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چکیده
گردشگری ،صنعتی است فرهنگی و پرسود کهنقش زبان در آن برجستهاست و تمـامی عناصـر
پیوندمیان ملتها را در خود دارد .همچنین کارکردهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگـی ،و آیینـی
آن نیز قابل توجه است .در گردشگریِ سـالمت،زبان اهمیـت و جایگـاه واییـی دارد .چراکـه
گردشگر بیشترین تعامل و ارتباط را با مجموعة بزرگی از مردم مقصد دارد .این تعامل گسترده
ودوسویهمیتواند به پیوندهای اجتماعی و فرهنگی نیز بینجامد.
پیشرفتهای ایران در زمینههای متعدد علمی ،سیاسی ،اقتصادی ،و اجتماعی توجه ملل مسلمان
رابه خود معطوف کردهاست .گردشگری سالمت نیز یکی از مهمترین دییل مسافرت مسلمانان
عرب به ایران است .در این زمینه با چند پرسش روبهرو هستیم :نقش دانـشآموختگـان زبـان
عربی در توسعة صنعت گردشگری بهویژه گردشـگری سـالمت چیسـت ظرفیـتهـای ایـن
صنعت در جذب دانشآموختگان و فارغالتحصیالن زبان عربی چگونه است
بیشکدانشآموختگان زبان عربی حلقة واسط گردشگران سالمت و درمانگرانهستند که هـم در
مقام سفیران فرهنگ و تمدن ایران اسالمی و همدر مقام بازرگانان دستاوردهای علمـی کشـور
ایفای نقش میکنند و در دو فاز علمی و فرهنگی رسالت سترگی را بر عهده دارند.
کلیدواژهها:گردشگری؛دانشآموختگان زبان عربی؛ کارآفرینی؛ اصفهان؛ گردشگری سالمت.

مقدمه
از دیرباز پیشرفت و توسعة علمیو فرهنگی جوامع بشری ،ابزاری برای قدرتمندی در صحنههای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی،و علمیبودهاست .در هر کشورهمراه باپیشرفتهای علمی ،قدرت
نویسندة مسئول

sahlavannoor@yahoo.com
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چانهزنی در صحنههایبینالمللی و تواناقتصادی در صحنههایداخلی و خارجی نیز پیشرفت میکند و
از طرفی ضریب پایداری امنیت ملیآن کشور نیز افزایش مییابد.
در عرصة بینالملل تعامل و روابط میان ملتها و دولتهااجتنابناپذیر و از طرفی پلی
است برای ارتقای مناسبتها و مبادیت علمی و فرهنگی؛ در این تعامل دوسویه ،کشورهای
علمی و صنعتی همواره کشورهای هدف بودهاند و کشورهای کمترتوسعهیافته پیوسته برای
ارتباط با این کشورها در رقابت هستند.
کشور ایران که با ظهور انقالب اسالمی نقطهعطفی را در جهان اسالم ایجاد کرد ،با
ظرفیتهای قوی علمی ،اجتماعی ،سیاسی،و اقتدار جهانی همواره موردتوجهدولتهاو
ملتهای جهان بهویژه جهان اسالم بودهاست .بهصورتیکه این الگوی موفق در جهان اسالم
تأثیرات خود را بر جوامع اسالمی به رخ جهانیان کشیده و مؤسسات مطالعاتی غرب و شرق
عالم در بررسیهایخود به این تأثیر معترف بودهاند.
یکی از شاخصههایپیشرفت و توسعه ایران اسالمی،رشد و توسعة علمی ،فرهنگی،و
صنعتیاست که رتبهبندیهای جهانی جایگاهغرورآفرین شانزدهم در جهان را برای ایران
اسالمی تعیینکردهاست(مهرداد.)1393 ،این جایگاه علمیِ درخشان ،ظرفیتهای جدیدی را برای
کشور در حوزههای مختلف ازجملهظرفیتهای اقتصادی و اَرزآوریخلق کردهاست.همچنین
توجه جهانیان بهویژه جهان اسالم به پیشرفتهای علمی جمهوری اسالمی ایران در شاخههای
هستهای،پزشکی ،صنعتی ،سلولهای بنیادی ،نانو ،و دیگر فناوریها موجب جذب آنها به ایران
برای فراگیری و استفاده از خدمات علمی ایرانشده که این حضورچشمگیرمیتواند در اقتصاد
ایران نقشآفرینی کند.
بر این اساس در این مقاله با توجهبه پیشرفتهای علمی و جاذبههایگردشگری رابطة میان
گردشگری سالمت و زبان عربی و تأثیر آن بر اقتصاد ملی را به صورت مختصر مطالعه و بررسی کنیم.
ازآنجاکه درجستوجویهایانجامشده در فضاهای مجازی ،پایگاههای اسنادی ،و همچنین
تحقیقات کتابخانهایپژوهشی دربارة این موضوع یافت نشد ،پژوهش حاضر نخستین مطالعه در
این زمینه است؛ ازاینرو میتواند آغازی برای پژوهشهای آینده باشد .گفتنی است وجود
موانعیازجمله آمار ،تحقیقات میدانی ،آییننامههای قانونی ،و همچنین محرمانه بودن برخی از
تحقیقات علمی ،پژوهش را با کندی و محدودیت مواجه کرد.
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از سوی دیگر گستردگیدامنة اینموضوع در حوزههای پزشکی ،فرهنگی ،اجتماعی ،و علمی
میتواند بستری برای تحقیقات آینده و مکمل این مبحث باشد.
در این مقاله کهبا استفاده از روش توصیفی ـ کتابخانهای و تجزیهوتحلیل یافتهها انجام
شده ،ابتدا ضمن تعریف گردشگری سالمت و نقش آن در اقتصاد ملی ،جایگاه و موقعیتاین
صنعتدر استان اصفهان بررسی شدهاست؛سپس به تحلیل و بررسی نقش این صنعتدر رابطه با
اشتغال و کارآفرینی برایفارغالتحصیالن زبان عربی پرداخته شده و تا حد ممکنظرفیتهای
استان اصفهان در این حوزه شناسایی شدهاست ودر پایاندانشآموختگان زبان عربی برای کشف
و معرفی ناشناختههای این حوزه فراخوانده شدهاند.

گردشگری سالمت

1

سازمان جهانی گردشگری،2گردشگری سالمت را اینگونه تعریف کردهاست«:استفاده از
خدماتی که به بهبود یا افزایش سالمتی و روحیة فرد (با استفاده از آبهای معدنی ،آبوهوا یا
مداخلههای پزشکی) منجر میشود ،در مکانی خارج از محل سکونت فرد که پیمودن آن بیش
از  24ساعت به طول انجامد» (سایت دکتر سالم بهروزشده در.)93/10/2 :
این نوع گردشگری خود اقسامی دارد که به آنها اشاره میشود:

الف)گردشگری تندرستی

3

گردشــگری تندرســتی عبــارت اســت از :مســافرت بــه دهکــدههــای ســالمت و منــاطق دارای
چشمههایآبمعدنی و آبگرم (اسپاها) برای رهایی از تنشهای زندگی روزمـره و تجدیـدقوا بـدون
مداخله و نظارت پزشکی و در مواردی که گردشگر بیماری جسمی مشخصی نداشته باشد.

ب)گردشگری درمانی

4

مسافرت بهمنظور استفاده از منابع درمانی طبیعی (آبهای معدنی ،نمک ،لجن ،و )...برای درمان
برخی بیماریها یا سپری کردن دوران نقاهت زیر نظر پزشک را گردشگری درمانی میگویند.
1. Health Tourism
2. WTO
3. wellenss tourism
4. curative tourism

155

مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

پ)گردشگری پزشکی

شماره  .36پاییز1394

1

مسافرت بهمنظور درمان بیمارهای جسمی یا انجام عملهای جراحی در بیمارستانها و مراکز
درمانی را گردشگری پزشکی مینامند.
اکنون با توجه به شعار سازمان جهانی گردشگری« :امکانات و خدمات در حد کشورهای پیشرفته
و قیمتها و هزینهها در حد کشورهای درحالتوسعه و جهان سوم» (تقوایی ،)181 :1391 ،میتوان
گفتایران با توجه به جایگاه علمیای که در جهان یافتهاست ،بهویژه در حوزة پزشکی و درمان ،اعتبار
جهانی کسب کردهاست.ازاینرو ،بر اساس شعار سازمان جهانی گردشگری همه شرایط را برای کسب
درآمد در این حوزه دارد .به عبارت دیگر ایران با داشتن توان علمی و تخصصی وهمچنین نزدیکی به
کشورهای حوزة خلیجفارس وآسیای میانه،داشتنزیرساختهای گردشگری ،جاذبههای اقلیمی ،طبیعی،
و تاریخی ،همهوهمه زمینة جذب توریسم در این شاخه را فراهم کردهاست.
اسناد بایدستی کشور نیز تحقق این آرزو را میخواهد،بهصورتیکه در ماده  87برنامه
چهارم توسعه اینگونه آمدهاست :تا پایان برنامه مذکور باید  30درصد از نیازهای درمانی و
بهداشتی کشور از طریق صادرات کایهای پزشکی و گردشگری سالمت تأمین

شود(سند

چشمانداز ،1404مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی).

تحقق این امر عواید بسیاری را برای میهن اسالمی در زمینه اشتغالزایی ،اقتصاد ،رشد
کیفی بخش سالمت ،اَرزآوری و همچنین توسعه صنعت بیمهبه همراه خواهد داشت که توجه
خاص مسئوین را میطلبد و در صورت نبودِ این توجه از سوی متولیان ،پای دیین غیرقانونی
به این صنعت گشوده میشود و خسارات جبرانناپذیری را در عرصههای اقتصادی و اجتماعی
بر جای خواهد گذاشت .چراکه این افراد دغدغة فرهنگ و وابستههای آن را ندارند و تنها به
درآمد و سود خود میاندیشند.

آموزش و فرهنگسازی
اولین گام در توسعه و اصالحزیرساختصنعت گردشگری سالمت ،آموزش و فرهنگسازیاست.در
این راستا تمامی عناصر درگیر در این سیستم باید آموزشهای یزم را دیده باشند؛نهادهای مسئول
هم شرط صدور پروانة فعالیت را گذراندن این آموزشها قرار دهند(رنجبریان)1388:54 ،؛ و آموزش
1. medical tourism
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زبان ،اصول جذب و هدایت جهانگرد ،اصول پذیرش و اسکان ،اصول معرفیو...هریک در جایگاه
خود مورد اهتمام باشد.اکنون میتوانیم رابطة این صنعت را بازبان عربی و نقش دانشآموختگان
زبان عربی را در توسعة گردشگری سالمت بررسی و تحلیل کنیم.

زبان عربی و گردشگری سالمت
بر اساس وضعیت اقلیمی ،جغرافیایی ،اجتماعی ،و دینی ایران،اغلب جهانگردان حوزة سـالمت
از کشورهای حاشیه خلیجفارس ،آسیای میانه و افغانستان به ایران سفر میکنند و در ایـن بـین
سهم کشورهای عربی بیشتر از سایر کشورهاست.بنابراین تمامی افرادی که بـه نحـوی در ایـن
سیستم گردشگری با گردشگران در تعامل و ارتباطند،مانند پزشکان و دیگر افرادکادر پزشـکی،
مجموعة شرکتهای سیاحتی و کارکنان مراکز خدمات دارویی و هتلداران و ...بایستی در حـد
متعارف و قابل قبولی زبان عربی را فراگیرند.
ازاینرودانشآموختگان زبان عربی عالوه بر اینکه خود باید عضوی از مؤسسانشرکتهای
جهانگردی سالمت باشند ،میتواننددر آموزش سایر افراد در چرخههای این سیستم نیز سهیم
باشند.
آموزش کارکنان و کادر پزشکی و درمانی ،ترجمة اسناد و مدارک پزشکی ،برگردان نسـخههـا و
دستورهای مصرف ،پذیرش و اقامت گردشگر سالمت و همراهان وی ،ارائـه خـدمات گردشـگری
تندرستی و سایر اقسام گردشگری ،تهیه و تدوین بستههای معرفی اماکن و مراکز درمانی ـ سـیاحتی
و حتی معرفی طب سنتی ایرانی ـ اسالمی و ...میتواند حوزة وسیعی را برای اشتغالزایـی و جـذب
عربیآموختگان فراهم آورد.ازاینروگروههای زبان عربی در دانشگاهها با همکـاری نهادهـای وابسـته
به این صنعت ازجمله سازمان گردشگری و میراث فرهنگی ،دانشگاه علـوم پزشـکی ،شـهرداریهـا،
اداره منابع طبیعی و...بایستی در یک برنامهریزی دقیق علمی سرفصلهای یزم را برای تدوین محتـوا
تصویب کنند و دانشگاهها نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.
این امر مهم در اصفهان ،پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمی ،به عهدة گروه پویا ،فعال و
باسابقة زبان و ادبیات عرب و در افقی وسیعتردانشکدة زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان
است و ضرورت امر آنگاه بیشتر نمایان میشود که مرکزی علمی و مطرح در سطح جهانی
همچون مرکز تحقیقات رویان در اصفهان در زمینهدرمان ناباروری با انبوه درخواستهای
مسلمانان عرب و غیرعرب مواجه است.
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اصفهان قطب گردشگری سالمت
استان اصفهان ظرفیت همة انواع گردشگری سالمت را در حد و تـوان بسـیار بـاییی دارد و همچنـین
جاذبههای توریستی بزرگی در زمینههای تاریخی ،طبیعی و پزشکی سـنتی ایـن تـوان را چنـدین برابـر
کرده ،و یک بستة گردشگری کامل و همهجانبه را به گردشگران سالمت هدیه مـیکنـد.عالوه بـر ایـن
ویژگیها و تواناییها ،آبوهوا و اقلیم مناسب اصفهان و زیباییهایسحرانگیزآن جاذبـة فـوقالعـادهای را
پدید آوردهاست.شناخت این تواناییها ،معرفی و عرضة آن ،حضور در بازارهـای جهـانی و رقابـت در
عرصههایبینالمللیمیتواند فرصتی را برای دانشآموختگان زبان عربی فراهم سازد و آنـان را در عرصـه
کاریابی و اشتغال به تکاپو وادارد.وجود گرایش ترجمه در گـروه عربـی دانشـگاه اصـفهان خاسـتگاهی
است برای تربیت متخصصان راهنمای تورهایگردشگری سالمت که توجه به این امـر موجـب معرفـی
جایگاه علمی دانشگاه اصفهان نیز میشود.

طبیعتگردی و سالمت
استان اصفهان با وسعت ،تنوع آبوهوایی ،جاذبههای اقلیمی ،اجتماعی ،فرهنگی و همچنین
گوناگونی اقلیمی و اجتماعی در حوزههای مختلف میتواند قطب جهانگردی سالمت در ایران
شود .چشمههایآبمعدنی محالت ،آبشار سمیرم ،کلکسیون تاریخیکاشان ،نایین ،واردستان ،کویر
پرجاذبة خور ،اقلیم کوهستانی فریدونشهر ،آبوهوای معتدل شهرستانهای جنوبی و غربی
اصفهان و ...و در یک کالم طبیعت افسونگر ،فرهنگ غنی و سرشار ،ویژگیپایتخت فرهنگی جهان
اسالم بودن و عالوه بر آن مراکز درمانی مجهز و پیشرفته و کادر درمانی کارآزموده ،همهوهمه
شرایط جذب جهانگرد را در تمامی شاخهها ،خصوصاً جهانگردی سالمت فراهم
کردهاست(داغستانی.)1391:167 ،دانشآموختههای زبان عربی بایستی با تشکیل مجموعهایعالقهمند و
کارآزموده با همکاری هنرمندان بینظیر اصفهان ،این قابلیتها را به جامعة جهانی معرفی و زمینة
شناخت و جذب جهانگردان سالمت را فراهم سازند.

گیاهپزشکی ،اصفهان ،و زبان عربی
تنوع جغرافیایی و آبوهوایی در استان پهناور اصفهان بستری مناسب را پدید آورده تا در اقصانقاط
این استان نادرترین گونههای گیاهان داروییرشد کنند .از دیرباز این استان مهد ،کشف ،تولید،
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فراوری و عرضة اقسام داروهای گیاهی ،عرقیات و همچنین صادرت آن است .همین موهبت الهی
سبب شده این استان در این زمینه از گذشته تاکنون ،مرکزی برای تحقیقات علمی این صنعت
باشد.حضور و اقامت اندیشمند و نابغة پزشکی ایران ،بوعلی سینا ،در این استانو تحقیقات
گیاهپزشکیاو همه مؤیدارزشهای علمی و موهبتهای الهی این استان است (ریاحی.)1391:112 ،
حال اگر دانشآموختگان زبان عربی این پیشینه کهن رابه متقاضیان مسلمان عرب معرفی
کنند چه ارزش وایی علمیای را خلق کردهاند و چه خدمت واییی به علم کردهاند! از طرفی
چه اَرزآوری بزرگی برای کشور و چه اشتغال و سوددهیای برای خود مهیا کردهاند!پس اگر
گروههای تخصصی در این شاخه تربیت و فعال شوند ،پیوند میان دانشگاه و صنعت
گردشگریبرقرار میشود و تراز اقتصادی کشور رشد مییابد و دانشآموختگان زبان عربی نیز
در انتظار معجزه برای اشتغال نمیمانند و خود ،کارآفرینمیشوند.برای مثال صنعت عرقیات و
گالب کاشان در جهان شناختهشده و مشهور است؛ اگر باهمتزباندانان عربی این موضوع مهم
به جهانگردان سالمت شناسانده شود ،این شهرت،فراگیرتر و سهم ارزش اقتصادی آن
افزونترمیشود .اما این موضوع تعامل سازنده و حرفهایزباندانان و فعاین اقتصادیصنعت گل و
گیاه را در شاخه طبی آن میطلبد.

اصفهانِنصف جهان ،مقصد گردشگران
شهر اصفهان از دیرباز مهد اندیشه و خردورزی و ظهور و بروز اندیشمندان
صاحبنامبودهاست؛ اندیشمندانی که جهانی شدهاند و نام و آوازة ایران را جاودانه
ساختهاند.ازاینرو شهر اصفهان ،یکی از قطبهای دانشمندپرور جهان اسالم ،از گذشته
موردتوجه و اعتنا بودهاست .صاحب بن عباد ،ابوالفرج اصفهانی ،ابن مسکویه ،راغب اصفهانی،
ترکه اصفهانی و ...در گذشته نام این شهر را جهانی کردند و امروز نیز بزرگان علم ،فرهنگ ،و
هنر مانند استاد فرشچیان و دیگر بزرگاناین نامرا در جهان بلندآوازه ساختهاند.
دانش پزشکی نیز از این ویژگیبهرهمند بودهاست .از دیرباز طبیبانی حاذق وییق در این شهر
میزیستهاند که التیام دردمندان بودهاند .امروزه مراکز درمانی پیشرفته ،پزشکانمجرب ،زیرساختهای
مناسب همچون فرودگاه ،هتلها ،شرکتهای خدمات جهانگردی و همچنین پژوهشگاههای علمی
شاخص ،همچون پژوهشگاه رویان که به نقش برجستة آن در درمان ناباروری و جذب گردشگران
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سالمت در این حوزه اشاره شد ،این شهر را در مرکز توجه مردم جهان مخصوصاً مردم مسلمان در
کشورهای همسایه قرار دادهاست؛ بنابراین طبیعی است که دردمندان کشورهای همسایه از حضور
در این شهر برای درمان و سیاحت بهگرمی استقبال کنند.
بر دانشگاههاست تا با تربیت کارشناسانی شایسته و ییق در تقویت حضور جهانگردان سالمت
در تمامی میهن اسالمی بکوشند و در هموارسازی بستر این حضور تالش کنند .ازجمله اقداماتی که
زمینهساز حضور جهانگرد در یک شهر است،آمادهسازی شرایط برای ورود بیمار و همراهانش
است؛بهصورتیکه بیمار و همراهانش کمترین مشکلی را در راه حضور خود و در طول اقامت
احساس نکنند.بنابرایندانشآموختگان زبان عربی با توجه به درخواست چشمگیر شهروندان عربِ
کشورهای حوزةخلیجفارس برای حضور در ایران ،تسهیلکننده و زمینهساز این حضور هستند.
رصد جهانگرددر کشور مبدأ ،پیگیری نیازهای درمانی او در کشور مقصد ،آمادهسازی
شرایط برای مسافرت و مهیاسازی مقدمات برای اقامت وی،هماهنگسازی زمینة پذیرش در
مراکز درمانی ،ایجاد پل ارتباطی میان بیمار ،طبیب ،خانواده و همراهانش در یک مقصد
جهانگردی سالمت ،همه از اموری است که بازیگر نقش اصلی آن یک کارشناس زبان خارجی
و در مورد جهانگردان عرب مسلماً یک دانشآموختة حرفهای زبان عربی است.
آنچه پیرامون جهانگردی سالمت و نقش دانشآموختگان زبان عربی در توسعه و پیشرفت
این صنعت در بخش اول این مقاله طرح گردید،معرفی مختصری از ظرافتهای نهان این
صنعت در توسعة اقتصاد کشور بود کهبهاختصار شهر «سلمان محمدی (ص)» رابهعنوان شاهد
در ارتباط با این صنعت معرفی کردیم.در این معرفی تنها به بخشی از پتانسیل فعلی این شهر
پرداختیم؛ اکنونبا نگاهی به کتابمحاسناصفهان نوشتة مافروخی (درگذشتة  475هـ) گذشتة این
شهر و جایگاه قدیم آن را شرح میدهیم.

تجلی جاذبههای گردشگری اصفهاندر ادب عربی
آنچه هویت ،تاریخ ،فرهنگ ،و تمدن یک ملت و جامعه را میسازد شامل مختصات اقلیمی و
فرهنگ ،زبان ،دین ،آیین ،و سنتهای مردم است که تجلی آن را میتوان در ادبیات هر قوم
دید.نقش و جایگاه فرهنگی و علمی اصفهان از گذشتة ایام در آثار اندیشمندان غرب و شرق
ذکر شده و هنر ،دانش ،و فرهنگ این سرزمین زبانزد خاص و عام بودهاست.جالب اینجاست
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که مافروخی در توصیفی که از اصفهان میآورد به خصوصیات سیاحتی این شهر اشاره دارد و
جهانگردی سالمت را در این شهر توصیه میکند .وی در کتاب خود آورده:

«اصففان ُُبل ف ُُق ف ُُأس فُیُاللُُم فنُأی ف ُهُالب ف ُُقُس ف ُن ُوففُرُُم فنُمُواهُب فهُالع ف ُُس فن ُن ُ،

وصف ُرُُفففیُیریف ُُالففب ُُإسُنف ُ،وُُاُل فقُُبُُرسففوُُالُ ف ُُُرسُنف ُ،ف ف ُمُ یف ُُعُلُن ف ُ ُ فبُُ
بُقع فةُُوُُس فعُةُُُرقع فةُُُ،وزک ف ُُتُرب فةُُوُُص فا ُُ ُ فةُوُإعت ف الُُه فوا ُُ ُوعذوب فةُم ف ُُ،وُُنُظ ف فهُُ
اُقطُ ُُوُُظرافهُُقُط ُُ،لُکُونُ ُفیُنُقطُهُُاالعتُ الُوُُحُُ ُُالک لُ»()1
(مافروخی،بیتا)2-5:

همچنین مافروخی در شعرش اصفهان را بیمانند در دنیا خوانده و نیزویژگیهای طبیعی زیبا و
فرحبخش آن و طربانگیزی طبیعتش و جاذبة دلکش آن رااینچنینمعرفی کردهاست:

الُصان ُُمع لُُملُیُصُبن ُ

م ُبیُُشرقُُوُُغربُُفیُال ن ُبل ُ ُ

عُذوبةُُامل ُُمعُ ُ بُُالُوا ُُالی ُ

زک ُُارضُُلُ ُإ ُفُ خُُرتُعُ ُ ُ ُ

هذهُالطرفُایُ رفُ ُ

مُ نُ ُعُلیُقُ ُ ُن ُلُلهُُی ُ ُ

شربُةُ ُ
فواکهُُوُری حیُُوُأ ُ

وُُنُع ةُُح ثُُم ُقُ مُواُوُُم قفُعُ ُوا
(مافروخی ،بیتا)21 :

وی در اشعاری بلند به تمام ویژگیهای جغرافیایی ،کشاورزی ،و مواهب الهی بسیار در این
شهر اشاره میکند و همگان را برمیانگیزاند که این شهر را مقصدی برای گردشگری و
مسافرت خود قرار دهند.

گردشگری تندرستی به مقصد اصفهان
مافروخی در کتاب محاسن اصفهان با آوردن شعری از حمزة اصفهانی به مزیتهای اصفهان
اشاره میکند:

«سُقُیُُاللُُیُ ُُإ ُُیُ ُُلُذیُذُهُ» ُ
مُنُالغُ ثُُمُ ُسُ ُییُثُُیُبکُُرفُ بقُهُفیُالل لُُیُوذُیکُُلُسعُن ُ
لُُوُُوُُالبُرغُوثُةُُح ُ سُنرُ ُ
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اذُاُم ُیُریُفُیُالُلقُُثُلجُُوُُسُکرُ ُ

وُُم ُُرک یُ ه ُزاللُُکُأنُه ُ
(مافروخی ،بی تا)27:

حمزه با توصیف طبیعت فرحبخش اصفهان (جی) ،باران بابرکتش ،هوای سالم و
بیپشهاش و چشمههای زیل گوارایش که شربت خنک و گوارایی را میمانند،جاذبههای این
شهر را معرفی و توریستها را با طبیعت این شهر آشنا میکند و همه رابه گردشگری تندرستی
در محیط آرام و مصفای اصفهانتشویق میکند(مافروخی ،بیتا.)16 :
گرچه غالب آثار ادبی وصفگونهاند و غالباً به ارائة زیباییهای طبیعت و محیط
میپردازند ،اما در برخی از آنها میتوانویژگیهای فرهنگی ،جامعهشناختی،جاذبههای
اجتماعی،خصلتهای مردم ،و فرهنگ زمانه را هم دریافت که این خود ،امروز عنصر مهمی
در معرفی تواناییها ی سیاحتی و جذب جهانگرد در دنیا بوده و بیانگر غنای فرهنگی و ادبی
یک جامعه است.

عُلتُاصان ُُاالرضُُفُض ُُمُبُ ُ ُ

عُلیُکُلُُصُقعُُوُُالطوائفُُتُشنُ ُ ُ

وُُمُنُفُضلُن ُإ ُُاخلل لُُ ُعُ لُ ُ

عُل هُُالس ُُمُ ُ ُعُ مُتُنُجُ ُ ُ

لُ ُ
فُصرنُ بُهُُفُیُظُلُُع ُُوُمُعقُ ُ

حُصُیُُامیُُ ُالرکنُُلُ سُُیفُنُ ُ ُ ُ
(مافروخی ،بیتا)36:

شاعر دراین چند بیتبرتری زمین اصفهان را بر سایر جاها به دلیل دعای حضرت ابراهیم (ع)
برای این سرزمین دانسته که این دعای مستجابشده باعث شده این نقطه از عالم در آرامش و
امنیت باشد.

نتیجهگیری
این بررسی مختصر در زمینه گردشگری سالمت و رابطة آن با آموزش زبان خصوصاً زبان
عربی بیانگر این است که سیر و سیاحت نیازی روحی و جسمی است و خداوند در آفرینش
هستی جلوههایی بدیع وبیبدیل را در مناطقی خلق کرده که جاذبة زیادی دارند و میتوانند
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منبعی برای روزی ساکنان این مناطق باشند.ازجمله روزیخوران این خوان رنگین الهی
دانشآموختگانزبانهای خارجی هستند که در این مقاله دانشآموختگان زبان عربی مدنظر بوده
و موردمطالعهقرارگرفتهاند.یافتههای این بررسی بیانگر این است که:
 رشد و پیشرفت علمی میهن اسالمی ایران همراه با شاخصههای طبیعی و تاریخی و
همچنین فرهنگی ،بستر یزم را برای مسافرت جهانگردان و خصوصاً جهانگردان عرب به ایران
فراهم کردهاست.
حضور جهانگردان سالمت ،رشد اقتصادی و همچنین اَرزآوری ،اشتغالزایی و ارتقای علمی را به
دنبال دارد در این رشد و ارتقا،زباندانان برای تسهیل ورود و ترغیب اقامت نقش برجستهای دارند.
شرکتهای توریستی با جذب فارغالتحصیالن و کارشناسان زبان عربیبر اثر تعاملبا آنسوی
مرزهاو شناخت نیازها در برون و معرفی توانمندیهای درون ،میتوانند ظرفیتهای جدید
ووسیعی در توسعه صنعت گردشگری سالمت ایجاد کنند.
توانایی علمی و تخصصی دانشآموختگان زبان عربی در جذب آنان در بازار گردشگری
نقشآفرین بودهاست.دانشگاههابایستی برایتوانمندسازی آنان سرفصلهای درسهای خود را
بازنگریکنند ،و در گرایش ترجمه درسهایی متناسب با این صنعت را تدوین کنند و آموزش دهند.
غنای منابع علمی به زبان عربی در زمینههای تاریخی ،جغرافیایی و ادبی و همچنین
پیشرفتهای علمی در دانشهای نوین در ایران اسالمی و تلفیق این دو ،زمینة مناسبی برای
فعالیت دانشآموختگان عربی است تا این دو را به جامعة جهانی معرفی و حضور جهانگردان
خصوصاًعربزبانان را در ایران اسالمی تسهیل کنند.

پینوشت
.1
اصفهانشهریاستکهخداوندبادستانسفیدشسهمآنراعطاکردهونورانیاشساختهاست،وسهمعزتوعظمتشرابسیار
عطاکردهودرصدرشهرهایجهانشجایداده،وبانقشهایبهشتینقشهایشرارسمکردهاست،وافزونوبرترازآننیست
،بقعهایپاکیزهونامهایگستردهوخاکپاکیزهوطینتپاکوهوایمعتدلوآبگواراوکتانهاییتمیزوظریف
وهمةاینخصوصیاتبرایآناستکهاصفهاندرنقطةاعتدایستودراوجکمال.
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حسن کاظمی سهلوانی ،فیضاهلل مددی

زبان عربی در خدمت صنعت گردشگری

اللغةالعربیة فی خدمة صناعة السیاحة
حسن کاظمی سهلوانی،1فیضاهلل

مددی2

 ُ.1لبُمرحلةُال کتوراهُفیُقسمُاللغةُالعرب ةُوُآ اهب ُجب معةُآزا ُاالس م ةُفرعُعلو ُوُحتق ق تُ نرا ُ
 .2لبُمرحلةُال کتوراهُفیُقسمُاللغةُالعرب ةُوُآ اهب ُجب معةُآزا ُاالس م ةُفرعُعلو ُوُحتق ق تُ نرا ُ

الملخص
ا ُالس حةُص عةُثق ف ةُمرحبةُالتیُک نتُل ُ ورُه ُالن ُی معةُکلُع صرُاألرتب طُبیُ
االممُ.ومنُینةُ،شؤو ُاألقتص یةواإلیت ع ةُُوالثق ف ةُوال ی ةُف ن ُحملُاإلهت ُ.للغةُفیُ
س حةالس مةُ،مک نةُرف عةُأل ُالس حُاکثرُتع م معُاجملت ع ت لعظ ةبیُال سُوُهذاُالتع ملُ
الوس ع ُاملتق بل ُیستط ع ُأ ُیؤ ی ُالی ُالع ق ت ُاإلیت ع ة ُو ُالثق ف ةُ .تق م ت ُاإلیرا ُفیُ
جم التُاملختلاةُالعل ةوالس س ةُوُاإلقتص یةواإلیت ع ةُ،ایتذبُاهت ُاألممُاملسلمُالیُ
ناسن .وس حة ُالصحة،اح ُمن ُاهم ُاألسب بلسار املسل ی ُالعرب ُالی ُایرا ُ .م ُهو ُ ورُ
متخرییُاللغةُالعرب ةُفیُت ةُص عةُالس حةُوُس حةُالصحةُخ صةُ؟ُوُک اق بل ةُهذهُ
الص عةالیتذاب ُمتخریی ُاللغة ُالعرب ة ُ؟ال ُشک ُا ُمتخریی ُاللغة ُالعرب ة ُهم ُواسطو ُبیُ
سواحُالصحةُوُاال ب ُوُهمُسارا ُالثق فةُوُالض ر ُالیرا ُاإلس م ةوُهمُجت رُنت جُالعل یُ
وُلمُرس لةُعظ ةُفیُاجمل لُالعل یُوُالثق فیُ .
ُ

الکلمات الرئیسة:الس حة؛متخریوُاللغةُالعرب ة؛توفیُفرصُالع ل؛اصان ؛س حةُالصحةُ .
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