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پژوهشی انجمن ایرانی زیان و  مجلة علمی ـ

ش . هـ 5931 ، تابستان15 شماره، ادبیات عربی

 549-561م، صص  9153

 یصنعت گردشگر ییدر شکوفا یعرب و ادبیاتزبان  هایگروهنقش 

 فارسخلیجو جنوب  بر شمال تأکیدبا 
 9فراعتضادی مهناز، 5پوررقیه رستم

 (س) دانشگاه الزهرا زبان و ادبیات عربيگروه  اریدانش. 3

 (س) دانشجوي دکتري زبان و ادبیات عربي دانشگاه الزهرا. 2

 5931/ 11/ 51: پذیرش تاریخ    5936/ 11/ 15: دریافت تاریخ

 چکیده
 از گیدري بهدره  کده  اند  مشغول فعالیت به فراواني آموزانزبان و نخبگان، ايران هايهدر بسیاري از دانشگا

گسدتر  تبداد ت فرهنگدي و ااتيدادي      سداز زمینده  تواند  مدي در تقويت گردشگري  ويژهبهتوان آنان 

 سداال ايدن   هپاسد  بد   درصد د تحلیلدي   دقاله با رو  توصیفي اين م. باش  فارسخلیجکشورهاي پهنة 

 میدان  گردشدگري  صدنعت  شدووفايي  در عربي و ادبیات زبان علمي هايهاست که نقش و ظرفیت گرو

در صدورت تقويدت نگدر      دهد  کده  مدي مقاله نشدان   هاييافتهچیست؟  فارسخلیجال و جنوب شم

امودان  ، بنیدان بدا محوريدت زبدان عربدي     زبدان  هايشرکت گیريشولدانش و  سازيتجاري، کارآفريني

. دارد وجدود  فدارس خلدیج  گردشدگري صدنعت   پیشران منزلهبه هادانشگاه عربي هايگروهاز  گیريهبهر

، تداريخي  طبیعدي  گردشدگري ، تجداري  گردشدگري ، زيدارت  گردشدگري  مختلد   هايهبه شاخ توجه

 ايجداد  و يوسدو  از دانشدجويي  نیدز گردشدگري   و ورزشدي  و علمدي  گردشدگري ، سالمت گردشگري

هداي  هدا و شداخه  تدا در عرصده   کند  يهاي عربي ايجاد مد اين اموان را براي گروه سازوکارهاي مناسب

 عبارتند  از  هداي پیشدنهادي   حدل ؛ برخدي راه ورزند  اهتمدا    فارسیجمختل  به توسعه گردشگري خل

مداهر و مسدلب بده     داندان زبانشناسايي و تربیت ، «يرانگردشگري ا کاربرد زبان عربي در»طراحي درس 

 و داندان زبدان  براي گردشگري تقويت مهارتي هايهبرگزاري دور، فارسخلیجمیراث فرهنگيِ دو سوي 

 .طرف دو عربي هايگروه ايدوره سفرهاي نیز

  .عربي هايگروه ؛هاهدانشگا ؛فارسخلیج ؛گردشگري ؛زبان عربي: اههکلیدواژ

                                                                                                                   

 
نويسن ة مسئول                       R.rostampour@alzahra.ac.ir 
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 مقدمه. 5
 میدان  ااتيدادي  هموداري  و فرهنگدي  تبدادل  مهم عرصة مختلفي از زواياي گردشگري امروزه

مقدو تي  ، يو يگر از هاملت شناخت در هارسانه نقش افزايش و گستر  وجود با. هاستملت

 اهمیت ،هاملت میراث با آشنايي و انساني رودرروي ارتباطات ،دي وبازدي ها ،گردشگري مانن 

 هداي خدارجي در ايدران،   و رشد  يدادگیري زبدان    مراکز علمدي  تقويت با. ان پی ا کرده ايويژه

 از انقدالب  بعد   در ايدران  عمدومي  هداي آموز  در و نقش آن عربي زبان گستر  خيوصبه

 به اما ياب  دوچن اني گستر  فارسخلیج سوي دو همواري کشورهاي رفتمي انتظار اسالمي

 د يدل  ايدن  ازجملده  .گیدرد نمدي  صدورت  کافي استفاده طرف دو هايظرفیت از سیاسي د يل

 شد ي   اختالف به حتي که است ايران ض  بر عربستان ج ي  حاکم هیئت رويوردهاي سیاسي

 بده  حجدا   سدفر  نیدز  وضعیت اين در حتي حالبااين. يافت تسري نیز اطر کشور با کشور اين

 سدوي  دو میدان  ديندي  سدفرهاي  منزلدت  و زمینده  امدر  ايدن . اسدت يافتده  تد او   وحي سرزمین

 هداي ظرفیدت البتده  . کن مي اثبات سیاسي مناسبات وضعیت ترينسخت در حتي را فارسخلیج

 .گردشگري دو طرف بیش از اين است

، فرهنگدي  میدراث  در ممتداز  جايگداه  ويژهبه گردشگري متنوع هايجاذبه داشتن با ما کشور

 در را 21 رتبه ورودي میلیون 2 با گردشگر جذب نظر از 2132 سال در زيارت و گرديطبیعت

 سدازي تجداري  گردشگري درآم هاي افزايش راهوارهاي از يوي. داد اختياص خود به جهان

 .(31/33/12 موح  رحماني) است گردشگري خ مات

 و دارد داخلدي  ناخدال   تولی  و ااتيادي رش  در ناچیزي سهم گردشگري البته، ايران در

 تولی  در گردشگري سهم 11 سال در، کرده منتشر اسالمي شوراي مجلس که گزارشي براساس

 داخلدي  گردشدگري  به مربوط نیز سهم اين از درص  13/2 که بوده درص  6/3 داخلي ناخال 

 گردشدگران  ورود هداي زمینده  بايد   دهدیم  گسدتر   را سدهم  اين بخواهیم اگر حال. استبوده

، آمارهدا  براسداس . کندیم  فراهم بخش اين در را خارجي هايگذاريسرمايه همچنین و خارجي

 صدنعت  اه اف با رام اين که شودمي کشور وارد خارجي گردشگر میلیون 6 تا 2 ح ود سا نه

 (د ري میلیدارد  21 درآم زايي و خارجي گردشگر میلیون 22 جذب) 3414 افق در گردشگري

 16نخسدت سدال    ماهده سده اعال  معاون سازمان گردشگري در  البته بنا بر. دارد بسیاري فاصله
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به نزول ایمدت نفدت در   با توجه . ده ميرا نشان  درص يدهرش  ورود گردشگر به ايران رام 

 بنا بر .استيافته دوچن انجايگزين مانن  گردشگري اهمیت  ارزآورتوجه به منابع  بازار جهاني

 نفدت  بشوه 11 به ان ازه اعال  ريیس ج ي  سازمان میراث فرهنگي و گردشگري هر گردشگر

 باشدیم  دولتدي  هداي هزينده  منتظدر  اگر گردشگري حوزه در اينوه بیان با وي. کن مي ايجاد شغل

 ايهحدوز  و هدی   دهند   تغییدر  حوزه اين به را خود م يران نگاه باي   کرد تأکی ، افت نمي اتفااي

 .(32/6/3116روزنامه کلی ) کن  کمک ااتياد کشور به توان نمي گردشگري از بهتر

 در ايددران گردشددگري کدل  سددهم، گردشدگري  و سددفر جهدداني شدوراي  گددزار  براسداس 

 211 و هدزار  111 و میلیدون  يدک  يعني اشتغال کل از درص  2/6 گذشته سال طي زايياشتغال

 بدا  و رسدی   شغل هزار 422 و میلیون يک به درص ي 1/1 رش  با 2136 سال در که بوده شغل

، شدغل  هدزار  169 و میلیون يک تع اد رودمي انتظار، 2126 سال در، درص ي 1/3 سا نه رش 

 شداخ   2136 سدال  گدزار   در. دهد   ادرار  پوشش تحت را اشتغال کل از درص  6/3 يعني

 منطقده  کشدور  32 میدان  در و 12، جهدان  کشدور  311 میدان  در ايدران  رتبده ، کارآفريني جهاني

 در ايران امتیاز بهترين. دارد بسیار تأمل جاي موضوع اين که است 34 آفريقا شمال و خاورمیانه

 امتیاز ترينپايین و) 42/1 جهاني میانگین) 93/1 امتیاز اخذ با هاآپاستارت هايمهارت اسمت

 کده  آشدواري  شواف. است( 43/1 جهاني میانگین( 11/1 امتیاز ذاخ با سازيالملليبین رکن در

 کدارآفريني  ويدژه بده ) گرددبازمي کارآفريني از پس هايفعالیت به که کارآفرينانه نتايج بخش در

 .است دولتي هايحمايت و هابسترسازي نیازمن ( با  رش  انتظارات و المللبین

 از ناشدي  مشدوالت  برخدي  و گردشدگري  عرصده  در ايدران  مختل  هايجاذبه به توجه با

 هداي جاذبده  و هدا ظرفیدت ، عدرب  هداي توريسدت  ابدال  در غربدي  کشورهاي در هراسياسال 

 را تحودیم  فدارس خلدیج  سدوي  دو هداي همواري تريافزون نحو به توان مي ايران گردشگري

 و هدا گدروه ، عرصده  ايدن  در محورملت و محوردولت هايهمواري تقويت وصل ةحلق. بخش 

 عهد ه  بر را پیشران نقش جهت اين در توانن مي که هستن  ايران در عربي زبان و ادب نخبگان

 و نقدش  کده  دهد  مدي  پاس  اساسي پرسش اين به تحلیلي د  توصیفي رو  با مقاله اين. گیرن 

 و شدمال  میدان  گردشدگري  صدنعت  شووفايي در عربي و ادبیات زبان علمي هايگروه ظرفیت

 چیست؟ فارسخلیج جنوب
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 تحقیق یشینةپ
 و ادبفعدا ن حدوزه زبدان     هداي توانمند ي و  هاظرفیتنخستین گا  را براي شناخت  توانمي

برگزي ه مقا ت اين همايش . عربي در دانشگاه سمنان دانست و زبانهمايش کارآفريني ، عربي

نقدش  در مقاله . اهمیت خاص دارد، انجمن علمي زبان و ادبیات عربي نشر يافته ةکه در فيلنام

بده   (3112، نظري و کیاني) کارآفريني براي رشته زبان و ادبیات عربي در توسعة «کارآفريني هستة»

در اين رشته پرداخته شد ه کده البتده در     کارآفرينيکردن درسي براي فعال هايسرفيلاهمیت 

 اسدت  پیگیدري  اابدل  هادانشگاهعربي  و ادبزبان  هايبخشکارآفريني در  االب تشویل هستة

کده   نیز به اين نتیجده رسدی ه  « زبان عربي در ايران سازيتجاريچالش » مقالةدر  .(3112، رجبي)

توجه بده  ، ريزيبرنامهعلمي در فراين   هايارچوبهچزبان عربي استفاده از  سازيتجاريبراي 

اين مقالده هدم   . کارآفريني ضروري است آموزشي متناسب با مقولة هايسرفيلحي اطر مقولة

 .دان ميدولتي را ناگزير  هايظرفیتاستفاده از ، به اين ه ف براي دستیابي

جهدان   داندان جغرافدي  المللدي بین در کنگرة( 3111) نجات دهوردي ازجملهبخشي از پژوهشگران 

، بده بداور وي  . ند  ابه نقش گردشگري در فراين  همگرايي فرهنگي کشورهاي اسدالمي پرداختده  ، اسال 

بدر همگرايدي   ، اجتمداعي کده بده دنبدال دارد     د   فوري پوياييو نوان يشي ، تحرک واسطهبهگردشگري 

اسالمي که پنج دهده   هايهمواريوي ب ون توجه به وجود سازمان . است تأثیرگذارکشورهاي اسالمي 

در مقالده  ( 3114) کاظمي و م دي رهاي مسلمان را پیشنهاد داده است.ا مت دارد تشویل اتحاديه کشو

گردشدگري سدالمت در    هاياابلیتو  هاظرفیتبه بررسي  «ريزبان عربي در خ مت صنعت گردشگ»

 تأسدیس ضدمن کمدک بده    ، عربدي  و ادبیدات زبان  آموختگاندانشتا  ان دادهاصفهان پرداخته و پیشنهاد 

، در مراحل مختل ِ جذب و درمان جوين گان خ مات پزشوي از جهان عدرب  ،جهانگردي هايشرکت

فعدال   ويدژه هبد  درسي و هايسرفيلبه مقوله مهم بازنگري در  ايتدرنهاين دو نیز . اشتغال آفريني کنن 

( 3112) آراحی ريان شهري و ميطفي مه وي. ن اکردن دانشجويان گرايش ترجمه در اين عرصه رسی ه

که بدا توجده بده     ان پرداخته «شغلي مرتبب با زبان عربي در شهر مشه  هايفرصتبررسي »نیز در مقاله 

 در اختیار دارد تا مناسبي هايفرصت، جذب سا نه بیش از يک ونیم میلیون گردشگر عرب به اين شهر

براي زبان  ،پايتخت فرهنگي جهان اسال  معرفي ش ه منزلهبهنیز  2139زيارتي که سال  شهرکالندر اين 

 .آن استنوآوري اين مقاله در بررسي آماري . يني کن آفراشتغال عربي
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 جهدانگردي  تقابدل؛  يا تعامل  ايران عالي آموز  و با عنوان گردشگري( 3116) مهرعلیزاده در مقالة

 برنامدة  پدنج  در (ال  که ده مي نشان مقاله نتايج. استش ه بررسي تقابل نظريه پرتو در عالي آموز  و

 آمدوز   هداي نظا  و جهانگردي با مرتبب هايگذاريسیاست بین ،اسالمي انقالب از بع  کشور توسعة

مسداللي   امدا  ؛ش  بینيیشپ تعاملي رويورد ،توسعه ششم برنامة در (ب ؛استن اشته وجود تعاملي، عالي

 هداي سدال  طدي  شد ه تثبیدت  نداهمگراي  و کندوني  پیچی ه ساختارهاي از ناشي تقابلي فضاي همچون 

 شد ه  باعد   ،حدوزه  دو اين در گذاريسیاست نظا  گسستگي، م يريتي و سازماني منافع تضاد، گذشته

 توسدعة  (  ؛کدرد  بیندي پدیش  را حدوزه  دو بدین  تقابل از خرو  بینانهخو  نیز ششم برنامة در نتوان که

و  کشدور  علمدي  آمدوز   مراکدز  و هادانشگاه در ايرشتهابین رشتة درسي يک عنوان به باي  گردشگري

 اسدت  آن از حداکي  تحقیق ديگري نیدز  هاييافته. گیرد ارار ج ي توجه مورد مشخ  حوزه با دانشي

، صد اات ، مادبانده  رفتدار  مثدل  هدايي ويژگدي  در ايراندي  تور راهنمايان عملورد، اروپايي گردشگران که

 در کده  خد ماتي  اراله، مشتريان شوايات به رسی گي، شغلي رضايت، خ ماتي کارکنان ديگر با همواري

 و مثبدت  نگدر   و مقيد   فرهند   و تداري   از کافي دانش از برخورداري، ش ه داده وع ه سفر برنامة

 عملودرد  بهبدود  و ارتقدا  ضدرورت  بدر  هدا يافتده  همدین  اما. ان کرده ارزيابي را خوب مشتريان به احترا 

، تدور  در غیرمنتظدره  مسدالل  حدل  تواندايي ، مقيد   از جامع عموميِ دانش از برخورداري در راهنمايان

 نقدش  و پدذيري انعطداف ، تخييدي  زبدان ، تور مسیرهاي با آشنايي، مطالب اراله توانايي و بیان ا رت

پی اسدت از   همچنان کده  .(3111، فرماني) دارن  تأکی  بازدي کنن گان و محلي جامعه بین در ارتباط ترفعال

 .است نوآوري برخوردار حاضر ازمقاله  نیز تمرکز بح  دي  و ةو زاويحی  موضوع 

 به گردشگری ویکردهای مختلفرو  علمی زبان و ادبیات عربی هایگروه. 9

 علمی به گردشگری و رویکردزبان و ادبیات عربی  هایگروه (الف
 گیدري شدول  در حدال گفتمان گردشگري با همت افرادي مانند  پروفسدور جعفدري     رس ميبه نظر 

 اندش د تولی  نظا  يگردبه بیان  .پارادايم علمي گردشگري فاصله داريم گیريشولتا  حالبااين. است

 رد تدا  اند  هنش  اثرگذار و يج  هايايمپاراد به يلتب  و اردد گفتماني االب هنوز شگريگرد علو  و

 يد  پد   هدا فعالیت و ساختارها تحلیل و شناخت براي اساسي راهوارهاي و هانظريه، مفاهیم آن امند
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لده مقدا ت و   ر اراد نظدران صداحب ان و انشدمن  بستر فعالیت و مشارکت بیشدتر د  ايجاد مسلماً. آي 

بدا   يد  ترداست و بي ماثرهاي نظري ايمپاراد تأسیسر د« اجتماع علمي»تشویل  ايرهاي علمي بنق 

ر بدین  ويدژه د انشدگاهي بده  وگوهاي دن به گفتاددتمان و خلق الگوهاي نظري و اهمیتگستر  گف

بدا چندین   . شدود تدر مدي  ایدق مفاهیم و اضاياي ايدن علدم د  ، پژوهشي ماسساتهاي علمي و انجمن

شگري به عندوان  از صنعت گردان نگرانه و ترسیم چشمهاي وااعبینيهايي اموان تحلیل و پیشتال 

 شد   جهدان میسدر خواهد     محیطدي زيسدت اجتماعي و ، يرت ااتيادترين ا ترين و پررونقبزرگ

 .وابسته است هادولتاين امر به کمک  .(34/31/3112ابراهیم باي سالمي )

 در. اسدت  عمدومي  هايسیاست و ت وين طراحي هادولت کارکردهاي تريناساسي از يوي

 هداي سیاسدت  طراحدي  هنگدا   بده  توسعهدرحال کشورهاي از بسیاري در و صنعتي کشورهاي

 اجتمداعي ، فرهنگدي ، ااتيادي، سیاسي توسعه جهت ماثر ابزاري عنوان به گردشگري به، کالن

 از گیدري بهدره  و توسدعه ، گردشدگري  بده  مند  نظدا   نگدر   ضدرورت  بنابراين. شودمي توجه

 زمدان  هدر  از بدیش  ايران گردشگري در گذاريسیاست و م يريت در مناسب علمي هايرو 

 .(3119 ،کمالي) شودمي احساس ديگري

 نظدري  تدوان  و داندش  میدان  فاصله وجود مشول با ايران در هازبان و انساني علو  آموز  ساختار

 گرايش تأسیس با عربي ادبیات و زبان رشتة در البته ؛استبوده مواجه بازار کار نیازهاي با آموختگاندانش

 به کمتر عربي و ادبیات زبان رشته در اما، ش ه برداشته ماثري هايگا  مشول اين حل جهت در ترجمه

 از بع  اين تقويت وااعیت ضرورت اين. استش ه توجه آموختگاندانش هايتوانايي و هامهارت تقويت

 در ايدن گفت  توانمي درهرحال. استکرده مطرح را رشته اين هايسرفيل در بازنگري و درسي برنامه

  باشن  آفريننقشن  توانميعربي در چن  ساحت  و ادبیات زبان هايگروه، رويورد

 گفتمان علمي گردشگري در کشورهاي موفدق در   ترجمه و ت وين متون عربي مربوط به

 ؛عرب در جهاناين حوزه 

 ؛جلب رضايت و افزايش زمان سفر گردشگران عربي، افزايش تقاضا يپرداختن به راهوارها 

  در  مد ت کوتداه و  مد ت میدان  هداي ريزيبرنامهکالن و  هايگذاريسیاستمشارکت در

فرهنگدي و زبداني گردشدگران هد ف      هداي ويژگدي سازمان گردشدگري بدا هد ف شناسدان ن     

 ؛کشورهاي عربي
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  شناسدي زبدان و گدويش    گونده  دروسي مانند   هايسرفيلکمک به طراحي و ت وين عناوين و

 و تولید  و فندون تهیده    هدا رو گردشگران عرب؛ متون علمي و تبلیغاتي عربي در جدذب گردشدگر؛   

 ؛گردشگري در کشورهاي عربي موفق در عرصه گردشگري و مستن هاي تبلیغاتي هافیلممحتواي 

  گردشگري  عربي و فعا ن حوزة دانانزبانعلمي میان  هايهمايشو  هانشستبرگزاري

 .ارتباطي گردشگران عرب و میزبانان ايراني خأل پر کردنبراي 

 «ایران گردشگری در عربی زبان کاربرد» درس طراحی
و  کارشناسي دورة در مستقل درسي طراحي از توانمي عملیاتي و زودياب پیشنهاد يک منزلهبه

 در عربدي  زبدان  کاربرد از روشني درک بتوان  دانشجو کهنحويبه، گفت سخن ارش  کارشناسي

 هايجاذبه چون عناويني گنجان ن درس اين هايسرفيل در است طبیعي. کن  پی ا گردشگري

 شدناخت ، ايدران  مختل  شهرهاي در آن هايتوانايي و گردشگري هايشاخه، ايران گردشگري

 در عربدي  زبدان  مختلد   هداي لهجده  بده  آشنايي، ايران ااتيادي و اجتماعي و سیاسي وضعیت

، عدرب  گردشگران براي تورگرداني و سفر ريزيبرنامه چگونگي، فارسخلیج حوزه کشورهاي

 البتده . اسدت  ضدروري ، فارسخلیج حوزة گردشگران هايمن يعالاه و ورسو آداب با آشنايي

 کدارآموزي  و نظدري  از ترکیبي صورت به بلوه شود اراله نظري شول به صرفاً نباي  درس اين

 در تجربده  صداحبان  و خبرگدان  از دعوت با کارگاهي هايرو  از گیريبهره. شودمي پیشنهاد

 و هدا کارگداه  چندین  البتده . بیفزايد   درس ايدن  کدارايي  بدر  توان مي نیز عربي گردشگري حوزة

 دروس از ديگدر  برخدي  هداي اابلیدت  تومیدل  جهدت  در توان مي مهارتي و مطالعاتي هايدوره

 افدزايش  جهدت  در بتوان  باي  سازوکاري يا درس چنین درهرحال. شود گرفته کار به نیز مشابه

  کن  دنبال زير را اه اف گردشگري گستر  در عرب ادبیات و زبان هايگروه نقش

 ؛فارسخلیج عرب گردشگران به ايران هايتوانايي و هاجاذبه شناخت 

 ؛آنان رضايتمن ي ح اکثري تأمین جهت فارسخلیج گردشگران با ماثر ارتباط براراري اابلیت و درک 

 ؛فارسخلیج مرد  باورهاي و عقاي  و هاحساسیت و ورسو آداب با آشنايي 

 ؛گردشگري حوزه در آن نسبي هايو مزيت هاياابلیت و ايران از روشن تيويري انتقال 

 و در ايدران  سدفر  تقدويم  نسدبي  تفداوت  به توجه با ايران ااامتي اماکن وريبهره افزايش 

 ؛فارسخلیج حوزه کشورهاي
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 اين هايجاذبه افزايش و عرب ادبیات و زبان رشتة در عمل و نظر میان فاصلة از کاستن 

 .هادانشگاه به ورود داوطلبان براي رشته

 زبان و ادبیات عربی و رویکرد دیپلماسی عمومی و فرهنگی به گردشگری هایگروه (ب
و سده   داند  مي مقاص  گردشگري ويژه ةجاذبفرهن  را به عنوان وجه تمايز اصلي و  (1/33/12) همايون

رويورد ااتيادي که فرهن  را بده عندوان کدا يي بدراي     ( 3 ؛کن ميمتمايز رويورد در اين خيوص را 

رويودرد فرهنگدي محد ود کده بده آثدار مخدرب و        ( 2 ؛دان ميبراي جذب مشتري  ايجاذبهفرو  و 

ه کد  يرويودرد  (1 ؛نامی براي گردشگري  مانعي آن را توانميو  ن کميمنفي گردشگري توجه  تأثیرات

. گیدرد مدي ه ارار توج مورد گردشگري گذاريسیاست در اصلي جهت و ماهیت عنوان به فرهن  آن در

 .دان ميفرهنگي میان يگردشگري را ارتباطاين رويورد ْ

 هداي برنامهاستراتژيک و اجراي  ريزيبرنامه  کن ميتعري   گونهاينمک کللن  ديپلماسي عمومي را 

توسب يک کشور حامي براي ايجاد محیب افوار عمومي در يک کشور  رسانياطالعآموزشي فرهنگي و 

و پشدتیباني از   گرانهيتحما گیريتيمیمرهبران سیاسي کشورِ ه ف را اادر به  کهطوريبهه ف است 

گفت ديپلماسي  توانميبنابراين  ؛(Mc Mcclellan, 2004) سازدمياه اف سیاست خارجي کشور حامي 

متمرکدز اسدت و    بلن مد ت و  م تکوتاهعمومي يک راهبرد ارتباطي ويژه و ه فمن  است که بر نتايج 

 .(319  3116، آشدنا ) ساختن يک تيوير مثبت از يک کشور ندزد افودار عمدومي خدارجي اسدت      درص د

ارجي داخلدي و خد  ارتباطات روزانه شامل شرح شرايب ( 3 ؛ع  مهم استديپلماسي عمومي داراي سه بُ

از موضوعات ساده توسدعه   ايمجموعهکه در آن  ارتباطات استراتژيک (2 تيمیمات سیاسي براي مرد ؛

، تحيدیلي  يهابورسبا افراد کلی ي از طريق  م تطو نيو  داردامنهگستر  روابب  (1. شون ميداده 

 .(319-314  3119، ناي) يارسانه هايکانالو دسترسي به  هاييفراهما، سمینارها، معامالت آموزشي

مطالعه زبان يک کشدور  ، ديپلماسي فرهنگي شامل مباد ت بین افراد در کشورهاي مختل 

کمدک   درنتیجده ، بسدیار گسدترده اسدت    ايفرهند  واهه . و شیوه زن گي است، هاسنت، ديگر

، به طور مثال. تحت تعري  ديپلماسي فرهنگي ارار گیرن ، ي از مناطقاتا طی  گسترده کن مي

، موسدیقي ، تداري  ، رفتدار انسدان  ، عدادات ، ورسدو  آداب، طورکليبههنر ، فرهن  شامل ادبیات
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هد ف از ديپلماسدي    .(Sztefka, 2008) حرکات يا اشدارات و روابدب اجتمداعي اسدت    ، عامهفرهن 

 .است ن بر مرد  ديگر کشورهاشتگذا دادن و تأثیرمشارکت، مطلع کردن، فرهنگي تال  براي درک

از اين منظر جايگاه و اهمیت گردشدگري در مناسدبات فرهنگدي میدان کشدورها مشدخ        

عربي و فارسي ايران و کشورهاي حدوزه   دانانزبانمیان  ويژهبهنخبگاني  هايهمواري. شودمي

در همگاني کدردن  ، هستن  که داراي اشتراکات و پیون هاي عمیق تم ني و تاريخي فارسخلیج

 .است ثمربخشدر عرصه گردشگري  وصخيبه ارتباطات

وزير امور خارجه بر اهمیت ايجاد معاونت ااتيدادي   تأکی با آغاز به کار دولت دوازدهم و 

ظرفیدت   بیشتر از گیريبهرهبراي  ايتازهامی وار بود که تحرک  توانمي امور خارجهدر وزارت 

اسدت کده وزارت   دکتر ظريد  اعدال  کدرده    چنانوه. کشورمان در عرصه گردشگري آغاز شود

 (.http://www.mfa.gov.ir) استاهمیت ايجاد معاونت ااتيادي بودهخارجه متوجه 

خيدوص در  هعربدي بد   کشورهايتقاضا براي سفر به ايران از ناحیه  توجه به حجم فزاين ة

نخبگدان و اسدتادان    فضاي مناسبي را براي حمايت و کمدک  توان مي، فارسخلیجنیمه جنوبي 

هموداري میدان وزارت امدور     هداي حلقده ايجداد   ،زمینه در اين .عربي فراهم کن  و ادبیاتزبان 

بدا   ديگدر کشدورها  خيوص رايزنان فرهنگي ايران در هسازمان فرهن  و ارتباطات و ب، خارجه

و عربدي   هداي گدروه بخدش بده   نهداد سدازمان   منزلده بده انجمن علمدي زبدان و ادبیدات عربدي     

 .رس ميمناسب به نظر ، فعال اين عرصه آموختگانشدان

 ایرسانهدیپلماسی 
 حدوزه  مدرد   امدروز  زند گي  از مهمدي  بخش اجتماعي هايشبوه ويژهبه و تيويري يهارسانه مسلماً

 بخش، الفرات و العربیه، الجزيره، الووثر، العالم مانن  ا رتمن ي تلويزيوني هايشبوه. ان ش ه فارسخلیج

 هداي گدروه  هموداري . دارند   عه ه بر را فارسخلیج سوي دو مخاطبان ذهن در تيويرسازي از مهمي

 بدا  همسدو  عربدي  ادبیدات  و زبان استادان نفوذ به کمک حتي و داخلي عربي هايشبوه با ايران در عربي

 نقش ماثري نحو به، فارسخلیج حوزه کشورهاي ديگر تلويزيوني هايشبوه در ايران اسالمي جمهوري

 بدا  امدروز  البتده . خواهد  داد نشدان   عرب مخاطبان به ايران شناسان ن در را عربي و ادبیات زبان استادان

 تحدول  تلگدرا ؛  و بدوک یسفد ، تويیتر، اينستاگرا  چون ييهارسانه فعالیت و مجازي هايشبوه گستر 

 جانب از شبوه اين در عضويت يا و کانال تأسیس. استش ه ايجاد منطقه فرهنگي ارتباطات در عظیمي
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، سدريع  ارتبداط  از وسیعي عرصه، عربي زبان به آگاه دانشجويان و عربي و ادبیات زبان هايگروه استادان

 امدر  ايدن . گشداي  مي فارسخلیج حوزه کشورهاي عادي مرد  و دانشجويان با را واسطه ب ون و فوري

 در هدا شدبوه  ايدن  گیرانارتباط و مشترکین و اعضا ادواري هايهمايش و جلسات برگزاري به توان مي

 .داشت خواه  گردشگري توسعه در مهمي سهم خود که بینجام  طرف دو گردشگري جاذبه با منطقه

 )پایلوت( آزمونه منزلهبه عمان و کشور ایران گردشگری قطب ایجاد
 مان گار توان نمي ن ه  نشان را خود اابلیت و کارايي عمل صحن در واتي اينظريه و اي ه هر

 فدارس خلدیج  حوزه کشورهاي ايران هايهمواري تقويت هاياابلیت و هاظرفیت اگرچه. باش 

 روابدب  اطدع  بده  کده  بحدرين  و عربستان و ايران روابب تیرگي اخیر سالیان در اما ،است متع د

، داشدته  وجدود  امدارات  بدا  ايدران  روابدب  در کده  مشدوالتي  نیدز  و انجامید   کشدور  دو رسمي

 گردشدگريِ  و انسداني  ارتباطدات  ازجملده  مختل  مناسبات تقويت راه سر در را هاييدشواري

 داشته وجود کمتر عمان با ايران ارتباط در مشوالتي چنین اما. استداشته پي در طرف دو اتباع

 غربدي  يهاطرف با ايران میانجي را میان نقش ايهسته مذاکرات مواردي مانن  در عمان و حتي

 اجراي براي اولیه گذاريه ف، عمان مرد  و دولت نزد ايران ترروشن تيوير. استکرده بازي

خوشدبختانه   البتده . کن مي موجه را عمان کشور با هادانشگاه عربي هايگروه بیشتر فعالیت اي ه

بلن ي بدراي   هايگا تهران و رياض  ،هاسفارتخانهبا اعزا  حجا  ايراني به عربستان و گشايش 

 ديپلماسدي  از يتدر روشدن  ان ازچشم توان مي امر که اين ان برداشته خود مناسبات سازيعادي

 زمدره  در هدم  امارات کشور طرفي از. بگشاي  عربي و ادبیات زبان هايگروه محوريت با علمي

رتبده دو    میلیارد د ر صادرات به ايران بع  از چدین  1و با  دارد ارار ايران تجاري اول شرکاي

 بیشدتر  بسدیار  امارات به ايران از اعزامي و گردشگران مسافران است ورا به خود اختياص داده

 مطرح را اماراتي گردشگران جلب براي بیشتر تال  اهمیت نابرابري اين. است مقابل طرف از

 هداي استان با عمیقي پیون هاي و اشتراکات هااماراتي از مهمي بخش سنتي طور به البته. کن مي

، با  ملي ناخال  تولی  به توجه با ويژهبه نیز اطر کشور راستا همین در. ان داشته ايران جنوبي

 2122 سدال  در فوتبال جهاني جا  هايبازي فرصت گرفتن و گردشگري عظیم هايزيرساخت

 بدراي  فرصدت  يدک  منزلهبه توان مي امر اين که استبرداشته خود ش نجهاني براي بلن ي گا 

 حدال بدااين . آيد   کار به، ورزشي گردشگر جلب براي خيوصبه فارسخلیج حوزه کشورهاي
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ايدن کشدور همدواره     چراکده توجیه روشني دارد  عمان کشور با کار فوريت اولويت و به توجه

ايدران را  ، گردشدگران عمداني   اکنونهماست و ا در مناسبات خود با ايران داشتهکمترين تنش ر

روند  تقويدت ديپلماسدي     در. شودپیشنهاد مي روازاين. دانن ميمقي  مناسبي براي گردشگري 

گردشدگري بده    ةدر حوزالگو انتخاب و نتايج حاصل از جهش  منزلةبهگردشگري کشور عمان 

 ادب و زبدان  هداي گروه ديگر ظرفیت يک از توانمي هااين بر عالوه. ديگر کشورها تسري ياب 

 در فدارس خلدیج  حدوزة  مهدم  کشدورهاي  ازآنجاکه  گفت سخن نیز گردشگري حوزة در بيعر

 نقش عرصه در اينتوفیق  علل و تجربیات تبادل هستن ؛ خارجي گردشگر جلب با ي هايرده

 گردشگري فعا ن به تجارب اين انتقال و ترجمه به کمک با تا کن مي طلب را عربي هايگروه

 .شود منجر خارجي جهانگرد جلب گستر  به، ايران

 اقتصادی و تجاری به گردشگری و رویکردعربی  زبان و ادبیات هایگروه (ج
امارات متح ه عربي و بحرين که همچون ايران از مندابع  ، همچون اطر فارسخلیجکشورهاي حوزه  در

کنند  و سده   ميي خود را از طريق اين صنعت کسب ي از درآم هااسهم عم ه، نفت و گاز برخوردارن 

بدراي انتقدال    ان  کهدادهجهاني در اين منطقه به خود اختياص  بن يردهاول جذب گردشگر را در  رتبة

 .تجارب خود در جذب گردشگر به کشورمان حايز اهمیت و درخور توجه است

 محيو ت، نفت صادرات از صنعت اين صادرات حجمگردشگري،  جهاني سازمان اعال  براساس

 اصلي درآم  و الملليبین تجارت اصلي بازيگران از يوي به و گرفته پیشي خودروسازي صنعت و غذايي

 کشدورهاي  در گردشگري صنعت جهاني گستر . استش ه تب يل توسعهدرحال کشورهاي از بسیاري

 گرفته وسازساخت از مختل  هايبخش در توجه اابل زايياشتعال و ااتيادي پیام هاي نیز يافتهتوسعه

 در آماري با اراله گردشگري و فرهنگي میراث سازمان معاون. استداشته ارتباطات و اطالعات فناوري تا

 3/2 از بدیش  بدا  2132 سدال  در المللدي بین گردشگري»  گوي مي جهان در صنعت اين درآم زايي مورد

 بده  نفدر  میلیدون  161 از بدیش  بدراي  داخلدي  ناخال  تولی  در درص ي 31 سهم و درآم  د ر تريلیون

 جهداني  سدازمان  بینيپیش طبق اينوه بیان با وي. «استکرده ايجاد اشتغال غیرمستقیم و مستقیم صورت

  افدزود ، رسدی   خواه  نفر میلیارد 3/1 به میالدي 2111 سال در الملليبین گردشگران تع اد گردشگري

 ظرفیدت  ايدن  از کشدورها  تمدا   و ش ه انتخاب توسعه براي پاي ار گردشگري سال عنوان به 2139 سال



 5931، تابستان 15شماره  مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

324 

 اثرات از خود سهم ارتقاي براي مهم عنير دو عنوان به را پذيريراابت و پاي اري و کنن مي برداريبهره

 .(31/33/12 ص اوسیما خبرگزاري) ان گرفته نظر در گردشگري مثبت

 جايگداه  يدافتن  درواادع  مقاصد   برن سدازي . سازي استنوته مهم ديگر در اين عرصه برن 

رويودرد غالدب    توانمي درمجموع .(http://uma.ac.ir) است گردشگري راابتي مقاص  مناسب

گردشدگري   عد  از بُست که البتده تقويدت ايدن    دانرويوردي ااتيادي را در ادبیات گردشگري 

 .شودميب ان پرداخته  در ادامههايي است که بايسته و مستلز  تحقق الزامات

 عربی هایگروهبرای تقویت نقش  گردشگری مطلوب گذاریسیاست هایبایسته. 9

 میدانی ةحوز هایبایسته الف(
 وااعدي  شدناخت  و کشدور  در گردشدگري  هداي ظرفیت و هافرصت کارشناسي و دایق بررسي

 هداي حسداب  در گردشگري صنعت جايگاه شناخت؛ جهان گردشگري صنعت در ايران جايگاه

 بدراي  گمرکي و اجتماعي، فرهنگي مناسب سازوکارهاي و اوانین اراله و ت وين ؛ااتياد بر آن تأثیر و ملي

 گردشگري مقي  عنوان به جهان کشورهاي ترينامن از يوي عنوان به ايران تبلیغ ؛گردشگران از حمايت

 ؛فدارس خلدیج  حوزة کشورهاي در ابال خيوصهب مرزيبرون يهارسانه و ديپلماسي دستگاه طريق از

 از خيدوص هبد  خدارجي  گدذاران سدرمايه  ورود بدراي   ز  هايزيرساخت و فضا کردن فراهم

 خيوصي بخش هايظرفیت از استفاده ؛گردشگري صنعت به فارسخلیج جنوبي حوزه کشورهاي

 مناسدب  توزيع و هفته آخر تعطیالت سامان هي ؛گردشگران براي خ ماتي هايزيرساخت تأمین در

 حدوزة  هداي ظرفیدت  تدرين مهدم  از يوي منزلةبه روستا به توجه؛ فيول تما  در تعطیالت ساير

 شدفاف  آمداري  نظا  ت وين؛ روستايي جامع هايطرح اجراي و گرديبو  بخش در گردشگري

 آن تبلیدغ  و کشور براي گردشگري نشان و برن  ؛ ارالةآن براساس گیريتيمیم و حوزه اين در

، ونقدل حمدل  هداي زيرسداخت  تأمین ؛فرهنگي ديپلماسي هايدستگاه طريق از کشورها ساير در

 به دادن اولويت ؛خارجي و داخلي گردشگران نیاز با متناسب تورگرداني و خري ، پذيرايي، ااامتي

 و بودجده  ارالده  ؛ااتيدادي  رشد   در آن يهدا مزيدت  به توجه و ملي پروهه االب در گردشگري صنعت
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 کارشناسدان  و مد يران  از مند ي بهدره ؛ بخدش  ايدن  گدذاران سدرمايه  به بانوي مناسب تسهیالت

 .صنعت اين اانوني و اجرايي ساختار در متخي 

 (نوپا وکارکسب) آپاستارت تأسیس ب(
 شدروع  اولیده  و سداده  ايد ة  يدک  با که شودمي گفته نوپايي هايشرکت به آپاستارت گذشت که همچنان

 مفهدو  ، عامیانده  فرهند   در، اخیدر  هداي سدال  در. رسدن  مي درآم  به و يابن مي رش  سرعتبه و کنن مي

 تشدویل   گفدت  تدوان مي .(13/2/14، جوان خبرنگاران باشگاه سايت) استش ه تنی ه هم در فناوري با آپاستارت

 در آپاسدتارت  منزلهبه توان مي عربي ادبیات و زبان هايبخش و هاگروه کنار در کارآفريني اولیة هايهسته

. اسدت  ضروري هادانشگاه هايحمايت، نوپا هايشرکت اين تشویل آغاز در است طبیعي. شود گرفته نظر

 و ترفیدع  بده  مربوط امتیازات در هاشرکت اين تأسیس و ه ايت در استادان ماثر نقش به ش ن االل اهمیت

 ايدن  اند ازي راه بدراي  بخشدي انگیزه و تقاضا تحريک در توان مي، تشويقي هايپايه اعطاي و اساتی  ارتقاي

 برگزاري. هستن  بنیانزبان هايشرکت تشویل درآم یشپ هاآباستارت گفت توانمي. باش  ماثر هاشرکت

 عربي در دانشگاه الزهرا آغداز  ادبیات و زبان دانشجويان براي درآم زا هايآپاستارت ايجاد ةجلس نخستین

 ادبیات و زبان حوزه در درآم زا هايآپاستارت بارةدر در اين جلسه توضیحاتي .جهت است در اينمهمي 

 و آپاسدتارت  حوزه در فعالیت و بیان، هامهارت و هارشته ساير با رشته اين ش نوصل چگونگي و عربي

 فعالیدت  آغداز  جهدت  مناسدب  هداي زمینده  عندوان  بده  سدالمت  و آموز ، گردشگري در حوزه تجربیات

 .(http://adabiatalzahra.ac.ir) ش  معرفي عربي زبان دانشجويان هايآپاستارت

 بنیانزبان هایشرکت ایجاد ج(
 مراکدز  بنیدان داندش  هداي شدرکت ، اسدت شد ه  مطرح بنیاندانش هايشرکت از الها  با اي ه اين

 ديگدر  عبدارتي  بده . اسدت  و فنداوري  دانش توسعه اساس بر شانسودآوري که هستن  ااتيادي

و  داندش  بدر توسدعه   اتودا  و پدذيري راابت، سودآوري مالفه سهم بر مبتني هابنگاه اين فعالیت

 رسمي آمارهاي. دهن مي تشویل را مقاومتي ااتياد اصلي هايپايه که هاييمالفه. است فناوري

 و شناسدايي  گدروه  31 در بنیاندانش شرکت 2211 از بیش حاضر حال در ده مي نشان کشور

 و شناسدايي  ابیدل   از اا اماتي دولتي مقامات اظهارات اساس بر. استگرفته ارار حمايت مورد

، راهبدردي  هداي فنداوري  آزمايشگاهي شبوه توسعه، «بنیاندانش هايشرکت يمجوز برا ص ور
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 هداي حمايدت ، فنداوري  ديپلماسدي  توسدعه ، سدازي گفتمدان ، تسهیالت اعطاي، مالیاتي معافیت

، کشدور  بده  علمدي  نخبگدان  بازگشدت  تسدهیل ، نمايشدگاه  برگزاري، صادرات خ مات کري ور

 .استگرفته انجا  بنیاندانش هايشرکت تقويت احیا و راستاي در گمرکي معافیت

 همده  داندان زبدان  درباره حتي توان مي که بنیانزبان هايشرکت ايجاد و ايي ها چنین تحقق

 بده  مسدئو ن  اانداع  و بداور  ايجداد  مسدتلز   ،آيد   کار به عربي خيوصبه و خارجي هايزبان

 در کدارآفريني  توسدعه  از با دسدتي  هداي حمايدت  جلدب  لدذا  و ايايد ه  چنین بودن ثمربخش

 خاص يهاحوزه بر هاشرکت گونهاين تمرکز البته. است گردشگري ازجمله مختل  هايحوزه

 ايدن  تحقدق  مقاله اين. کرد خواه  تسريع را ه ف اين تحقق، فارسدر خلیج ازجمله بازاريابي

  دان مي زير مراحل طي مستلز  يعرب و ادبیات زبان رشته دانانزبان براي را اي ه

 هداي و گدروه  هدا دانشدو ه  در کارآفريني هايگروه از اولیه هايهسته و هاآپاستارت تأسیس (ال 

 بنیدان زبدان  شرکت به هاهسته اين تب يل (ب ؛زبان عربي هايگروه ازجمله هادانشگاه خارجي هايزبان

 آموختگدان داندش  از سهام اران حضور با نیز و مستقل حقواي شخيیت احراز با اما دانشگاه حمايت با

 میدراث  سدازمان  از  ز  مجوزهداي  اخدذ  و هدا نامده تفاهم امضاي (  ؛عربي و ادب زبان دانشجويان و

 انعقداد  (د ؛اسدالمي  ارتباطدات  و فرهند   سدازمان  و زيدارت  و حدج  سدازمان ، و گردشدگري  فرهنگي

 ازجملده  چند منظوره  شدرکتي  به شرکت ش نيلتب  (ه ؛گردشگري هايشرکت با همواري اراردادهاي

 شدرکتي  منزلده بده  هدا شدرکت  ايدن  ش نيلتب  (و ؛گردشگري حوزه کارکردهاي از مهمي بخش تحقق

 .شمسا شرکت مانن  دولتينیمه هايشرکت با مقايسه در راابتي

 سفرهای نیز و دانانزبان برای گردشگری تقویت مهارتی هایدوره برگزاری د(

 طرف دو عربی هایگروه ایدوره
 بدازار  بده  عربدي  ادبیات زبان آموختگاندانش جذب براي شیوه ترينزودبازده گفت بتوان شاي 

 هدا دانشدگاه  تحيیل پاياني سالیان در سازوکار اين البته. است مهارتي هايکارگاه برگزاري، کار

 نیدز  گردشدگري  هداي شدرکت  هايتوانايي به تجربه مسلماً. بود خواه  همراه بیشتر موفقیت با

 مداثر  جهدت  ايدن  در فدارس خلیج حوزه مناطق تحو ت رص  در فعال هايسازمان کارشناسان

 اسدتادان  از دعدوت  نیدز  و فدارس خلیج حوزه کشورهاي به ايران از عربي هايگروه سفر. است



 فرپور، مهناز اعتضادیرقیه رستم   یصنعت گردشگر ییدر شکوفا یعرب یاتزبان و ادب یهانقش گروه

329 

 عدادي  مدرد   ه ايت در کلی ي تأثیري، ايران با بهتر آشنايي براي فارسخلیج حوزه کشورهاي

 .داشت خواه  گردشگري و توسعه ايران به سفر براي فارسخلیج حوزه کشورهاي

 گیرینتیجه. 4
راه  در مداثر  هداي ديپلمدات وان تد عربي در ايدران را مدي   و ادبیاتزبان  هايگروه پژوهاندانش

به نظدر  . الم اد کرد فارسخلیجکشورهاي حوزه  ويژهبهديپلماسي عمومي ايران و جهان عرب 

گدري در  ايفداي نقدش واسدطه   ، افزايش تعامالت نخبگان ايراني و عربيِ ادبیات عربدي  رس مي

ه ايت نخبگان دو طدرف بده سدمت شدول دادن بده      ، اي ايران با جهان عربهاتيال دانشگاه

برگدزاري  ، اي فرهنگدي دو طدرف  هد فعال ش ن ظرفیت دفاتر رايزني، علمي دوستي هايانجمن

اي مختلد   هد گو و حتي نق  آزادانه میدان نخبگدان اديدب دو طدرف رسدانه     واي گفتهکرسي

اي هبرگزاري م او  هفته، اي ايراني و عربيهتلويزيون خيوصبهمجازي و تيويري ، موتوب

رف از مورر دانشگاهیان دو طد  بازدي هاي، کشورهاي دو طرف پژوهشي در د فرهنگي و علمي

زبدان و ادبیدات    هداي گدروه  هايظرفیت توان ميعرصه  در اينکشورهاي ايران و جهان عرب 

فعدال   فدارس خلیجمیان ايران و کشورهاي عربي حوزه  دوسويهگردشگري  در تقويتعربي را 

 .زبان و رسانه میان دو ملت باشن  خود توانن مي اساساًکن ؛ ضمن اينوه اين نخبگان 

داد کده   ااتيادي تجاري نشان ديپلماسي عمومي و، رويورد علمي توجه به سهاين مقاله با 

با  بنیانزبان هايشرکت گیريشولدانش و  سازيتجاري، در صورت تقويت نگر  کارآفريني

 هدا دانشدگاه عربدي   هداي گدروه گیري از نخبگان زبان عربي در محوريت زبان عربي اموان بهره

مختلد    ايهد توجده بده شداخه   . وجدود دارد  فدارس خلدیج پیشران صنعت گردشگري  منزلهبه

، گردشدگري سدالمت  ، گردشدگري طبیعدي تداريخي   ، گردشدگري تجداري  ، گردشگري زيارت

 دانشجويي از يوسو و ايجاد سدازوکارهايي مانند    نیز گردشگريگردشگري علمي و ورزشي و 

بنیان بدا  زبان هايشرکتايجاد ، «ایران در گردشگریتقویت  کاربرد زبان عربی در»طراحي درس 

، فدارس خلدیج ماهر و مسلب به میدراث فرهنگدي دو سدوي     دانانزبانه ف شناسايي و تربیت 

 هداي گروهي او نیز سفرهاي دوره دانانزباناي مهارتي تقويت گردشگري براي هبرگزاري دوره

سازمان فرهن  و ،  ز  با کمک سازمان میراث فرهنگي هاينامهتفاهمبا انعقاد ، عربي دو طرف
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 ةاي فرهنگدي کشدورهاي حدوز   هد ارتباطات اسالمي و سدازمان حدج و زيدارت و نیدز رايزندي     

اي هد و شداخه  هدا در عرصده تدا   کند  ميعربي ايجاد  هايگروهاين اموان را براي ، فارسخلیج

راه ايجداد اطبدي مناسدب بده      اهتما  ورزن ؛ در ايدن  فارسخلیجمختل  به توسعه گردشگري 

 .شودميپیشنهاد )پايلوت(  آزمونه منزلهبهعمان  و کشورصورت نمونه میان ايران 

 کتابنامه

 کتاب( الف
 .(ع) صادق اما  دانشگاه، ذوالفقاري مه ي و روحاني محسن سی   مترجم، نرم قدرت، (3119) جوزف ناي

 نامهپایان( ب
 نامهپايان ،ایران در تور راهنمایان عملکرد از اروپایی گردشگران ارزیابی ،(3111) فرماني لیال

 .طباطبايي عالمه دانشگاه بازاريابي گرايش جهانگردي م يريت رشته ارش  کارشناسي

 و سوم برنامه) مرجعیت مفهوم از استفاده با ایران گردشگری توسعه هایسیاست بررسی ،(3119) يحیي کمالي

 .سیاسي علو  ارش  کارشناسي نامهپايان ،سیاسي و علو  حقوق دانشو ه  تهران (،توسعه چهارم

 مجالت( ج
 دوفصلنامه سیاسی دانش، «اه اف و پیون ها، خارجي سیاست و عمومي ديپلماسي»، (3116) ال ينحسا  آشنا

 .6 شماره، صادق امام دانشگاه سیاسی علوم تخصصیعلمی

 ایرانی انجمن پژوهشیعلمی مجله، «ايران در عربي زبان آموز  سازيتجاري چالش»، (3112) فرهاد، رجبي

 .پايیز، عربی بیاتدا و زبان

 کنگره مقاالت مجموعه، «اسالمي کشورهاي فرهنگي همگرايي نقش»، (3111) سودابه، دهوردي نجات

 .زاه ان، اسالم جهان دانانجغرافی المللیبین

 مجله، «ايران گردشگري صنعت خ مت در عربي زبان»، (3114) اهللیضف، م دي و حسن، سهلواني کاظمي

 .پايیز، عربی بیاتدا و زبان ایرانی انجمن پژوهشیعلمی
 عربي زبان رشته با مرتبب شغلي هايفرصت بررسي»، (3112) ميطفي، آرامه وي و احم رضا، شهري حی ريان

 .تابستان، عربی یاتادبو  زبان ایرانی انجمن پژوهشی علمی مجله، «(مشه  شهر موردي بررسي)
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 و توسعه زيستیبمحفيلنامه آموز   تقابل يا تعامل  ايران عالي آموز  و گردشگري ،(3116) مهرعلیزاده ي اهلل

 .22-11 صفحه، 3116 بهار، 1 شماره، 2 دوره، پاي ار
 ادبیات و زبان رشته براي کارآفريني توسعه در کارآفريني هسته نقش»، (3112) حسین، کیاني و يوس ، نظري

 .پايیز، عربی و ادبیات زبان ایرانی انجمن پژوهشیعلمی مجله، «عربي

 اینترنت( د
روزنامده   ،«شدگري گدرد  گفتمان و جعفري پروفسور» (،34/31/3112) ابراهیم، باي سالمي 

  دنیاي ااتياد

http://donya-e-eqtesad. com 
 اداره با مياحبه»، جمهوري رياست و فناوري علمي معاونت بنیاندانش ماسسات و هاامور شرکت سرپرست

 .ص اوسیما خبرگزاري اينترنتي پايگاه، «ص اوسیما سیاسي معاونت خبري هايپژوهش

اظهارات معاون » ،گردشگري صنعت در ايران براي 21 رتبه ،(31/33/12) ص اوسیما رحماني موح  خبرگزاري

 «.سازمان میراث فرهنگي و گردشگري

 (.13/2/3114) خبرنگاران جوانباشگاه 

 « امور خارجهپايگاه اينترنتي وزارت  »ريخب وگوي ويژةبا برنامه گفت مياحبه ،(21/2/3116) محم جوادظري  

http://www.mfa.gov.ir 

 ، روزنامه کلی .«کن ميبشوه نفت شغل ايجاد  11به ان از  در کشورهر گردشگر » (،32/6/3116) اصغريعلمونسیان 

 :«گردشگري اسالمي و ارتباطات بین فرهنگيگزار  نشست تخييي » ،(1/33/12)همايون ي، محم هاد

http://www.ihcs.ac.ir 

 « متن اانون برنامه ششم» (،23/3/3116) روزنامه رسمي کشور

http://www.rrk.ir 

  عربي ادبیات و زبان دانشجويان براي درآم زا هايآپاستارت ايجاد جلسه نخستین

http://adabiat.alzahra.ac.ir 
 http://www.beta-iatefl.hitا
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 دور أقسام اللغة العربية وآدابها في ازدهار الرحالت السياحية

 جنوب وشمال الخليج الفارسي یبالتأکيد عل 
 2فراعتضادي مهناز، 1 وربرستم ةرقي

 (س) الزهراجبامعة اللغة العربية وآداهبا  قسم يف مشاركأستاذ . 1
 (س) الزهراجبامعة  اللغة العربية وآداهبايف  الدکتوراه ةطالب. 2

 صالملخ  
يف جمال رفع  يماقدراهتم والس يفتوظ یساعد يثمن النخب وطالب اللغة ح ریالکث یرانيةهناك يف اجلامعات اإل

. الفارسي يجللخل یةالدول احملاذ نینطاق التواصل الثقايف واالقتصادي ب يعتوس یعل، ياحيةالرحالت الس یمستو 
وطاقاهتا  يةما هو دور أقسام اللغة العرب: عن هذا السؤال جابةاإل يليالتحل-تتابع هذه املقالة وفقاً للمنهج الوصفي

 يفنتائج املقالة أّن الفرص متاحة لتوظ ریالفارسي؟ تش يجللخل یةالدول احملاذ نیب ياحييف ازدهار النشاط الس
 یررهن تطو  لكوذ، الفارسي يجيف منطقة اخلل ياحيبصفتها الرائدة يف جمال النشاط الس يةقدرات أقسام اللغة العرب

الدائرة ، أساس اللغة یالشرکات القائمة عل ینوتکو ، فرص للعمل یالعلم إل یلوحتو ، خلق فرص العمل یإل یةالرؤ 
، خیيةالتار  يئيةالب ياحةوالس یةالتجار  ياحةوالس یارةکالز   ياحيةالفروع الس یإّن االهتمام بشتّ . يةمدار اللغة العرب یعل

مادة  يمکتصم  ياتمن جانب؛ وخلق آل، يةالطالب ياحةوالس یاضيةوالر  يةالعلم ياحةوالس يةالصح ياحةوالس
بالرتاث  نیوامللمّ  احملرتفنیباللغة  نیالناطق يةوترب یدوحتد، يف اجلامعات «یرانيةاإل ياحةيف الس يةاللغة العرب يفتوظ»

 یابالقضا يةمعرفة متخّرجي اللغة العرب یروإقامة دورات املهارات لتطو ، الفارسي يجللخل یةالثقايف يف البلدان احملاذ
مبشارکة مؤسسة  یةضرور  ياتوعقد اتفاق، یرانيةواإل يةاجلامعات العرب نیرحالت لطالب اللغة ب يموتنظ، ياحيةالس

يف البلدان  يةالثقاف یةواملستشار ، یارةومؤسسة احلّج والز ، يةعالقات اإلسالمومؤسسة الثقافة وال، قايفالرتاث الث
 یراالهتمام بتطو  یعل یرانيةباجلامعات اإل يةمن جانب آخر تساعد أقسام اللغة العرب، الفارسي يجللخل یةاحملاذ

سلطنة عمان  نیقطب الئق ب ینتکو  یُقرتح. الفارسي يجللخل یةالدول احملاذ نیب ياحيةالعمل يف اجملاالت الس
 .کنموذج  یرانيةاإل يةاإلسالم یةواجلمهور 

 
 .أقسام اللغة العربية وآداهبا ؛اجلامعات، اخلليج الفارسي ؛الرحالت ؛اللغة العربية: ةسيرئال الکلمات

 

                                                                                                                   

 
ةاملسؤول ةالکاتب                     R.rostampour@alzahra.ac.ir 


