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پژوهشی انجمن ایرانی زیان و  -مجلة علمی 

 2015هـ.ش  1394 پاییز، 36ادبیات عربی، شماره 

 153-165م، صص 

 زبان عربی در خدمت صنعت گردشگری

 2اهلل مددیفیض 1حسن کاظمی سهلوانی

 تهرانواحد علوم و تحقیقاتاسالمی دانشگاه آزاد یدانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب.1

 واحد علوم و تحقیقات تهران اسالمی دانشگاه آزاد یدانشجوی دکتریزبان و ادبیات عرب. 2
 26/3/1394تاریخ پذیرش:  16/10/1393تاریخ دریافت:

 چکیده 

عناصـر   و تمـامی  استکهنقش زبان در آن برجسته پرسودفرهنگی و  صنعتی است، گردشگری

ی آیینـ و  ،فرهنگـی ، اجتماعیاقتصادی، کارکردهای  ها را در خود دارد. همچنینملتمیان پیوند

 . چراکـه داردزبان اهمیـت و جایگـاه واییـی    ،سـالمت  . در گردشگریِقابل توجه استآن نیز 

ه گستردتعامل  این .مقصد دارد از مردمبزرگی ة مجموعگردشگر بیشترین تعامل و ارتباط را با 

 .دنجامای اجتماعی و فرهنگی نیز بیبه پیونده توانددوسویهمیو

و اجتماعی توجه ملل مسلمان  ،، اقتصادیسیاسی، متعدد علمی هایزمینهایران در  هایپیشرفت

دییل مسافرت مسلمانان  ترینمهمیکی از نیز سالمت  گردشگری است.معطوف کردهبه خود را

زبـان   آموختگـان دانـش نقش رو هستیم: در این زمینه با چند پرسش روبه .عرب به ایران است

ایـن   هـای ظرفیـت چیسـت    گردشـگری سـالمت   ویژهبه صنعت گردشگری عربی در توسعة

 زبان عربی چگونه است  التحصیالنفارغو  آموختگاندانشصنعت در جذب 

در سالمت و درمانگرانهستند که هـم   انواسط گردشگرة حلقآموختگان زبان عربی دانششکبی

ی علمـی کشـور   بازرگانان دستاوردها در مقامسفیران فرهنگ و تمدن ایران اسالمی و هم مقام

 .ددارن بر عهدههنگی رسالت سترگی را و در دو فاز علمی و فر کنندمیایفای نقش 

 

 .گردشگری سالمت ؛اصفهان ؛زبان عربی؛ کارآفرینی آموختگان؛دانشگردشگریا:هکلیدواژه

 

 مقدمه
 هایصحنهدر  قدرتمندیابزاری برای  ،فرهنگی جوامع بشری وتوسعة علمیو پیشرفت از دیرباز 

قدرت  ،علمی هایپیشرفتکشورهمراه با هردر . استبودهو علمی،اجتماعی، اقتصادی، سیاسی

                                                                                                                                        
مسئول ةنویسند          sahlavannoor@yahoo.com 



 1394پاییز. 36شماره  مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

154 

و  کندمیپیشرفت  نیز و خارجی داخلیهایهدر صحن تواناقتصادیو  المللیهایبینصحنهدر  زنیچانه

 یابد.میآن کشور نیز افزایش از طرفی ضریب پایداری امنیت ملی

و از طرفی پلی  ناپذیرهااجتنابدولتو  هاملتتعامل و روابط میان  المللبینة در عرص

کشورهای  ،دوسویهدر این تعامل  ؛و مبادیت علمی و فرهنگی هامناسبتاست برای ارتقای 

پیوسته برای  یافتهتوسعهو کشورهای کمتر اندبودهاره کشورهای هدف وعلمی و صنعتی هم

 هستند.ارتباط با این کشورها در رقابت 

با  ،را در جهان اسالم ایجاد کرد عطفیایران که با ظهور انقالب اسالمی نقطهکشور 

هاو موردتوجهدولتجهانی همواره و اقتدار ،سیاسی، اجتماعی، قوی علمی هایظرفیت

این الگوی موفق در جهان اسالم که صورتیبه. استبودهجهان اسالم  ویژهبهجهان  هایملت

 و شرقمطالعاتی غرب  مؤسساتر جوامع اسالمی به رخ جهانیان کشیده و خود را ب تأثیرات

 اند.بودهمعترف  تأثیرخود به این هایبررسیعالم در 

و ،فرهنگی، علمیة توسع ورشد ،اسالمی ایران پیشرفت و توسعههایشاخصهیکی از 

جهان را برای ایران در شانزدهم  غرورآفرینجایگاهجهانی  هایبندیرتبهکه  صنعتیاست

جدیدی را برای  های، ظرفیتدرخشان این جایگاه علمیِ(.1393 ،مهرداد)استکردهتعییناسالمی 

همچنین .استکردهخلق اَرزآوری اقتصادی و هایازجملهظرفیتمختلف  هایحوزهکشور در 

 هایشاخهعلمی جمهوری اسالمی ایران در  هایپیشرفتجهان اسالم به  ویژهبهتوجه جهانیان 

موجب جذب آنها به ایران ها فناوری و دیگر ،نانو، بنیادی های، سلولصنعتی، زشکیپای،هسته

در اقتصاد  تواندمیچشمگیرایرانشده که این حضوراز خدمات علمی  و استفادهبرای فراگیری 

 .کند آفرینینقشایران 

میان ة رابط گردشگریهایجاذبه علمی و هایپیشرفتبا توجهبه در این مقاله بر این اساس 

 .مطالعه و بررسی کنیمبه صورت مختصر آن بر اقتصاد ملی را  تأثیرسالمت و زبان عربی و  گردشگری

 و همچنین ،اسنادی های، پایگاهدر فضاهای مجازی شدهانجامهاییوجوجستازآنجاکه در

حاضر نخستین مطالعه در پژوهشی دربارة این موضوع یافت نشد، پژوهش ایکتابخانهتحقیقات 

گفتنی است وجود  های آینده باشد.تواند آغازی برای پژوهشرو میاین زمینه است؛ ازاین

و همچنین محرمانه بودن برخی از ، قانونی هاینامهآیین، تحقیقات میدانی، آمار ازجملهموانعی

 .پژوهش را با کندی و محدودیت مواجه کرد، تحقیقات علمی
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 علمیو ، اجتماعی، فرهنگی، پزشکی هایحوزهدر موضوع این گستردگیدامنة از سوی دیگر

 .مکمل این مبحث باشد بستری برای تحقیقات آینده و تواندمی

ها انجام وتحلیل یافتهو تجزیهی اـ کتابخانه از روش توصیفی کهبا استفادهدر این مقاله 

این و موقعیتجایگاه ، ملی سالمت و نقش آن در اقتصاد گردشگریابتدا ضمن تعریف شده، 
رابطه با  درنقش این صنعتبه تحلیل و بررسی سپس است؛شدهبررسی صنعتدر استان اصفهان 

های تا حد ممکنظرفیت وپرداخته شده زبان عربی  التحصیالنفارغاشتغال و کارآفرینی برای
زبان عربی برای کشف  آموختگاندانشپایاندر و استاستان اصفهان در این حوزه شناسایی شده

 اند.فراخوانده شدهاین حوزه  هایناشناختهو معرفی 
 

 1گردشگری سالمت
استفاده از :»استکردهتعریف  گونهاینگردشگری سالمت را ،2سازمان جهانی گردشگری

یا  وهواآبی، معدن هایآبفرد )با استفاده از ة خدماتی که به بهبود یا افزایش سالمتی و روحی

بیش  پیمودن آن در مکانی خارج از محل سکونت فرد که ،شودمی( منجر پزشکی هایمداخله

 .(2/10/93 در: شدهروزبه)سایت دکتر سالم « ساعت به طول انجامد 24از 

 :شودمیاشاره  هانخود اقسامی دارد که به آاین نوع گردشگری 
 

 3گردشگری تندرستیالف(

ــت از:   ــارت اس ــتی عب ــگری تندرس ــه گردش ــافرت ب ــدهمس ــایدهک ــاطق دارای  ه ــالمت و من س

بـدون   تجدیـدقوا زندگی روزمـره و   هایتنشگرم )اسپاها( برای رهایی از و آب معدنیهایآبچشمه

 .یماری جسمی مشخصی نداشته باشدمداخله و نظارت پزشکی و در مواردی که گردشگر ب
 

 4گردشگری درمانیب(

درمان  برای( ...و ،لجن، نمک، معدنی هایآباستفاده از منابع درمانی طبیعی ) منظوربهمسافرت 

 .گویندمیگردشگری درمانی  دوران نقاهت زیر نظر پزشک را یا سپری کردن هابیماریبرخی 

                                                                                                                                        
1. Health Tourism 
2. WTO 
3. wellenss tourism 
4. curative tourism 
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 1گردشگری پزشکیپ(
و مراکز  هابیمارستانجراحی در  هایعملدرمان بیمارهای جسمی یا انجام  منظوربهمسافرت 

 .نامندمیدرمانی را گردشگری پزشکی 

امکانات و خدمات در حد کشورهای پیشرفته »اکنون با توجه به شعار سازمان جهانی گردشگری: 

توان ، می(181: 1391)تقوایی، « توسعه و جهان سومها در حد کشورهای درحالها و هزینهو قیمت

اعتبار ، و درمان حوزة پزشکیدر  ویژهبه است،هان یافتهای که در جایران با توجه به جایگاه علمیگفت

کسب شرایط را برای  همهشعار سازمان جهانی گردشگری رو، بر اساس .ازایناستکردهجهانی کسب 

نزدیکی به همچنین وتخصصی ی و توان علم . به عبارت دیگر ایران با داشتندارد درآمد در این حوزه

 ،طبیعی، اقلیمی های، جاذبهگردشگری هایزیرساخت،داشتنمیانه آسیایفارس وخلیجة کشورهای حوز

 .استکردهدر این شاخه را فراهم جذب توریسم ة زمینهمه و، همهو تاریخی

برنامه  87در ماده که صورتیبهخواهد،میکشور نیز تحقق این آرزو را  بایدستیاسناد 

از نیازهای درمانی و  درصد 30مذکور باید : تا پایان برنامه استآمده گونهاینچهارم توسعه 

سند )دشو تأمینبهداشتی کشور از طریق صادرات کایهای پزشکی و گردشگری سالمت 

 مجلس شورای اسالمی(. هایپژوهشمرکز ، 1404اندازچشم

رشد ، اقتصادزایی، اشتغالتحقق این امر عواید بسیاری را برای میهن اسالمی در زمینه 

هد داشت که توجه مراه خواه و همچنین توسعه صنعت بیمهبه رزآوریاَ ،بخش سالمتکیفی 

 غیرقانونیپای دیین  ،این توجه از سوی متولیان نبودِو در صورت  طلبدمیین را خاص مسئو

اقتصادی و اجتماعی  هایعرصهناپذیری را در و خسارات جبران شودمیبه این صنعت گشوده 

به  تنهاو  آن را ندارند هایابستهوو فرهنگ ة ن افراد دغدغای چراکه .بر جای خواهد گذاشت

 .اندیشندمیو سود خود  درآمد

 

 سازیفرهنگآموزش و 
در .سازیاستفرهنگآموزش و  ،گردشگری سالمت صنعتزیرساختاصالح اولین گام در توسعه و

؛نهادهای مسئول یزم را دیده باشند هایآموزشاین راستا تمامی عناصر درگیر در این سیستم باید 

آموزش  ؛ و(1388:54، )رنجبریانقرار دهند هاآموزشفعالیت را گذراندن این  هم شرط صدور پروانة

                                                                                                                                        
1. medical tourism 
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هریک در جایگاه ...اصول معرفیو ،اصول پذیرش و اسکان، اصول جذب و هدایت جهانگرد، زبان

 آموختگاندانشاین صنعت را بازبان عربی و نقش ة رابط توانیماکنون می.خود مورد اهتمام باشد

 .بررسی و تحلیل کنیم گردشگری سالمتة را در توسع عربی زبان

 

 زبان عربی و گردشگری سالمت

سـالمت  ة لب جهانگردان حوزایران،اغ و دینی ،اجتماعی، جغرافیایی، اقلیمی وضعیتبر اساس 

و در ایـن بـین    کنندمیآسیای میانه و افغانستان به ایران سفر فارس، خلیجاز کشورهای حاشیه 

که بـه نحـوی در ایـن     یتمامی افراد بنابراین.سهم کشورهای عربی بیشتر از سایر کشورهاست

، کادر پزشـکی و دیگر افراد پزشکانمانند ،ندارتباطدر تعامل و  گردشگرانسیستم گردشگری با 

در حـد  بایستی ... داران واکز خدمات دارویی و هتلارکنان مرسیاحتی و ک هایشرکتة مجموع

 .فراگیرندرا متعارف و قابل قبولی زبان عربی 

ی هانشرکتمؤسسازبان عربی عالوه بر اینکه خود باید عضوی از  آموختگاندانشروازاین

این سیستم نیز سهیم  هایچرخهآموزش سایر افراد در  تواننددر، میجهانگردی سالمت باشند

 .باشند

و  هـا نسـخه برگردان ، اسناد و مدارک پزشکیة ترجم، درمانی و آموزش کارکنان و کادر پزشکی

ارائـه خـدمات گردشـگری    ، سالمت و همراهان وی گردشگراقامت پذیرش و ، فدستورهای مصر

سـیاحتی   معرفی اماکن و مراکز درمانی ـ   هایبستهتهیه و تدوین ، تندرستی و سایر اقسام گردشگری

و جـذب   زایـی اشتغالوسیعی را برای ة حوز تواندمی... اسالمی و ـ  و حتی معرفی طب سنتی ایرانی

با همکـاری نهادهـای وابسـته     هادانشگاهزبان عربی در  هایروگروهازاین.آموختگان فراهم آوردعربی

، هـا شـهرداری ، دانشگاه علـوم پزشـکی  ، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی ازجملهبه این صنعت 

تدوین محتـوا   یزم را برای هایسرفصلدقیق علمی  ریزیبرنامهدر یک  بایستی...اداره منابع طبیعی و

 .نسبت به اجرای آن اقدام نمایند هادانشگاهو  کنند تصویب

فعال و ، گروه پویاة عهدبه  ،پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمی ،در اصفهان امر مهماین 

خارجی دانشگاه اصفهان  هایزبانة تردانشکدوسیعو در افقی  ادبیات عربزبان و ة سابقبا

که مرکزی علمی و مطرح در سطح جهانی  شودبیشتر نمایان میو ضرورت امر آنگاه  است

 هایدرخواستبا انبوه  ناباروریهمچون مرکز تحقیقات رویان در اصفهان در زمینهدرمان 

 .عرب مواجه استمسلمانان عرب و غیر



 1394پاییز. 36شماره  مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

158 

 فهان قطب گردشگری سالمتاص
و همچنـین   داردییی ی سالمت را در حد و تـوان بسـیار بـا   انواع گردشگر ظرفیت همةاستان اصفهان 

طبیعی و پزشکی سـنتی ایـن تـوان را چنـدین برابـر      ، تاریخی هایزمینهدر  توریستی بزرگی هایجاذبه
عالوه بـر ایـن   .کنـد مـی را به گردشگران سالمت هدیه  جانبههمهگردشگری کامل و ة بستو یک  ،کرده

ـ آن هایسحرانگیززیباییو اقلیم مناسب اصفهان و  وهوا، آبهاتواناییو  هاویژگی را  ایالعـاده فـوق ة جاذب

حضور در بازارهـای جهـانی و رقابـت در    ، آنة عرضمعرفی و ، هاتواناییشناخت این .استپدید آورده

زبان عربی فراهم سازد و آنـان را در عرصـه    آموختگاندانشفرصتی را برای  تواندالمللیمیهایبینعرصه

در گـروه عربـی دانشـگاه اصـفهان خاسـتگاهی       وجود گرایش ترجمه.دارداو وکاریابی و اشتغال به تکاپ

معرفـی   گردشگری سالمت که توجه به این امـر موجـب  تورهاین راهنمای است برای تربیت متخصصا
 شود.میجایگاه علمی دانشگاه اصفهان نیز 

 

 و سالمت گردیطبیعت
فرهنگی و همچنین  ،اجتماعی ،اقلیمی های، جاذبهییوهواآبتنوع ، استان اصفهان با وسعت

گردی سالمت در ایران قطب جهان تواندمیمختلف  هایحوزهگوناگونی اقلیمی و اجتماعی در 

کویر  ،واردستان ،یینان کاشان،کلکسیون تاریخی، سمیرم آبشار، محالت معدنیهایآبچشمه .دشو

جنوبی و غربی  هایشهرستانی معتدل وهوا، آبشهرفریدوناقلیم کوهستانی ، خورة پرجاذب

فرهنگی جهان  ویژگیپایتخت ،فرهنگ غنی و سرشار، گراصفهان و... و در یک کالم طبیعت افسون

وهمه همه، هز و پیشرفته و کادر درمانی کارآزمودهجمنی و عالوه بر آن مراکز درما بودن اسالم

جهانگردی سالمت فراهم  ، خصوصاًهاشاخهشرایط جذب جهانگرد را در تمامی 

و  مندایعالقهمجموعهزبان عربی بایستی با تشکیل  هایآموختهدانش.(1391:167، )داغستانیاستکرده

ة و زمین جهانی معرفیة جامعرا به  هاقابلیتاین ، اصفهان نظیربیبا همکاری هنرمندان کارآزموده 

 .شناخت و جذب جهانگردان سالمت را فراهم سازند

 

 و زبان عربی ،اصفهان، پزشکیگیاه
نقاط مناسب را پدید آورده تا در اقصا یی در استان پهناور اصفهان بستریوهواآبتنوع جغرافیایی و 

، تولید، کشف، این استان مهد دیربازاز  داروییرشد کنند.ان گیاه هایگونهاین استان نادرترین 
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همین موهبت الهی  .استعرقیات و همچنین صادرت آن  ،اقسام داروهای گیاهیة عرضفراوری و 

صنعت مرکزی برای تحقیقات علمی این ، تاکنوناین استان در این زمینه از گذشته  هدسبب ش

تحقیقات ، در این استانو بوعلی سینا ،ایرانپزشکی ة نابغو اندیشمند  .حضور و اقامتباشد

 .(1391:112، ریاحی)است الهی این استان  هایموهبتعلمی و  هایمؤیدارزشهمه  اوپزشکیگیاه

به متقاضیان مسلمان عرب معرفی را پیشینه کهن زبان عربی این آموختگاندانشاگر  حال

از طرفی  !اندکردهو چه خدمت واییی به علم  اندکردهرا خلق  ایارزش وایی علمیکنند چه 

پس اگر !اندکردهبرای خود مهیا  ایسوددهی و اشتغال و چهبرای کشور  بزرگی رزآوریچه اَ

 پیوند میان دانشگاه و صنعت ،تربیت و فعال شوندتخصصی در این شاخه  هایگروه

زبان عربی نیز  آموختگاندانشو  یابدمیو تراز اقتصادی کشور رشد  شودمی برقرارگردشگری

صنعت عرقیات و برای مثال .ندشومیرینکارآف، و خود مانندنمیاشتغال  معجزه برایدر انتظار 

 عربی این موضوع مهم دانانباهمتزباناگر  ؛و مشهور است شدهشناختهگالب کاشان در جهان 

اقتصادی آن  و سهم ارزش فراگیرترت،ردان سالمت شناسانده شود، این شهجهانگر به

و فعاین اقتصادیصنعت گل و  دانانزبانایحرفهتعامل سازنده و  اما این موضوع. دشومیترافزون

 .طلبدمیگیاه را در شاخه طبی آن 

 

 ، مقصد گردشگراننصف جهاناصفهانِ
و بروز اندیشمندان  مهد اندیشه و خردورزی و ظهور دیربازشهر اصفهان از 

ایران را جاودانه ة آوازو نام و  اندشدهاندیشمندانی که جهانی  ؛استبودهنامصاحب

از گذشته  ،پرور جهان اسالمدانشمند هایقطبیکی از  ،شهر اصفهان روازاین.اندساخته
، راغب اصفهانی، ابن مسکویه، اصفهانیابوالفرج ، صاحب بن عباد. استبودهو اعتنا  موردتوجه

، و فرهنگ کردند و امروز نیز بزرگان علم،را جهانی  این شهردر گذشته نام ... و ترکه اصفهانی

 اند.دیگر بزرگاناین نامرا در جهان بلندآوازه ساخته و فرشچیاناستاد  هنر مانند

طبیبانی حاذق وییق در این شهر  دیربازاز  است.بوده مندبهرهدانش پزشکی نیز از این ویژگی

 های، زیرساختپزشکانمجرب، امروزه مراکز درمانی پیشرفتهاند. بودهکه التیام دردمندان  اندزیستهمی

علمی  هایپژوهشگاهی خدمات جهانگردی و همچنین هاشرکت، هاهتل، مناسب همچون فرودگاه

آن در درمان ناباروری و جذب گردشگران ة برجستهمچون پژوهشگاه رویان که به نقش ، شاخص
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مان در مردم مسل مخصوصاًاین شهر را در مرکز توجه مردم جهان ، حوزه اشاره شدسالمت در این 

طبیعی است که دردمندان کشورهای همسایه از حضور  ؛ بنابرایناستکشورهای همسایه قرار داده

 .گرمی استقبال کنندهدر این شهر برای درمان و سیاحت ب

تا با تربیت کارشناسانی شایسته و ییق در تقویت حضور جهانگردان سالمت ست هادانشگاهبر 

اقداماتی که  ازجمله .بستر این حضور تالش کنند هموارسازیدر تمامی میهن اسالمی بکوشند و در 

شرایط برای ورود بیمار و همراهانش  سازیآماده،استور جهانگرد در یک شهر حض ساززمینه

و همراهانش کمترین مشکلی را در راه حضور خود و در طول اقامت  بیمارکه صورتیبه؛است

 شهروندان عربِ درخواست چشمگیرزبان عربی با توجه به  گانآموختبنابرایندانش.احساس نکنند

 .هستنداین حضور  ساززمینهو  کنندهتسهیل، برای حضور در ایران فارسخلیجکشورهای حوزة

 سازیآماده، در کشور مقصد او نیازهای درمانی پیگیری، ور مبدأرصد جهانگرددر کش

پذیرش در ة زمین سازیهماهنگ،وی و مهیاسازی مقدمات برای اقامت مسافرتشرایط برای 

خانواده و همراهانش در یک مقصد  ،طبیب، ایجاد پل ارتباطی میان بیمار مراکز درمانی،

همه از اموری است که بازیگر نقش اصلی آن یک کارشناس زبان خارجی  ،جهانگردی سالمت
 .زبان عربی است ایحرفهة آموختدانشیک  و در مورد جهانگردان عرب مسلماً

زبان عربی در توسعه و پیشرفت  آموختگاندانشسالمت و نقش آنچه پیرامون جهانگردی 
نهان این  هایظرافتمعرفی مختصری از ،دیطرح گرد هاین صنعت در بخش اول این مقال

د شاه عنوانبهرا «سلمان محمدی )ص(»شهر اختصار بهاقتصاد کشور بود که صنعت در توسعة
ین معرفی تنها به بخشی از پتانسیل فعلی این شهر در ا.در ارتباط با این صنعت معرفی کردیم

این گذشتة  (هـ 475ة گذشت)در فروخیمانوشتة  اصفهانکتابمحاسن؛ اکنونبا نگاهی به پرداختیم
 دهیم.و جایگاه قدیم آن را شرح می شهر

 

 گردشگری اصفهاندر ادب عربی هایجاذبهتجلی 
شامل مختصات اقلیمی و  سازدمیو تمدن یک ملت و جامعه را  ،فرهنگ، تاریخ ،هویت آنچه

در ادبیات هر قوم  توانمیمردم است که تجلی آن را  هایسنتو  ،آیین، دین، زبان ،فرهنگ

ایام در آثار اندیشمندان غرب و شرق ة گذشتعلمی اصفهان از  و نقش و جایگاه فرهنگی.دید

جالب اینجاست .استبودهزد خاص و عام ، و فرهنگ این سرزمین زباندانش، ذکر شده و هنر
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و  سیاحتی این شهر اشاره دارد خصوصیاتبه  آوردمیتوصیفی که از اصفهان که مافروخی در 

 :خود آوردهوی در کتاب  .کندمیجهانگردی سالمت را در این شهر توصیه 

ففُیُاللُ سفف ُ أ ُُ ق ففُبلفف  ُ ُاصففان  ُ » ففُرُ ففُ ُون سفف ُ قُ ُهُالبفف  ُ یفف  ُ نُأم  ،ُن ن ُ س ففُهُالعفف ُ ب ففواهُ نُمُ م 
ُبُ   ففنفف ُ ُ ل ُ عُ ُ ُ  ی فف ُمُ ف فف،ُنفف سُ ر ُُ فف  ُ الُ ُسففو ُ ر ُب ُُقُ ل ففا ُُوُ ،ُنفف سُ إُالففب  ُ ُ ُ فففیُیریفف ُرُ  ُ وص فف
فففُوُ ُةُ قع ففب ُ ُوُ   فف ُ ُا  ُ ص فففُوُ ُةُ رب فففت ُُکفف  ُ وز ُ،ُةُ قع فففرُ ُةُ عُ س  فففإة  ُهُ ظ ف فففن ُُوُ ،ُ  ُ م فففةُ وب ففع ذوُ ُهفففوا ُ ُ الُ عت 
 (1)«الک  ل ُُ ُ  ُ حُ ُوُ  الُ العتُ اُهُ قطُ  ُفیُنُ ون ُکُ لُ ،ُط  ُ قُ ُظرافهُ ُوُ ُ  ُ قطُ اُ 

 (2-5:تابی،مافروخی)

طبیعی زیبا و  هایویژگینیز و خواندهدر دنیا  مانندبیهمچنین مافروخی در شعرش اصفهان را 

 :استکردهمعرفی چنیناینرا دلکش آنة جاذبطبیعتش و  انگیزیطربآن و  بخشفرح

ُ ُبن صُ ملُی ُ ُمع لُ ُصان  ُ ال 
ُفیُال ن  ُبل ُ ُغرب ُُوُ ُشرق ُُم ُبیُ 

ُالیُوا ُ ال ُُ ب ُمعُ ُ ُامل  ُ ُذوبةُ عُ 
ُ ُ  ُ عُ تُرُ  خُ  ُفُ  ُإلُ ُارضُ ُزک  ُ 

ُایُ رف ُهذهُالطرفُ 
ُی ُ ُلهُ لُ ن ُ  ُ   ُ لیُقُ  ُعُ  نُ مُ 

ُةُ ب ُشرُ وُأُوُری حیُ ُهُ فواک
 ا وُ عُ م قفُ ُواُوُ  مُ م ُقُ ُح ثُ ُع ةُ ن ُُوُ 

(21 :تابی، فروخی)ما  

ار در این و مواهب الهی بسی، کشاورزی، جغرافیایی هایویژگیوی در اشعاری بلند به تمام 

که این شهر را مقصدی برای گردشگری و  دانانگیزبرمیان را و همگ کندمیشهر اشاره 

 .مسافرت خود قرار دهند

 

 گردشگری تندرستی به مقصد اصفهان
اصفهان  هایمزیتاصفهانی به ة حمزشعری از  با آوردن سن اصفهانمحافروخی در کتاب ما

 :کندمیاشاره 

ُ«هُ ذُ ذیُ ل ُُ  ُ ی ُُ ُ إُ  ُ ی ُُاللُ ُیُ قُ سُ »
ُن سعُ ل ُُیکُ وذُ ی ُُل لُ هُفیُال بقُ ف ُر ُبکُ ی ُُیُث ُ یُ  ُسُ مُ ُ ث ُنُالغُ مُ 

ُنرُ سُ  ح  ُ ُةُ وثُ رغُ الب ُُوُ ُو ُ   ُلُ 
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ُهن ُأکُ ُُ ه ُزاللُ ک ی ُر ُُم  ُ ُوُ 
ُکرُ سُ ُوُ ُلجُ ث ُُلقُ یُالُ ریُفُ اُم ُیُ اذُ 

 (27، بی تا:یمافروخ)

، هوای سالم و بابرکتشباران ، اصفهان )جی( بخشفرححمزه با توصیف طبیعت 

ن ای هایجاذبه،مانندمیزیل گوارایش که شربت خنک و گوارایی را  هایچشمهو  اشپشهبی

تندرستی  گردشگری بههمه را و کندمیطبیعت این شهر آشنا  را با هاتوریستشهر را معرفی و 

 .(16 :تابی، فروخی)ماکندمیتشویق ی اصفهاندر محیط آرام و مصفا

های طبیعت و محیط ییزیباة ارائبه  غالباًو  اندگونهگرچه غالب آثار ادبی وصف

 هایجاذبه،شناختیجامعه، فرهنگی هایویژگیتوانمیاز آنها اما در برخی  ،پردازندمی

امروز عنصر مهمی  ،این خود که دریافتو فرهنگ زمانه را هم  ،مردم هایخصلت،اجتماعی

ی سیاحتی و جذب جهانگرد در دنیا بوده و بیانگر غنای فرهنگی و ادبی هاتواناییدر معرفی 

 .استیک جامعه 

ُ فُ ُاالرضُ ُلتُاصان  ُ عُ  ُ   ُ ب ُمُ ُض  
ُ ُ شنُ ت ُُالطوائفُ ُوُ ُقعُ صُ ُلُ لیُکُ عُ 

ُ  لُ عُ  ُ ُاخلل لُ ُ ُ ن ُإضلُ نُفُ مُ ُوُ 
ُ ُ ج ُنُ تُ  مُ عُ  ُ ُ مُ ُالس  ُ ُل هُ عُ 

ُلُُ عقُ وُمُ ُع ُ ُلُ ظُ یُفُ ُهُ  بُ صرنُ فُ 
ُ ُ  ُ نُ یفُ ُ سُ ل ُُکنُ الر ُُامیُ ُیُ صُ حُ 

 (36:تابی، فروخی)ما

دعای حضرت ابراهیم )ع(  دلیلبه ها برتری زمین اصفهان را بر سایر جاشاعر دراین چند بیت

این نقطه از عالم در آرامش و  شده باعث شدهرزمین دانسته که این دعای مستجاببرای این س

 .امنیت باشد
 

 گیرینتیجه

زبان  خصوصاًآن با آموزش زبان ة بررسی مختصر در زمینه گردشگری سالمت و رابط این

این است که سیر و سیاحت نیازی روحی و جسمی است و خداوند در آفرینش  بیانگرعربی 

ند توانمیو  زیادی دارندة جاذبدر مناطقی خلق کرده که  را بدیلبیو هایی بدیعههستی جلو
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خوران این خوان رنگین الهی روزی ازجمله.دناین مناطق باشمنبعی برای روزی ساکنان 

بوده  مدنظرزبان عربی  آموختگاندانشکه در این مقاله  ندخارجی هست هایزبانآموختگاندانش

 :این بررسی بیانگر این است که هاییافته.اندموردمطالعهقرارگرفتهو 

  طبیعی و تاریخی و  هایشاخصهرشد و پیشرفت علمی میهن اسالمی ایران همراه با

 ه ایرانجهانگردان عرب ب خصوصاًبرای مسافرت جهانگردان و را بستر یزم  ی،همچنین فرهنگ

 .استکردهفراهم 

به و ارتقای علمی را  زایی، اشتغالرزآوریرشد اقتصادی و همچنین اَ، حضور جهانگردان سالمت

 .دارند ای برای تسهیل ورود و ترغیب اقامت نقش برجسته دانانزباندارد در این رشد و ارتقا، دنبال

سویآنبر اثر تعاملبا و کارشناسان زبان عربی التحصیالنفارغی توریستی با جذب هاشرکت 

 جدید هایظرفیت توانندمی ،درون هایتوانمندیمرزهاو شناخت نیازها در برون و معرفی 

 .کنند سیعی در توسعه صنعت گردشگری سالمت ایجادوو

 زبان عربی در جذب آنان در بازار گردشگری  آموختگاندانشتوانایی علمی و تخصصی

خود را  هایسدر هایسرفصلآنان  توانمندسازیبرایبایستی هادانشگاهاست.بوده آفریننقش

 .و آموزش دهند کنند ی متناسب با این صنعت را تدوینهایسو در گرایش ترجمه در، کنندبازنگری

جغرافیایی و ادبی و همچنین ، تاریخی هایزمینهنای منابع علمی به زبان عربی در غ

برای  یمناسبة زمین ،نوین در ایران اسالمی و تلفیق این دو هایدانشعلمی در  هایپیشرفت

جهانی معرفی و حضور جهانگردان ة جامعتا این دو را به  عربی است آموختگاندانشفعالیت 

 .ایران اسالمی تسهیل کنند دررا  زبانانعربخصوصاً

 

 نوشتپی
1. 

اشساختهاست،وسهمعزتوعظمتشرابسیاراصفهانشهریاستکهخداوندبادستانسفیدشسهمآنراعطاکردهونورانی

است،وافزونوبرترازآننیستهایشرارسمکردههایبهشتینقشعطاکردهودرصدرشهرهایجهانشجایداده،وبانقش

[ دارد] هاییتمیزوظریفایگستردهوخاکپاکیزهوطینتپاکوهوایمعتدلوآبگواراوکتانایپاکیزهونامه،بقعه

 .وهمةاینخصوصیاتبرایآناستکهاصفهاندرنقطةاعتدایستودراوجکمال
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 العربیة فی خدمة صناعة السیاحةغةلال

 2مددی اهللفیض،1حسن کاظمی سهلوانی

ُاللغةُالعرب ةُوُآ اهب ُجب معةُآزا ُاالس م ةُفرعُعلو ُوُحتق ق تُ نرا ُقسم  لبُمرحلةُال کتوراهُفیُُ.1
ُاللغةُالعرب ةُوُآ اهب ُجب معةُآزا ُاالس م ةُفرعُعلو ُوُحتق ق تُ نرا قسمُ  لبُمرحلةُال کتوراهُفیُ.2

 صالملخ  
ُالس  حةُ ُکلُع  صرُاألرتب طُبیُا   ُک نتُل ُ ورُه  ُالن  ُی معة ص  عةُثق ف ةُمرحبةُالتی

للغةُفیُ.ُالثق ف ةُوال ی  ةُف ن ُحملُاإلهت   ُوشؤو ُاألقتص  یةواإلیت  ع ةُ،ُومنُینة.ُاالمم
التع ملُمک نةُرف عةُأل  ُالس   حُاکثرُتع م  معُاجملت ع ت لعظ  ةبیُال  سُوُهذاُ،ُس  حةالس مة

ُالثق ف ة ُو ُالع ق تُاإلیت  ع ة ُی ؤ  یُالی ُأ  ُیستط ع ُاملتق بل ُالوس ع ُفیُ. تق  م تُاإلیرا 
ُاإلقتص  یةواإلیت  ع ة ُالعل  ةوالس  س ةُو ایتذبُاهت   ُاألممُاملسلمُالیُ،ُجم التُاملختلاة

ُالصح ة.ناسن  ُاألسب بل،وس  حة ُاهم ُمن ُایرا اح   ُالی ُالعرب ُسار املسل ی ُ ورُُم . هو
ُک اق بل ةُهذهُ ُالصحةُخ صةُ؟ُو ُالس  حةُوُس  حة ُالعرب ةُفیُت   ةُص  عة متخرییُاللغة
ُبیُ ُواسطو ُهم ُالعرب ة ُاللغة ُمتخریی ُا   ُ؟الُشک  ُالعرب ة ُاللغة الص  عةالیتذابُمتخریی

عل یُسو احُالصحةُوُاال ب  ُوُهمُسارا ُالثق فةُوُالض ر ُالیرا ُاإلس م ةوُهمُجت  رُنت جُال
ُ.وُلمُرس لةُعظ  ةُفیُاجمل لُالعل یُوُالثق فی

ُ
ُ.س  حةُالصحة؛اصان  ؛توفیُفرصُالع ل؛متخریوُاللغةُالعرب ة؛الس  حة:ةالکلمات الرئیس
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