه      هاي دیگر، می    از فرهنگ 
تـري    ها، شناخت جامع    ها و فرهنگ    سفر با درآمیختن ذهن   . بلکه از دیدگاهی فراتر ببیند    

بنـابراین  . یابـد  تر می اي کامل  هاي آفرینش جلوه    آورد که در پرتو آن، شگفتی       را پدید می  
 جوامـع  کشورهاي اسالمی براي توسـعۀ فرهنگـی از طریـق توسـعۀ جهـانگردي میـان             

  .اسالمی، از هیچ کوشش و اقدام مؤثري نباید دریغ کنند
  
  مندي و پندآموزي از آثار تاریخی نقش جهانگردي در بهره. 5

یابی به تجارب تاریخی و فرهنگی جوامـع          هاي دست   جهانگردي یکی از بهترین راه    
. بـرد  ها و جوامع پی  توان از نزدیک به عامل پیشرفت و رکود ملت          با مسافرت می  . است

هـاي شـهري و میـراث فرهنگـی در      در سفر با مشاهدة آثار تـاریخی، از جملـه ویرانـه          
وهبـوط آنهـا را از نزدیـک درك     ها یـا سـقوط      انگیز تعالی ملت    ها، تجارب شگفت    موزه
 شناساندن منـابع  ،اي توسعۀ صنعت جهانگردي و جذب جهانگرد در هر جامعه    . کنید  می

به . سازد عه و تعالی فرهنگی آن جامعه را ممکن می  تاریخی و فرهنگی آن جامعه و توس      
تر و در نهایت موجب تحول و توسـعۀ   بیانی دیگر، نقاط ضعف و قوت فرهنگی روشن       



94  nسال نهم، شماره اول فرهنگی،   نامۀ پژوهش 

 

هـا    هـا، فرهنـگ      اندیـشه  ،اي غنی باشد، جهانگردي     اگر فرهنگ جامعه  . شود  فرهنگی می 
جـزء ضـمن حفـظ    سازد که در آن هر  آمیزد و کلیتی را می ها را با یکدیگر درمی  وتمدن

  .ناپذیر با دیگر اجزا دارد موجودیت مستقل خود، پیوندي جدایی
 توسعۀ فرهنگی گردشـگري، حفـظ آثـار تـاریخی و فرهنگـی      آثاریکی از بارزترین    

هاي محلـی، رشـد و    همچنین توسعۀ صنایع دستی و تولیدات بومی، حفظ ارزش    . است
امـروزه، بـسیاري از   . سـت  رشـد و توسـعۀ گردشـگري ا   آثـار  از دیگـر  ،توسعۀ اشتغال 

کشورهاي داراي سابقۀ فرهنگی با بهسازي و مرمت بافت قدیمی شـهرهاي تـاریخی ـ    
همچنین . اند هاي رشد و توسعۀ فرهنگ بومی و ملی خود را فراهم آورده  زمینه،فرهنگی

 حفاظت از مراکز تاریخی و فرهنگـی، جـذب گردشـگر و    ،درآمد حاصل از جهانگردي 
  ).107: 1384شماعی و پوراحمد، (آورد  خی و فرهنگی را فراهم میپویایی آثار تاری

  
  نقش جهانگردي در اقتصاد جوامع اسالمی و همگرایی فرهنگی . 6

امروزه از دیـدگاه اقتـصادي ثابـت شـده اسـت کـه در بعـضی از کـشورها، سـهم                      
ایجـاد   گردشـگري در . از درآمد آن کشور است% 70جهانگردي در تولید ناخالص ملی     

هـا   بررسـی . اي دارد هاي گوناگون شغلی و کاهش معضل بیکـاري نقـش عمـده     تفرص
 درصـد از مـشاغل بـه بخـش گردشـگري      20دهند که در سطح جهان حـدود   نشان می 

  .(Swarbrook, 2005: 35)اختصاص دارد 
 موانـع جهـانگردي را از   ،کشورهاي اسالمی باید براي توسعۀ اقتـصادي و فرهنگـی    

براسـاس  . منـد شـوند   هب مادي و معنوي گردشگري بیـشتر بهـره    میان بردارند و از موا    
اطالعات سازمان جهانگردي جهانی، باالترین میزان درآمد حاصل از صنعت جهانگردي  

کـه درآمـد ارزي سـاالنۀ کـشور           طـوري   به. کنند  را کشورهاي اسپانیا و امریکا کسب می      
  ).14: 1377شیرمحمدي، ( میلیارد دالر است 3/64امریکا رقمی بیش از 

اساس اطالعات سازمان جهانگردي جهانی، سهم درآمـد ارزي کـشور امریکـا از         بر
 درصد درآمد جهانگردي جهان است و 8کل درآمد ارزي حاصل از جهانگردي بیش از   
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المللـی    درصد از سهم ورود جهانگرد بین   17مجموع کشورهاي امریکاي شمالی حدود      
 کشور ایران، که کشوري اسـالمی اسـت، از   که درصورتی. دهند را به خود اختصاص می   

همچنـین کـشورهاي خاورمیانـه و آسـیاي         . درصد درآمد دارد  / 0 3این صنعت کمتر از     
 درصد از کل بازار ورود 5/3جنوبی، که اکثراً از کشورهاي اسالمی هستند، جمعاً حدود 

 درصد  60ش از   که اروپا، با بی     درحالی. اند  المللی را به خود اختصاص داده       جهانگرد بین 
المللی، بیشترین سهم جهانگرد جهان را به خود اختصاص  سهم بازار ورود جهانگرد بین

  .(W.T.O., Tourism Market Trends: Europe, 2005: 5)داده است 
ویـژه حـسن خلـق و     ظهور اسالم در ایران و سـابقۀ تمـدنی و فرهنگـی ایـران، بـه            

هـا و     از جملـه توسـعۀ راه      ،اي احکـام الهـی    نوازي ایرانیان در طول تاریخ و اجر        مهمان
 کاروانـسراها و فـضاهاي عمـومی بـراي گردشـگران،            احداثهاي ارتباطی،     زیرساخت

به تشویق و گـسترش صـنعت جهـانگردي و تبـادالت تجـاري و خـدمات        طلبد که   می
ریزي و مدیریت مطلـوب،   عمومی توجه خاص شود و براي توسعۀ جهانگردي با برنامه 

المنفعـه، مراکـز اقـامتی و پـذیرایی،       احداث مراکـز عـام    . شتري صورت گیرد  اقدامات بی 
مانــدگان و  ویـژه مراکــز کمــک بــه درراه  انبارهــا و بــه هــا و آب کاروانـسراها، ســقاخانه 

 مواردي است که توجه ایرانیان را بـه گردشـگري بـراي تحقـق توسـعۀ                 ،دیدگان  آسیب
  ).2ـ4: 1381شماعی، (دهد  نشان می) االرض سیروافی(فرهنگی و فرامین الهی 

حاکمان اسالمی براي حمایت و برخورداري مسافران از امنیت و آرامش کـافی، حقـوق          
هـاي    که در کلیۀ سـفرنامه کردند میهاي اسالمی تدوین  اي براي جهانگردان در سرزمین    ویژه

  ).120ـ127: 1383مشیري و رحمانی، (جهانگردان به آن اشاره شده است 
: انـد از  رین عوامل جذب جهانگرد به سوي کشورهاي اروپایی عبـارت   ت   مهم ،امروزه

ونقــل ایمــن و راحــت،  هــاي جهــانگردي از جملــه وســایل حمــل توســعۀ زیرســاخت
ومقررات مناسب، آزادي و امنیت و رفاه بیشتر در این کشورها و توسعۀ خدمات               قوانین

  ).43: 1380محالتی، . (و تولید کاالهاي صنعتی مرغوب و متنوع
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  نقش جهانگردي در همگرایی فرهنگی از دیدگاه مهندسان فرهنگی. 7
مهندسی فرهنگی از طراحی و نقشۀ فرهنگی جوامع با توجه به مشترکات فرهنگی و 

مهندسی فرهنگی براساس ایـدئولوژي حـاکم،      . کند  بینی حاکم بر جوامع بحث می       جهان
بنابراین مهندسان . کند ی میهاي اجتماعی و اقتصادي آنها را طراحی و سازمانده    فعالیت

هاي علمیـه و دانـشگاهیان و معلمـان و     ویژه اساتید حوزه    فرهنگی از نخبگان جامعه، به    
سایر علماي مطرح جامعه هستند که در باالترین سطح شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی        

  .گذاري توسعۀ فرهنگی هستند ترین رکن سیاست ایران، مهم
جموعـۀ علـوم مـادي و معنـوي ـ از جملـه هنـر،        مفهوم فرهنگ، عبارت است از م

طـور خالصـه    ها ـ و بـه   ورسوم، سنت ومقررات، آداب ها، اعتقادات، فنون، قوانین ارزش
کنـد؛   هاي زندگی که انسان در طـول زنـدگی خـود کـسب مـی             ها و روش    کلیۀ آموخته 
ۀ  مـشاهده، بررسـی و مطالعـ       ،هـاي توسـعۀ فرهنگـی       توان گفت یکی از راه      بنابراین می 

هـاي مهـم آمـوزش مـؤثر در زنـدگی           و همچنـین یکـی از راه      . رفتارهاي دیگران است  
فرهنـگ، محـصول میـراث    . ها از طریق سیروسیاحت است روزمره، روابط متقابل انسان   

گیـري و     در شـکل  . شـود   اجتماعی است و همواره از نسلی به نـسل دیگـر منتقـل مـی              
اوري و صـنعتی،      شماري از جمله       عوامل بی  ،تغییروتحوالت فرهنگی   فنـاوري توسعۀ فنّ

جمعـی، توسـعۀ گردشـگري در جوامـع و            اطالعات، نوآوري اجتماعی، وسایل ارتبـاط     
  .اي دارند هاي گوناگون، نقش عمده فرهنگ

با توجه به تعریف فوق، تعامل فرهنگی بین یک فرهنگ خاص و حتـی بـین دو یـا         
 نتیجـۀ  ،آورد که در نهایـت  ال میوانفعاالتی را به دنب  تأثیرات و فعل،سه فرهنگ متفاوت 

این تعامالت از طرق گوناگون و به صورت عامل رشـد و توسـعۀ فرهنگـی بـه همـان                
  .گردد جامعۀ اولیه بازمی

تـوان گفـت منظـور از تعامـل و همگرایـی فرهنگـی، ارتباطـات دو            بنابراین می 
ا دهد و هـر دو جامعـه یـا کـشور ر     اي است که در یک یا چند زمان روي می    سویه

هاي اسالمی از طریق مسافرت و مالقات         هر قدر ارتباط بین فرهنگ    . سازد  متأثر می 
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رودررو بیشتر باشد به همان میزان، کنش و واکـنش رفتـاري و پـذیرش نمادهـا و                  
فرهنگـی بـه      شود و در نهایت تعامل میان       هاي مفید و مطلوب چشمگیرتر می       سمبل

اساً هر گردشگر نمایندة یک فرهنگ      اس. انجامد  تقویت و تعالی ساختار فرهنگی می     
کنـد،   جـا مـی   است و با خود یک یا چند ارزش یا رفتار و اعتقاد و سـنت را جابـه         

همچنین خصوصیات مطلوب فرهنگی جامعۀ مقـصد را کـسب و بـه جامعـۀ خـود             
 ،استمرار مراودات گردشگري بین جوامـع و کـشورها، در درازمـدت    . کند  منتقل می 

. ویژه دو کشور اسالمی را در پـی دارد   به، هر دو جامعه تحول و تکامل فرهنگی در    
ویـژه در بـین    صـنعت گردشـگري بـه    . شـود   به این فرایند تعامل فرهنگی گفته مـی       

کشورهاي اسالمی، با توجه به غناي فرهنگ اسالمی، به توسـعه و تکامـل فرهنـگ            
  .کند اسالمی در بین جوامع اسالمی و حتی سایر کشورهاي جهان کمک می

رغم پیدایش تحوالت عظیم و چشمگیر در عرصـۀ   غاز هزارة سوم میالدي، علی   در آ 
شـدن مرزهـاي جغرافیـایی،     ارتباطات و چرخۀ آزاد اطالعات در جهـان و نیـز جهـانی           

ها براي درك بهتر از مظاهر زندگی نیاز به حضور در فـضاهاي زیـستی را بیـشتر           انسان
در تمـام مراحـل زنـدگی، دسـتورات         اسالم تنها دین کاملی است که       . کنند  احساس می 

 ایـن   ،اي دارد که مسلمان باید براي رسیدن بـه رسـتگاري            بسیار کارگشا و سعادتمندانه   
اصول دقیق و الهی را با منطق و استدالل، ابتدا خود فراگیرد و سپس به دیگران بیاموزد، 

  .که متأسفانه هنوز این مسأله تحقق نیافته است
  

  عۀ گردشگري در بین کشورهاي اسالمیعوامل مؤثر در رشد و توس
هـا و     طورکلی، عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعۀ گردشگري را باید در سیاسـت              به
شرایط حاکم اجتمـاعی،  . جو کردو هاي جهانی جست  هاي داخلی و سیاست     ریزي  برنامه

اقتصادي و سیاسی جهان اسالم و نبود سیاست و برنامۀ مشخص در زمینۀ گردشـگري،      
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 50ن گذشته، بین بسیاري از کشورهاي اسالمی موجب شده است کـه بـیش از                در قرو 
 و  کشور مسلمان جهان و بیش از یک میلیـاردونیم مـسلمان در جهـان روابـط گـسترده       

نفوذ فرهنگ غرب در بسیاري از کشورهاي مسلمان . اي با یکدیگر نداشته باشند   شایسته
 گـذاري و   ان اسـالم و نبـود سیاسـت     اعتمادي، تبلیغات گسترده و غلط دشـمن         بی و جو
 همگی عواملی هـستند کـه       ،ریزي در رونق گردشگري در بین کشورهاي اسالمی         برنامه

عوامـل گونـاگون در    . انـد   گردشگري بین جوامع اسالمی را بسیار محدود و اندك کرده         
توان به دو دستۀ کلی تقـسیم         کاهش رشد گردشگري بین کشورهاي جهان اسالم را می        

  .عوامل بیرونی یا خارجی. 2عوامل درونی و . 1: کرد
  

  عوامل درونی رکود گردشگري بین کشورهاي اسالمی. 1
ها یـا دولتمـردان       ترین عوامل درونی، ضعف در سیاست عمومی حکومت         ـ یکی از مهم   

هـاي توسـعۀ جهـانگردي در بـین           هـا و طـرح      تـدوین سیاسـت   . کشورهاي اسالمی اسـت   
فقدان قوانین جامع و مرتبط بـا جهـانگردي     . ندك است کشورهاي اسالمی بسیار ضعیف و ا     

  .بین کشورهاي اسالمی، رکود گردشگري را بین این کشورها دامن زده است
هـاي اسـالمی، طراحـی و تـدوین          تـرین فعالیـت دولـت       ـ امروزه یکـی از اساسـی      

در کـشورهاي   . هاي عمومی یا کالن گردشگري بین کشورهاي اسـالمی اسـت            سیاست
هاي کالن اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی، بـه       م طراحی و تدوین سیاست    غربی به هنگا  

  وجهانگردي، همچون بخـش بـسیار مـؤثر در ادامـۀ رونـد توسـعۀ فرهنگـی، سیاسـی            
با نگاهی گذرا به آمارهـاي سـازمان جهـانی     . اقتصادي، توجه خاصی مبذول شده است     

. استداشته ین کشورها ر اقتصاد ادیابیم که این صنعت چه آثار مهمی  جهانگردي درمی
هـا در ایـن    گـذاري و نظـارت دقیـق دولـت     این خود بیانگر نقش مهم و مؤثر سیاسـت   

اي کـه بـه     بودجـه ،در بـین کـشورهاي صـنعتی      . ر توسعۀ گردشگري اسـت    دکشورها،  
اي است که صـرف امـور دفـاعی        دهند سه برابر بودجه     مسافرت و تفریح اختصاص می    

  ).9: 1382  هال و جنگینز، مایکل(شود  می
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هـاي توسـعۀ    ـ آمارها بیـانگر جایگـاه خـاص و ممتـاز ایـن صـنعت در اسـتراتژي              
بنـابراین گردشـگري بـین      . یافتـه هـستند     ویـژه کـشورهاي توسـعه        به ،کشورهاي جهان 

ریزي بـراي تـأمین امنیـت و     هاي کالن و برنامه کشورهاي اسالمی باید با اتخاذ سیاست  
 با تغییر نگرش و هماهنگی بـا خواسـت مردمـان         این مسئله . رفاه مناسب مدیریت شود   

اصول نهادینه شـده در     . دهد  جوامع اسالمی، فرهنگ غنی اسالمی را رونق و توسعه می         
ترین عامل در زمینۀ مدیریت جهانگردي اسـت، کـه            توسعۀ گردشگري از جمله اساسی    

ـ             ه متأسفانه در بسیاري از کشورهاي اسـالمی نحـوة عرضـه و اجـراي آنهـا در پاسـخ ب
نظارت بر اجراي قوانین و مقـررات    . نیازهاي در حال تغییروتحول  بسیار ضعیف است       
  .در بین کشورهاي اسالمی هنوز نهادینه نشده است

اي  ها مجموعه ارزش. خوبی تبیین نشده است گذاري جهانگردي به ها در سیاست   ـ ارزش 
هـاي   هـا و ویژگـی    ها، سنت   ها، اهداف، عالیق، باورها، اخالقیات، تعصبات، دیدگاه        از آرمان 

هاي اجتماعی بـسیاري از   ارزش. اي به آن پایبند است  روحی و اخالقی هستند که هر جامعه      
 .خوبی براي جوامع اسالمی روشن و تبیین نشده است کشورهاي اسالمی هنوز به

هاي جهانگردي براي اجرا و   شرکتتأسیسسازي و مشارکت مردمی و       ـ خصوصی 
بـا مـشارکت   .  بسیاري از کشورهاي اسالمی بسیار ضعیف اسـت  در ،توسعۀ گردشگري 
توان شرایط رشـد و       گذاري بخش خصوصی در توسعۀ جهانگردي می        مردمی و سرمایه  

 حمایــت ازپویـایی گردشــگري را در جوامــع اسـالمی رونــق بخــشید؛ در ایـن مــورد    
  .ها اهمیت دارد تورگردان

م کـشورهاي اسـالمی، ماننـد    هـاي جهـانگردي در تمـا    ساخت ـ ضعف تأسیسات و زیر 
هـاي درونـی      ونقل و سایر زیربناها و خدمات جهـانگردي، از جملـه ضـعف              نارسایی حمل 

 .گردشگري در این جوامع است که براي همگرایی کشورهاي اسالمی باید برطرف شوند

هاي ارتباطی و مخابراتی که دستیابی جهانگردان را به مبدأ و مقصد و  ـ توسعۀ شبکه
بسیاري از کشورهاي اسالمی    .  نیازي اساسی است   ،پذیر سازد   توریستی امکان هاي    مکان

 .هاي ارتباطی و مخابراتی ضعیفی دارند هنوز زیرساخت
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.  که یکی از عناصر آمیخته با بازاریابی است،شخص کردن قیمت مسیرهاي جهانگرديمـ 
در کشورهاي . ت کندحال اقتصاد جوامع را تقوی ها باید جذاب و رقابتی باشد و درعین قیمت

هاي  هاي متفرقه در مقصد و سایر برنامه  هزینۀ مسافرت، کرایۀ اتاق و پانسیون و هزینه،اسالمی
 .رسانی شود صورت شفاف اطالع سیروسیاحت باید بین مردمان این کشورها به

هاي راهنما  رسانی محدود و کمبود تبلیغات چاپی و طراحی دفترچه و کتاب   ـ اطالع 
 از جملـه عوامـل دیگـر    ،رسانی و بازاریابی در بین کـشورهاي اسـالمی   اطالعبه منظور   

ـاوري اطالعـات و تبلیغـات از            به. ضعف درونی این جوامع براي توسعه است       ویـژه فنّ
هاي اینترنتی کـه اثـر عمیقـی در توسـعۀ جهـانگردي دارد در کـشورهاي                   طریق سایت 

 .اسالمی کمتر مورد توجه بوده است

 عـاملی   ،ینۀ رشد و توسعۀ جهانگردي در اکثر کشورهاي اسـالمی         ـ تحقیقات در زم   
هاي عملیاتی ـ نظیر بازاریابی، توسعۀ محصول،   با دیگر عوامل و بخشاست که مستقل 

رسانی همگانی ـ پیونـد     تدوین قوانین و نظارت بر آنها، آموزش نیروي انسانی و اطالع
محیطـی و اقتـصادي    ، زیـست تحقیقات باید براساس نیازهـاي اجتمـاعی   . نخورده است 
اصـوالً تحقیقـات بایـد در کلیـۀ         . صورت مستمر و مداوم صـورت گیـرد         جهانگردي به 

 .ها و در غالب تحقیقات بنیادي و تحقیقات کاربردي باشد زمینه

سوزي، نبود امنیـت و   ـ رعایت نکردن حداقل استانداردهاي بهداشتی، حوادث آتش     
ها براي  هنگی و نظارت دولتمردان و سازمان از جهانگردان و ضعف هما    نکردن  حمایت  

بهبود استانداردهاي کنترل کیفیت در بعضی از کشورهاي اسالمی، از دیگر عوامل رکود         
 .گردشگري در این کشورها هستند

  
  عوامل بیرونی یا خارجی رکود گردشگري بین کشورهاي اسالمی. 2

گذار در رکود گردشـگري بـین کـشورهاي     ترین عوامل خارجی تأثیر ـ از جمله مهم   
المللـی جهـانگردي بـین کـشورهاي      هاي بین  اسالمی، مشخص و شفاف نبودن سیاست     

  .اسالمی است
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ـ تبلیغات استکبار جهانی به منظور مخدوش کردن چهرة کشورهاي اسالمی، خلـق             
انـدازي بـین کـشورهاي     المللی، تفرقه و فتنه    مشکالت سیاسی و اجتماعی در سطح بین      

هـاي     زمینـه  ،اسالمی براي به انـزوا کـشیدن آنهـا و نـاهمگرایی فرهنگـی ایـن جوامـع                 
بـراین اسـاس   . هاي استکباري جهـان را فـراهم آورده اسـت     رویۀ دولت   برداري بی   بهره

دولتمردان این کشورها باید با هوشیاري و همکاري، عوامل فتنه و تفرقه را شناسـایی و    
 .آنها را خنثی کنند

 ،گـذاري کـالن در کـشورهاي صـنعتی          گستردة جهانگردي بـا سـرمایه     هاي    ـ جاذبه 
ویژه گردشگران کـشورهاي اسـالمی را بـه سـوي ایـن بازارهـاي                گردشگران جهان، به  

رابطه کشورهاي اسالمی باید از تجربیـات مفیـد و           دراین. گردشگري جذب کرده است   
ز گردشـگري خـود     دهی مراکـ   یافته براي احیا و سامان      مؤثر کشورهاي صنعتی و توسعه    

 . و گردشگري را در کشور خود رونق دهندبگیرندبهرة کافی 

طورخالصه، همۀ آن عوامل درونی که در بین کشورهاي اسالمی از عوامل رکود   ـ به 
ویژه کشورهاي اروپایی و امریکاي       یافته، به   گردشگري هستند، در بین کشورهاي توسعه     

 را بـه سـوي ایـن کـشورها جـذب            شمالی، در وضعیت مطلوب و مناسب، گردشگران      
در نتیجه بیشترین سهم گردشگران به سوي کشورهاي صنعتی و یا غربی روانه        . کنند  می

هـاي جـامع گردشـگري درصـدد برآینـد تـا        ریـزي  جوامع اسالمی باید با برنامه . هستند
 .هاي درونی خود را برطرف کنند ضعف

  
  گیري نتیجه

 همگرایی و وحدت کشورهاي اسـالمی  ـ هدف این مقاله تبیین نقش گردشگري در     
 دو ،در این کار مشخص شد که در مورد نقش گردشگري در تعـامالت فرهنگـی      . است

یکی اینکه گردشـگري در توسـعۀ فرهنگـی و همگرایـی فرهنگـی       : دیدگاه مطرح است  
نقش مثبت و سازنده دارد؛ و دیگر اینکه گردشـگري در توسـعۀ فرهنگـی و همگرایـی            
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به بیانی دیگـر، بعـضی از محققـان معتقدنـد کـه گردشـگري            . اردفرهنگی نقش منفی د   
وجنایـت و بزهکـاري،       تأثیرات منفی اجتماعی و فرهنگی دارد، از جمله افـزایش جـرم           

این تأثیرات در .  انحالل فرهنگ بومی،هاي اجتماعی، و در نهایت  رشد ناهنجاري فحشا،
ونیم میلیارد جمعیـت   ز یک کشور جهان و بیش ا50بین کشورهاي اسالمی، که بیش از     

اند، با اشتراکات زیاد فرهنگی، خوشبختانه بسیار کـم و          جهان را به خود اختصاص داده     
ویژه در بین جوامع اسالمی، عامل  توان نتیجه گرفت گردشگري، به می. حتی منتفی است

  .توسعه و همگرایی فرهنگی است
، کـشورهاي  (W.T.O)ـ در عصر حاضر، براساس آمار سازمان جهـانگردي جهـانی    

 بـا . انـد  اسالمی سهم بسیار اندکی از درآمد گردشگري جهان را به خود اختـصاص داده  
هاي بسیار زیاد و متنوع اکوتوریـسم و توریـسم    توجه به اینکه کشورهاي اسالمی جاذبه 

انـد سـهم مناسـبی از بـازار گردشـگري را بـه خـود            فرهنگی را دارند، هنـوز نتوانـسته      
ریزي و مدیریت گردشگري در این  ین مسئله ناشی از ضعف در برنامها. اختصاص دهند

هـاي روشـن،       استراتژي ،گذاران این جوامع   متأسفانه دولتمردان و سیاست   . کشورهاست
صنعت . اند عملی و پایداري را براي این صنعت در بین کشورهاي اسالمی عرضه نکرده 

ما در بین بسیاري از کـشورهاي  گردشگري در جهان رشد شتابانی را آغاز کرده است، ا       
که بسیاري از آمارهاي  طوري به. کند  اسالمی این صنعت بسیار کند و ضعیف حرکت می        

اعالم شده از سوي سازمان جهانی جهانگردي از رتبۀ بسیار نازل ایران و بسیاري دیگر               
از کشورهاي اسالمی در میان اعضاي این سـازمان حکایـت دارد، مـثالً ایـران در میـان        

وهــشتم قــرار دارد  یکــصدوپنجاه عــضو ســازمان جهــانی گردشــگري، در ردة شــصت
(Tourism highlights W.T.O)توجـه بـه اینکـه ایـران و بـسیاري دیگـر از کـشورهاي          با؛

 .هاي ممتاز جهان قرار دارند  در رتبه،هاي توسعۀ گردشگري و منابع اسالمی از لحاظ توانایی

ها و رفتارهـایی اسـت      ها، معرفت   ، باورها، ارزش  ها  اي از اندیشه     مجموعه ،ـ فرهنگ 
دهد و فرهنگ هر جامعه،  که پایۀ مشترك کلیۀ اعمال اجتماعی و اقتصادي را تشکیل می 
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هـاي    یکی از راه،گردشگري. ساز همۀ اعمال و مشخصات زندگی آن جامعه است       زمینه
اسالمی، بـه  گردشگري بین کشورهاي . مهم تأثیرگذار در تحول و توسعۀ فرهنگی است  

دلیل اشتراکات فرهنگی، در فرایند همگرایی و تحول و تکامل فرهنگی جوامع اسـالمی            
 .اي دارد نقش عمده

 و بهبود تأسیسات زیربنایی زایی اشتغالـ گردشگري از عوامل رونق اقتصاد محلی و 
هاي توسعۀ فرهنگـی، توسـعۀ اقتـصادي جوامـع      یکی از زمینه. کشورهاي اسالمی است 

جهـانگردي،  . شـود   با توسعۀ گردشگري، توسعۀ اقتصادي و فرهنگی فراهم می است که 
کند و در نتیجه رشد و توسعۀ  مخاطبان و شیفتگان جدیدي براي هنرهاي محلی پیدا می   

 حتـی   ،آورد؛ گردشـگري    هنرهاي اسـالمی در بـین کـشورهاي اسـالمی را فـراهم مـی              
 .دشو ساز تبلور و تجلی هنرهاي جدید فرهنگی می زمینه

راهکارهاي توسعۀ گردشگري بـراي     ترین    مهمهاي به عمل آمده،       با توجه به بررسی   
 :شود توسعه و همگرایی فرهنگی در هشت مورد خالصه می

هاي توسعه و تثبیت      گذاري بهینۀ دولتمردان در زمینه     اصالح ساختاري و سیاست   . 1
  .قوانین و مقررات جهانگردي

هاي  ردشگري، اعم از اصالح و توسعۀ شبکههاي گ توسعۀ تأسیسات و زیرساخت. 2
  .ارتباطی هوایی، ریلی، آبی، شوسه و تجهیز اماکن بین راهی و اقامتی

جـایی مـسافر و       امنیت و رفاه مناسب و خدمات مورد نیاز، از جمله وسایل جابه           . 3
  .اي، استراحت، بهداشت و غیره خدمات مناسب تغذیه

دي در نزدیکی مراکـز گردشـگري بـراي        احداث و توسعۀ دفاتر خدمات جهانگر     . 4
  . عرضۀ خدمات بهتر و بیشتر به گردشگران و نظارت دقیق دولت بر عملکرد آنها

مشارکت مردمی و بخش خصوصی در تأمین امنیت و رفاه گردشـگري از طریـق    . 5
  .سازي مطلوب و عرضۀ خدمات مناسب به گردشگران فرهنگ

اوري اطالعات براي تبلیغـات و بازاریـابی و   گیري از فنّ رسانی دقیق و بهره   اطالع. 6
  .اي هاي گوناگون رسانه هاي شفاف از طریق شبکه راهنمایی
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هـاي   آموزش نیروي انسانی مجرب براي توسعۀ گردشـگري بـا گنجانـدن رشـته        . 7
  .هاي آموزشی جغرافیا و مدیریت اي جهانگردي در گروه رشته علمی میان

المللـی منـسجم و مـستمر بـراي           اي و بین    نطقهریزي محلی، م    تحقیقات و برنامه   . 8
  .توسعۀ گردشگري
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