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چكیده
صنعت جهانگردي در عصر حاضر جزو پرآمدترين ترين صنعتهاست ،بهگونهاي كه بسیاري از كشورها
يکي از محورهاي اصلي درآمد خود را متوجه اين صنعت ميكنند و آن را صادرات نامرئي مينامند .كشور
ما با توجه به جذابیتهاي مختلف تاريخي-تمدني و طبیعي جزو كشورهاي غني از حیث ظرفیتهاي بالقوه
جهانگردي محسوب شده و در سالهاي اخیر ،ورود جهانگردان به كشور ما رشد چشمگیري داشته
است.اين عرصه داراي ظرفیتهاي فراوان در حوزههاي مختلف است ،اما غلبه نگاه اقتصادي باعث ناشناخته
ماندن و عدم استفاده از فرصتها و ظرفیتها در ساير حوزهها شده است.
يکي از اين فرصتها ،رويکرد دعوت اسالمي در بستر گردشگري است .بدين معنا كه از حضور
گردشگران خارجي در كشورمان نهايت استفاده را كرده و پیام اسالم و معارف اسالمي را به دور از هیاهو و
ههموني رسانههاي غربي ،به آنها برسانیم و آنها را با روايت متفاوتي از اسالم و ايران آشنا نمايیم .در اين
پهوهش با ده نفر از فعاالن عرصه تبلیغ و دعوت اسالمي ويهه گردشگران خارجي ،مصاحبه عمیق صورت
گرفته است.
روش تحلیل دادههاي حاصل از مصاحبهها در اين پهوهش ،روش تحلیل مضمون(تماتیک) است .يافتههاي
اين تحقیق شامل مالحظات ،ضروريات و فرصتهاي فعالیت در اين عرصه است كه به تفکیک عناصر
اصلي اين عرصه يعني گردشگر (مهمان) ،محتوا يا پیام (معارف اسالمي) ،مبلّغ يا داعي(میزبان) ،جذابیت از
منظر گردشگر ،فضاي حضور گردشگر (زمان و مکان) ،راهنماي گردشگر ،و سازمانها و ساختارهاي مرتبط
با فعالیت در اين عرصه مقولهبندي شدهاند .در پايان نیز پیشنهادهايي براي سیاستگذاران اين عرصه و
همچنین پیشنهادهايي براي محققان و پهوهشگران در اين زمینه بیان شده است.
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مقدمه

جهانگردي يکي از فعالیتهاي ديرپاي بشري است كه در طول سالیان در قالب
جريانهايي دستخوش تغییرات فراوان شده است .آخرين تحوالت جهانگردي در قرن
اخیر آن را به يکي از صنايع درآمدزا در رديف صنايعي مانند صنعت نفت و
خودروسازي قرار داده است؛ بهطوريكه سازمان جهاني گردشگري در گزارش سال
.2115م آمار گردشگران را  1میلیارد و  184میلیون گردشگر در سراسر جهان اعالم
ميكند كه اين میزان جابجايي درآمدي بالغ بر يک هزار و  511میلیارد دالر را به همراه
داشته است .اين میزان  11درصد تولید ناخالص داخلي و  6درصد كل صادرات را
شامل ميشود (گزارش سالیانه  .)2115 ،UNWTOدر نگاهي ديگر ميتوان جهانگردي
را يک حركت فرهنگي در طول تاريخ دانست كه منشأ آثار بسیاري در تولد و گسترش
تمدنها بوده است اما امروزه رويکرد غالب اقتصادي در عرصه جهانگردي ،نگاه
فرهنگي به اين عرصه را تحتالشعا خود قرار داده و اين ظرفیت عظیم فرهنگي _
ارتباطي را تنها به تجارتي پرسود تقلیل داده است .پذيرش گردشگري بهعنوان يک
ارتباط میان فرهنگي ،آن را به فرصتي براي تعامل ،تبادل و گفتوگو بدل ميسازد.
گفتوگوي بین فرهنگي ،سازوكار جدي و منثر براي آگاهي يافتن از تنو فرهنگي،
انتقال و تبادل مفاهیم و نزديکي فرهنگهاست .جهانگردي زماني كه مبتني بر گفتوگو
همدلي باشد ،و منجر به آگاهي میان فرهنگي شود يکي از بهترين مصاديق ارتباط میان
فرهنگي است(جعفري ،1391 ،ص.)123 .
از منظر دانش ارتباطات نیز در جهانگردي بهجاي رسانههاي بيجان ،با انسان
بهعنوان رسانها ي بسیار پیچیده و كارآمد همراه با تمام امکانات ارتباطي ويهه آن
مواجهیم .در جهانگردي برخالف ديگر انوا ارتباط ،نهتنها پیام كه تمام نظام ارتباطي
با همه ويهگيهاي انساني و فرهنگي آن جابهجا ميشود و هم پیام و هم شبکه ،انسان
است .در جهانگردي ارتبا ط از نو چهره به چهره با تمامي محسنات و مزاياي ويهه آن
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است .در اين نو ارتباط ،پسفرست به شکلي بسیار كاملتر و درعینحال ،با سرعتي
بیشتر به ارتباطگر ميرسد .اين نو از ارتباط نسبت به ديگر انوا ارتباط ،بسیار
عمیقتر و بادوامتر است .در جهانگردي ارتباط بهصورت دوسويه است و براي امکان
ارسال و دريافت پسفرست با سرعت بسیار زياد غالباً نیازي به افراد ،سازمانها و
نهادهاي اجتماعي به شکلي كه در رسانههاي جديد متصور است ،نیست(همايون،
 ،1391ص.)117.
در مجمو ميتوان جهانگردي را فعالیتي چندوجهي دانست كه از ظرفیت فرهنگي
و ارتباطي بااليي برخوردار است .در عرصه جهانگردي بر اساس گزارش سازمان
جهاني گردشگري ،ايران رتبه دهم جاذبههاي باستاني و تاريخي و رتبه پنجم جاذبههاي
طبیعي را در جهان دارا است و يکي از امنترين كشورهاي منطقه و جهان از لحا
امنیت براي گردشگران خارجي است ؛ لذا میزان ورود جهانگردان به ايران در سال 95
بیش از  5میلیون و  351هزار نفر از سوي سازمان میرا

فرهنگي ،صنايعدستي و

گردشگري اعالم شده است .اين فعالیت و ظرفیت بزرگ اقتصادي ،فرهنگي و ارتباطي
در حالي در كشور در جريان است كه تاكنون از آن در راستاي شناساندن اسالم و
دعوت اسالمي به معناي عام آن بهرهبرداري نشده است و همچنان در عرصه عمل
جهانگردي ،غلبه با رويکردهاي اقتصادي ،و در عرصه علمي و دانشگاهي آن ،غلبه با
رويکردهايي ست كه كمتر ناظر به نگاه ايجابي و ايجاد فرصت در اين عرصه است .اين
پهوهش در پي آن است كه با نگاه فرهنگي و ارتباطي ،گردشگري را مورد بررسي قرار
داده و ظرفیتهاي فرهنگي و ارتباطي جهانگردي در راستاي دعوت اسالمي را
شناسايي كند .با اين توصیفات ،سناالت اصلي و فرعي پهوهش حاضر به قرار زير طرح
ميشود:
سؤال اصلي:

آيا جهانگردي ميتواند بستر و كانال مناسبي براي دعوت اسالمي باشد؟
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سؤال فرعي:

در صورتي كه جهانگردي كانال و بستر مناسبي براي دعوت اسالمي باشد ،اين بستر چه
ظرفیتهاي فرهنگي و ارتباطي در راستاي دعوت اسالمي دارد؟
 .9چارچوب مفهومي
 .9-9فرهنگ ،محور اصلي جهانگردي

فرهنگ جاذبه اصلي جهانگردي است .بدون فرهنگ ،همهجا شبیه هم به نظر ميرسد.
در پايان سفر اگر در ما احساس جديد يا متفاوت ايجاد و فايدهاي حاصل نشود ،چه
انگیزه اي براي هريک از ما وجود خواهد داشت كه از جايي ديدن كنیم كه آن را آزادانه
انتخاب كردهايم؟ اگر تفاوتي در مقصدها وجود نداشته باشد ،يک سفر را بهندرت
ميتوان سفري مطلوب تلقي كرد(بوني فیس ،1381 ،ص .)9 .ازاينرو فرهنگ را
ميتوان «محور اساسي و ستون فقرات جهانگردي» به شمار آورد(جعفري ،1391 ،ص.
)121
بايد بیان كرد كه در مورد جهانگردي دو ديدگاه عمده وجود دارد .ديدگاه نخست
ديدگاهي است كه حاكم بر پديده جهانگردي امروزي است و تاكنون بیشترين توجه از
سوي سیاستگذاران را به خود معطوف كرده است .اين ديدگاه اقتصادي است .ديدگاه
ديگر ديدگاه فرهنگي است كه توجه بیشتري را به وجه فرهنگي جهانگردي دارد كه
البته خود نیز به رويکردهاي متفاوتي تقسیم ميشود .گروهي فرهنگ را بهعنوان كااليي
براي فروش و جاذبه براي جذب مشتري در سیاستهاي توسعه جهانگردي قرار
ميدهند كه اين رويکرد را نیز بیشتر ميتوان اقتصادي دانست تا فرهنگي .اين مسئله در
مورد جلوههاي مختلف فرهنگ ازجمله صنايعدستي ،مراسم و سنتها ،خوراک،
پوشاک ،زبان و حتي دين و مظاهر آن ميتواند وجود داشته باشد.
گروهي ديگر كه بیشتر رويکرد فرهنگي دارند ،از میان تأثیرات مختلف جهانگردي
بیشتر به بررسي تأثیرات مخرب و منفي جهانگردان بر جامعه میزبان ميپردازند و بیشتر
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رويکرد آسیبشناسي دارند تا جايي كه از تأثیرات مثبت و ظرفیتهاي عظیم
جهانگردي غافل ميمانند .اين گروه عمدتاً تأثیرات يادشده را بهعنوان مانعي براي
توسعه جهانگردي در نظر ميگیرند و در مطالعات و سیاستهاي خود به بررسي
شیوهاي كاهش تنش میان جهانگردان و جامعه میزبان ميپردازند.
در رويکرد سوم به جهانگردي ،فرهنگ بهعنوان ماهیت و جهت اصلي در
سیاستهاي جهانگردي مورد توجه قرار ميگیرد .در اين رويکرد جهانگردي نخست
يک ارتباط میان فرهنگي است در جهت آشنايي میان ملتهاي جهان با ويهگيهايي
مثبت كه البته جنبه هاي گوناگون اين پديده ازجمله جنبه اقتصادي نیز در آن لحا
ميشود .اين رويکرد را ميتوان بهطور خاص رويکرد فرهنگي دانست(همايون،1391 ،
ص )32 .كه اين پهوهش سعي در بسط بیشتر اين رويکرد و شناسايي ظرفیتهاي كمتر
توجه شده جهانگردي دارد.
 .2-9تعاريف و مفاهیم جهانگردي

جهانگردي به علت خصلت بینرشتهاي و چندوجهي بودنِ خود ،قابلیت نگرشهاي
متفاوت را داراست و اين امر سبب ارائه تعاريف بسیاري از آن گرديده است ،كه
هركدام بر عنصر يا بخشي از اين پديده تمركز دارند.
براي تعريف جهانگرد از ضوابط و شاخصهاي متعددي استفاده ميشود كه بر
اساس آن ميتوان انوا جهانگردي را تعريف و طبقهبندي كرد:
 .1شاخص زمان :كه فعالیتهاي جهانگرد را به اشکال كوتاهمدت (كمتر از يک روز)،
میانمدت ( 1تا 3روز) و درازمدت (بیش از  3روز) از يکديگر تفکیک ميكند.
 .2شاخص مکان :كه جهانگردي را بهصورت فعالیتهايي در حوزههاي نزديک ،میاني
و خارج يا دور تقسیمبندي مينمايد.
 .3شاخص انگیزه :كه بر اساس آن جهانگردي با انگیزههاي استراحتي ،تفريحي،
درماني ،زيارتي ،فرهنگي ،اقتصادي ،آموزشي ،ورزشي و  ...از يکديگر تفکیک ميگردد.
 .4شاخص فصل :كه جهانگردي را بر اساس فصول سال طبقهبندي ميكند.
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 .5شاخص شکل و سازماندهي سفر :مانند انفرادي ،گروهي ،خانوادگي و  ...كه تركیب
جهانگردي را مشخص مينمايد.
 .6شاخص وسیله نقلیه مورد استفاده :كه بر اساس نو وسیله نقلیه طبقهبندي ميشود.
 .7شاخص نو و محل اقامت :كه جهانگردان را بر اساس نو و محل اقامت هم از نظر
كیفي و هم از نظر كمي طبقهبندي ميكند .مانند جهانگردان مقیم در هتلها يا خانههاي
وياليي و يا پانسیونهاي خانگي و غیره.
با توجه به شاخصهاي متعدد فوق تعدادي از اين تعاريف به شرح زير بیان
ميشود:
در تعاريف اولیه جهانگردي ،بیشتر به بعد فاصله تأكید گرديده و گردشگران بر
مبناي فاصلهاي كه از محله مسکوني خود داشتهاند ،طبقهبندي ميشوند.
جهانگردي مجمو پديدهها و ارتباطات ناشي از كنش مقابل میان جهانگردان،
سرمايه ،دولتها ،دانشگاهها و سازمانهاي غیردولتي ،در فرايند جذب ،حملونقل،
پذيرايي و كنترل جهانگردان و ديگر بازديدكنندگان است.
 جهانگردي داخلي يا بومي :1در اين حالت اشخاص مقیم يک كشور حداكثر برايمدت  12ماه به محلي در كشور خودش آنكه خارج از محیط معمولي زندگي آنهاست
سفر ميكنند .و هدف اصلي آنها از اين سفر انجام كاري است كه سرانجام آن دريافت
خود از محل مورد بازديد باشد.
 جهانگردي خارجي يا بینالمللي :2افراد براي حداكثر مدت  12ماه به كشوري كهمحل اقامت معمول آنها نیست و خارج از محیط معمول زندگيشان قرار دارد ،سفر
ميكنند و هدف اصلي آنها از اين بازديد انجام كاري نیست كه سرانجامش دريافت
مزد از كشور مورد بازديد باشد (رضازاده ،1391 ،ص.)14 .

۱

. Internal Tourism
National Tourism.

۲
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هرچند عنوان جهانگردي داخلي ،چندان صحیح نمينمايد و شايد سفرهاي داخلي براي
آن مناسبتر باشد ولي از نظر تشابه و درعینحال وجه تمايزي كه با جهانگردي به
معناي عام دارد ترجیحاً عنوان جهانگردي داخلي را برميگزينیم .نقض آشکار اين
عنوان در استفاده از واژه «جهانگردي» براي سفر در محدوده مرزهاي يک كشور است
ولي اين نقص در لغت «توريسم» كه ريشه آن معناي «گشتن» را ميدهد ،وجود ندارد
(ديبايي ،1371،ص.)16 .
در دستهبندي ديگري كه ميتوان بر اساس مبدأ و مقصد در نظر گرفت ،سفر مردمان
يک كشور در داخل كشور خود و سفر آنها به خارج از كشور خود" ،جهانگردي

داخلي" 1و "جهانگردي خارجي" 2نام دارد كه در مقابل "جهانگردي خارجيها" 3قرار
دارد .بدينصورت مي توان اين سه نو سفر را در مورد ايران به ترتیب"ايرانگردي"،

"جهانگردي" و "جهانگردپذيري" نامگذاري كرد (همايون ،1391 ،ص.)26 .

سازمان جهاني جهانگردي ( )UNWTOدر سال  1993جهانگردي را چنین تعريف
كرده است:
«جهانگردي به تمام فعالیتهايي كه يک فرد يا افراد در طول مسافرت در مکاني خارج
از محیط معمول كار و زندگي خود انجام ميدهند ،اطالق ميشود .اين مسافرت بیش از
يک سال طول نمي كشد و هدف فرد يا افراد ،تفريح ،سیاحت ،تجارت يا اهداف ديگر
است».
اين سازمان ،ديداركنندگان را به دو دسته تفکیک ميكند:
 )1ديداركننده يکروزه
 )2جهانگرد يا گردشگر(ديداركننده چندروزه)

. Domestic tourism
. Outbound tourism
. Inbound tourism

۱
۲
۳
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در اين تقسیم بندي ،فردي كه تنها يک روز را در كشور و يا محل بازديد صرف كند
و شب به كشور و يا محل معمول كار و زندگي خود بازگردد ،ديداركننده يکروزه
گويند و منظور از گردشگر ،فردي است كه دستكم يکشب را در محل بازديد خود
صرف كند .حداكثر مدتي كه يک گردشگر ميتواند در يک كشور يا مکان ديگر
بگذراند ،يک سال است و چنان چه مدت اقامت او بیش از يک سال طول بکشد ،اين
شخص ديگر گردشگر محسوب نميشود (جمالي ،1391 ،ص.)27 .
 .3-9ارتباطات چهره به چهره

در اين نو از ارتباط ،عالوه بر پیامها ،كل ماشین و نظام ارتباطي نیز در حال جابجايي
است .هنگاميكه فردي از جايي بهجاي ديگر ميرود ،نهتنها جسم خود را انتقال
ميدهد ،بلکه جمع كاملي از تجربیات ،حدسها و گمانها ،نگرشها ،باورها ،آراء و
نظرها ،انگیزهها و هدفهاي پیشین خود را نیز منتقل ميكند .در اين فرآيند ارتباطي
جهانگرد هم بايد بهعنوان يک پیام و هم بهعنوان يک مجراي بینالمللي ارتباط در نظر
گرفته شود (موالنا ،1387 ،ص.)255 .
مجادله اهمیت بیشتر پیام يا ابزار كه يکي از مجادالت بنیادي ارتباطات است ،در
جهانگردي معنايي ندارد .زيرا چه به پیام اهمیت بدهیم و چه به كانال ارتباطي ،در هر
دو صورت در جهانگردي انسان هم پیام و هم كانال ارتباطي است .از سويي ديگر ،اين
نو از ارتباط ،يک ارتباط چهره به چهره با تمامي محسنات و مزاياي ويهه آن است .در
اين نو از ارتباط ،پسفرست به شکلي بسیار كاملتر و درعینحال با سرعت بیشتر به
ارتباطگر ميرسد .اين مسئله يکي از مسائل مهم در رسانههاي توده است كه در مواجهه
با آن سازمانهاي بزرگ سعي ميكنند تا بهوسیله واحد روابط عمومي يا با استفاده از
ابزارهاي مکمل مانند فض اي مجازي ،تلفن و ..تا حدي بر اين مشکل فائق آيند كه
صورت موفقیت نیز ارزش اين نو پسفرست به سبب همزمان نبودن با فراگرد ارتباط،
هیچگاه قابل مقايسه با پسفرست همزمان در ارتباط چهره به چهره نیست .ارتباط بدون
برخورداري از پسفرست تبديل به يک ارتباط يکسويه ميشود كه بهسختي ميتوان
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نام ارتباط بر آن نهاد .در ارتباطي كه رودررو صورت ميگیرد و هر دو طرف با تمام
حواس ،وجود يکديگر را درک ميكنند ،ارتباطي كامل رخ ميدهد كه نسبت به ديگر
انوا ارتباط ،بسیار عمیقتر و بادوامتر است .در ارتباط میان فرهنگي و میان فردي مانند
جهانگردي ،ميتوان میان جنبههاي مثبت ارتباطات میان فردي و جنبههاي مثبت
ارتباطات توده را جمع كرد و از مزاياي هر دو نو ارتباط بهره برد .از ويهگيهاي
منحصربهفرد نو ارتباط در جريان جهانگردي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 .1ارتباط چهره به چهره و بدون واسطه صورت ميگیرد و ازاينرو تمام
حواس انسان در اين ارتباط درگیر ميشود.
 .2ارتباط بهصورت دوسويه است و امکان ارسال و دريافت پسفرست با
سرعت بسیار باال و همزمان با فراگرد ارتباط وجود دارد.
 .3در ارتباط میان فرهنگي و میان فردي امکان استفاده از ارتباط غیركالمي و
ظرفیتها و ظرافتهاي آن به شکل گستردهاي وجود دارد.

ارتباط غیركالمي عبارت است از ":تمام محرکهاي غیركالمي كه در يک محیط
ارتباطي بهوسیله منبع(فرستنده) و استفاده او از محیط به وجود ميآيد و داراي ارزش
پیامي بالقوه براي فرستنده و گیرنده است( ".سامووار ،1379 .ص .)251 .لباسها و

جواهرات ما ،پیامهاي بيشماري را كه از طريق چهره منعکس ميكنیم ،صدها حركتي
كه با بدن خود انجام ميدهیم ،كجا و چگونه اشخاص ديگر را لمس ميكنیم ،نگاه و
ارتباط بصري ،رفتارهاي صوتي مانند خنده و استفاده از زمان ،مکان و سکوت ،تنها
برخي از رفتارهاي هستند كه بهعنوان پیام به كار ميبريم ،بنابراين رفتارهاي غیركالمي
همانند فرهنگ بسیار نامحدود ميباشند .با توجه به نمادهاي مورد استفاده در ارتباط
كالمي و غیركالمي ،ميتوان گفت كه ارتباط غیركالمي بهمراتب جهانيتر از ارتباط
كالمي است.
رفتارهاي غیركالمي را مانند فرهنگ مي توان فراگرفت .اگرچه بسیاري از رفتارهاي
ظاهري ذاتي هستند(مثل خنديدن ،حركت كردن ،لمس كردن و تماس بصري) ،اما
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تحقیقات علمي منيد اين هستند كه فرهنگها قوانین اجرايي وضع ميكنند كه «چه
موقع ،چگونه و با چه نتايجي بیانهاي غیركالمي به نمايش درآيند» .بهعبارتديگر ما با
توانايي گريه كردن به دنیا آمدهايم ،اما آنچه باعث گريه ما ميشود و اينکه چه كسي
ميتواند آن را ببیند ،بايد بهعنوان جزئي از تحصیالت فرهنگي به ما آموخته شود
(سامووار ،1379 ،صص.)254-255 .
اين واقعیت كه در جريان ارتباطات روزمره ،بهطور ناخودآگاه استفاده از ارتباط
غیركالمي بهمراتب بیشتر از ارتباطات كالمي است ميتواند امارهاي بر كاملتر،
پرظرفیت تر و كارآمدتر بودن ارتباط از راه جهانگردي نسبت به ارتباط از راه رسانههاي
نوين باشد.
پذيرش جهانگردي بهعنوان يک ارتباط میان فرهنگي ،ميتواند اين نتیجه را به دنبال
داشته باشد كه بار ديگر به بازتعريف ابعاد مختلف جهانگردي با رويکرد فرهنگي و با
نگاه شناخت ظرفیتهاي عظیم آن بپردازيم.
جهانگردي بهعنوان يکي از بارزترين مصاديق ارتباطات میان فرهنگي باعث ميشود
كه افراد مختلف دنیا رودرروي يکديگر قرار گیرند ،با يکديگر تماس برقرار كنند،
بتوانند چیزهاي جديدي را كشف كنند كه ويهگي منحصربهفرد اين چیزها موجب
ارتباط يا همبستگي بیشتر بین آنها شود .جوامع و فرهنگها داراي يک هويت ميشوند
و بهعنوان گروههاي انتزاعي و تجريدي در صحنه حیات باقي نميمانند .اين تماس میان
فرهنگها ،به عنوان عاملي كه بقاي جهاني و ادامه حیات كره زمین را تضمین ميكند،
مورد توجه قرار گرفته است .بنابراين جهانگردي ميتواند در راه دستيابي و پايداري
صلح جهاني نقش بالقوه و ارزشمندي ايفا كند.
تاريخ ،اقلیم ،فیزيک ،شیوه زندگي و زبان هر قوم در يک منبع فراگیر به هم بافته
شده است و درک و شناخت اين مقوالت فقط از راه مشاهده مستقیم آن حاصل
ميشود .بدون شناخت اين مقوالت فراگیر در جامعههاي گوناگون ،فرهنگ جامعه اگر
نپوسد و از بین نرود ،بدون شک از رشد باز خواهد ماند .تنها از راه آشنا كردن
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فرهنگها با يکديگر است كه دشمنيها به دوستي تبديل ميشود .اين هنر بزرگ از
جهانگردي ،از سفر كردن و مسافر پذيرفتن برميآيد .انسانها نمايندگان فرهنگهاي
گوناگون هستند و تماس رودرروي آنها ،تماس رودرروي فرهنگهاست ،و از اين
تماس چهره به چهره است كه غناي فرهنگي ايجاد ميشود .تماسهاي چهره به چهره
بايد همه گروهها را در برگیرد .از دانشجويان بزرگ تا دانشجويان و كارگران بيمهارت
و از اينجاست كه جهانگردي بهصورت يک دستاورد و يک ضرورت جلوه ميكند .اگر
تماسهاي چهره به چهره انسانها با يکديگر و بافرهنگ يکديگر نباشد ،بسیاري از
پیشفرضها و داوريها و ذهنیتهاي بعضاً نادرست تا قرنها بهجا ميماند و فرهنگها
را دچار ركود دروني و تنش بیروني با ساير فرهنگها ميكند .غلبه بر همه اين مسائل
بر عهده جهانگردي است .اين راه و رسم تکامل بخشیدن به فرهنگها و دور كردن
آنها از ذهنیتهاي نادرست نسبت به يکديگر در همه تاريخ بشر ،اعتبار داشته است و
با گذشت زمان و رشد تکنول وژي بر اعتبار آن افزوده شده است (ديباي ،1371،صص.
.)19-22
 .5-9دعوت و تبلیغ با رويكرد ديني

دعوت و تبلیغ در رويکرد ديني نیز با هر سه حوزه «ارتباطي»« ،اقناعي» ،و «همسويي»
پیوند اساسي دارد .دعوت ديني نوعي از ارتباط است كه درصدد برقراري رابطه ،ايجاد
اقنا و باالخره تحقق همسويي انسان با محتواي ديني است .اين ارتباط از خدا آغاز و
به ديگران اعم از انسان ،حیوان ،طبیعت و موجودات ماوراي طبیعت تسري مييابد.
اقنا نیز ،در همین راستا ،پذيرش اعتقادات ديني و در حقیقت ايمان به آنچه كه از
خداوند متعال از طريق پیامبران نازل شده است ،ميباشد .دعوت ديني ،به دنبال ايجاد
اقنا  ،و متقاعدسازي است .در حقیقت ،اين رويکرد نیز حركت دوستمداري دين
است كه به دنبال جذب ديگران براي دوست داشتن آن و پیوند خوردن با آن ميباشد.
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«همسويي» نیز در رويکرد دعوت ديني ،به دنبال همفکر و همدل ساختن انسان با
تعالیم دين است ،با باورهاي ديني است و به دنبال ساختن انساني معتقد و عاشق دين
در حوزههاي مختلف است.
هدف نهايي در دعوت اسالمي سوق دادن انسانها بهسوي «خیر دنیا» و «خیر
آخرت» است .يا بهعبارتديگر دعوت انسانها به پذيرش و پیروي از اسالم مبین است.
اين هدف اساس «دعوت اسالمي» را تشکیل ميدهد .اما براي اين هدف اساسي،
اهداف پیراموني وجود دارد كه ميتوان در راستاي هدف اساسي غايي «دعوت اسالمي»
به شمار آورد كه به مهمترين آنها بهصورت فهرستوار اشاره ميشود.
.1دعوت به توحید  .2دعوت ايمان بهروز جزا  .3دعوت به عبادت خداوند  .4تبیین
مسائل عبادات و معامالت اسالمي  .5امربهمعروف و نهي از منکر  .6مبارزه با اديان و
ايدئولوژيهاي ساختگي  .7اهتمام به امور مسلمانان  .8تأكید بر كرامت انسان و آزادي
وي در سايه اسالم  .9تأكید بر وحدت اسالمي  .11دعوت به دفا از حقوق فطري بشر
 .11افشاي سیاستهاي ضد انساني و جلوگیري از بيعدالتيها  .12آگاهسازي جامعه
اسالمي و حمايت آنان از خطرهاي داخلي و خارجي  .12دعوت جامعه مسلمانان به
رشد و تعالي بر اساس تعالیم اسالمي(بشیر ،1393 ،صص.)81-82 .
از طرف ديگر ،دعوت يا تبلیغ ديني ،ازجمله دعوت اسالمي ،به دنبال گفتمانسازي
ديني است .اين گفتمان سازي ،نوعي از مطرح كردن «خودِ اعتقادي دين» در سطح
اجتماعي است .بهعبارتديگر ،اگر دين به شکل گفتمان اعتقادي به يک تعامل روزمره
انسان با خود ،خدا و ديگران تبديل شود ،به يک دعوت مدام ديني تبديل ميشود.
گفتمان سازي ديني در حقیقت ،شکلدهنده دعوت ديني در سطح فکري _ عملي
است .بنابراين در اينجا نیز نوعي از تعامل وجود دارد كه ميتوان در حوزه دعوت
ديني آن را «تعاملگرايي گفتمان ديني» نامید.
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 .4-9ضرورت بازبیني در روشهاي تبلیغ

در شرايط پیچیده اجتماعي عصر حاضر و مجموعه تغییرات آمیخته با آن از قبیل
زندگي ماشیني ،كاهش مناسبات عاطفي ،غلبه سودانگاري و دنیاطلبي ،ظهور بحرانهاي
هويت ،معنا و معنويت ،گسترش امکانات رسانهاي و ارتباطات سريعالسیر و در بستر
آن هجمههاي سنگین علیه اسالم و ارزشها و واقعیات اسالم و اسالم هراسي توسط
غولهاي بزرگ رسانهاي ،متصديان تبلیغ ديني را ملزم ميسازد كه ضمن حفظ
چارچوب و شاكله تبلیغ ،متناسب با نیازهاي عصر حاضر ابزارها و بسترهاي جديد را
به كار گیرند (وزيني ،1391 ،ص.)148 .
در مورد انو جهانگردي كه در گفتارهاي قبل بیان شد بايد اين دستهبندي را در
نظر گرفت كه در كنار جهانگردي و تبادر ذهني كه از آن به معناي ورد جهانگردان به
يک كشور ميشود دو نو سفر ديگر وجود دارد .اين دو نو سفر عبارتند از :سفر
مردمان همان كشور در داخل و جهانگردي آنان در خارج از مرزهاي آن كشور .اين دو
شکل جهانگردي را به ترتیب «جهانگردي داخلي»« ،1جهانگردي خارجي» 2در مقابل
«جهانگردي خارجيها» 3نامیدهاند .همچنین ميتوان اين سه شکل از سفر را در مورد
ايران ،به ترتیب «ايرانگردي»« ،جهانگردي» و «جهانگردپذيري» نامگذاري كرد
(همايون ،1391،ص.)26 .
در اين پهوهش از گونههاي سفر كه بیان شد« ،جهانگردپذيري» يعني ورود
گردشگران خارجي به ايران مد نظر است.
همانطور كه در گفتارهاي قبل بیان شد ورود گردشگران خارجي به ايران در
سالهاي اخیر رشد چشم گیري داشته است .از اين رو فرصتي فراهم آمده است كه بايد
هر چه بیشتر زوايا ،مالحظات و ابعاد آن را شناخت.
۱

. Domestic Tourism
2. Outbound Tourism
3. Inbound Tourism
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در شرايطي كه هجمه رسانهاي علیه ايران و اسالم توسط رسانههاي متعدد صورت
مي گیرد و تصوير ايران و اسالم را در ذهنیت افراد بسیاري از جمله عموم كشورهاي
غربي با خشونت ،جنگ ،عقبماندگي ،جهالت و ...پیوند زده است از خالل بستر
گردشگري و حضور تعداد زيادي از گردشگران خارجي در كشورمان فرصتي فراهم
آمده است تا بدون واسطهگري رسانهها اين بار به صورت چهره به چهره با آنها وارد
تعامل و ارتباط شويم .فرصتي كه از حیثیتهاي گوناگون داراي ظرفیت و مزيتهاي
بسیار است .از اين رو بايد گردشگري را ظرفیت عظیم و غني در راستاي دعوت
اسالمي دانست.
دعوت اسالمي در اين رويکرد تنها به معناي بیان حقائق و زيباييهاي اسالم و ايران
است .رويکردي كه سعي دارد روايت متفاوت از اسالم و ايران در ذهن گردشگران
خارجي به ويهه گردشگران غیر مسلمان شکل دهد.
دعوت اسالمي حول مفاهیم اصیل اسالمي مانند اخالق مداري ،صلح جويي،
عقالنیت و توحید شکل مي گیرد .دعوتي كه هیچ اجبار يا تحمیلي در آن صورت
نميگیرد و تنها به نیت خیرخواهي و نه حتي انگیزههاي ناسیونالیستي انجام ميپذيرد.
ضرورت اتخاذ رويکرد دعوت اسالمي در بستر گردشگري را ميتوان از وجهي
ديگر نیز دريافت و آن سابقه و پیشینه اسالمي كشور ايران است كه امروزه به عنوان
يکي از مهمترين و منثرترين كشورهاي اسالمي جهان به شمار ميرود و داشتن چنین
رويکردي عالوه بر ضرورت ،از نگاه بیروني ،امري الزم و حتي بديهي به شمار ميرود.
به عبارتي گردشگر با ورو د به كشور ايران ،انتظار مواجهه با يک كشور اسالمي را دارد.
از اين حیث فعالیتهايي با رويکرد دعوت اسالمي در بستر گردشگري را ميتوان با
توجه به ذهنیت و نیاز مخاطب نیز دريافت.
 .2روش پژوهش

پهوهش كیفي اغلب به روشها يا شیوههايي گفته ميشود كه به منظور بهدست آوردن
دادههاي ذهني به كار ميرود .با آن كه دانشمندان علوم اجتماعي و رفتاري اغلب درباره
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طبقه بندي پهوهش كیفي ،واژه شناسي و توصیف آن با يکديگر اختالف نظرهاي
گستردهاي دارند ،اما معتقدند كه روشها اصلي اين رويکرد پهوهش عبارت است از
مشاهده (مستقیم يا مشاركتي) ،مصاحبه (روايتي يا عمیق) و روشهاي غیرمداخلهاي.
برونداد پهوهشهاي كیفي اطالعات توصیفي است كه ميتواند به فهم بهتر احساسات،
عواطف و افکار آزمودنيها كمک كند .به بیان ديگر ،اين نو پهوهش به دنبال شناخت و
درک افراد است و با محدود ساختن مطالعه بر فرد يا جامعه در پي توجیه و تفسیر افکار
و نگرشها است(خداوردي ،1387 ،ص.)21 .
 .6-9روش مصاحبه؛ مصاحبه با متخصصان

مصاحبه ازجمله روشهاي كیفي گردآوري اطالعات در علوم اجتماعي است .كانل و
كان مصاحبه تحقیقاتي را بدينصورت تعريف مينمايند« :يک گفتگوي دونفره كه از
سوي مصاحبهگر جهت كسب اطالعات مربوط به پهوهش آغاز ميگردد و توسط وي
بر موضوعاتي متمركز ميشود كه او براي دستیابي به هدفهاي تحقیقي كه شامل
توصیف ،پیشبیني يا توضیح منظم است به آنها نیاز دارد» (دالور ،1374 ،ص.)154 .
قابلیتي كه مصاحبه به لحا نفوذ عمیق و گسترده در واقعیتهاي ذهني مصاحبهشونده
دارد ،آن را به روشي برتر در مطالعات ارتباطي و ديگر علوم اجتماعي تبديل كرده است
(لیندلف و تیلور ،1388 ،ص.)223 .
مصاحبهها از انوا مختلفي برخوردارند و ميتوان به چندين نو مختلف مصاحبه
اشاره كرد .ازآنجاكه پهوهش حاضر از روش مصاحبه ،جهت گردآوري دادهها ،از
نخبگان و صاحب نظران حوزه تبلیغ و دعوت اسالمي و همچنین گردشگري بهره
ميگیرد؛ به نظر ميرسد مصاحبه با متخصصان بسیار راهگشا باشد.
در مصاحبه با صاحبنظران ،مصاحبهكننده دادهها را از اشخاصي جمعآوري ميكند
كه دانش يا ديدگاه ويههاي دارند كه از طريق ديگران قابل حصول نیست» (گال،1386 ،
ص .)525 .مصاحبه با متخصصان را نوعي مصاحبه نیمه استاندارد ميدانند كه برخالف
مصاحبههاي زندگینامهنگارانه به مصاحبهشونده نه بهعنوان يک (كل يا) شخص ،بلکه به
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قابلیتش بهعنوان متخصص در حوزهاي خاص توجه ميشود .متخصصان نه بهعنوان
يک مورد منفرد بلکه بهعنوان نمايندگان يک گروه(از متخصصان خاص) در نمونه
گنجانده ميشوند» (فلیک ،1391 ،ص.)183 .
در اين پهوهش ،ابتدا در رصد كلي ،مراكز ،نهادها ،منسسات و افرادي كه در حوزه
دعوت و تبلیغِ گردشگران خارجي ،در سراسر كشور مشغول به فعالیت هستند،
شناسايي شدند .در گام بعد با افراد شاخص و فعال اين منسسات مصاحبه عمیق و
تخصصي صورت گرفت و تجارب و ايدههاي آنها در اين عرصه و با هدف شناسايي
ظرفیتهاي گردشگري با رويکرد دعوت اسالمي درج شد.
 .9-2مروري بر روش تحلیل تماتیک (مضمون)

براي تحلیل اين دادهها يعني متن مصاحبههاي صورت گرفته ،از روش تحلیل مضمون
استفاده شد ،زيرا اين روش مانند ساير روشهاي تحلیل كیفي ديگر به دنبال كشف
ايدهها و معاني از متن است و نه صرف اثبات يا رد فرضیههاي قبلي .روش تحلیل
مضمون به دنبال كشف روح حاكم بر متن است و در دستهبندي روشهاي كیفي از
حیث انتزا و مفهومسازي بعد از تحلیل محتوا (مقولهبندي) و قبل از روشهايي مانند
دادهبنیاد(مفهومسازي) قرار ميگیرد .روش تحلیل مضمون غالبا در تحلیل دادههاي
عمیق و مبسوط به كار گرفته ميشود تا بتواند محقق را در كشف معاني عمیق حاكم بر
متن ياري رساند.
براي كسب نتايج مفید و بامعني در تحقیقات كیفي ،الزم است دادهها به صورت
روش مند تحلیل شوند؛ اما متأسفانه ابزارهاي تحلیلي اندكي در اين زمینه وجود دارد.
يکي از فنون تحلیلي مناسب در تحقیقات كیفي ،تحلیل مضمون است كه بهطور
گستردهاي استفاده شده است .از تحلیل مضمون ميتوان بهخوبي براي شناخت
الگوهاي موجود در دادههاي كیفي استفاده كرد .تحلیل قالب مضامین و تحلیل شبکه
مضامین نیز از ابزارهايي هستند كه معموالً در تحلیل مضمون به كار ميروند .قالب
مضامین ،فهرستي از مضامین را به صورت سلسلهمراتبي نشان ميدهد .شبکه مضامین
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نیز ارتباط میان مضامین را در نگارههايي شبیه تارنما نشان ميدهد(عابدي جعفري و
غیره.)1391 ،
در روش تحلیل مضمون وظیفه محقق شناخت تعداد محدودي از مضمونهايي
است كه بهطور كافي بازتابدهندهي دادههاي متني است .اين كار ،كار سادهاي نیست.
در اينجا محقق براي ارتباطسازي میان دادهها ،بايد دادهها را كدگذاري نمايد .در اينجا
محققین توصیف لفظي مختصري براي مجموعه قابل توجهي از دادهها انجام ميدهند.
ممکن است تحلیلگر براي هر دو يا سه خط از دادهها يک كد اختصاص دهد .البته
قاعده خاصي برا ي اين امر وجود ندارد و ممکن است در موارد گوناگون ،متفاوت
باشد .بعد از كدگذاري ،محقق بايد تالش كند مضمونهايي را شناسايي كند كه
مجموعه اي از اين كدها را يکپارچه نمايد .محقق نیاز دارد كه هر مضمون را به صورت
شايستهاي شناسايي نمايد (حجازيفر.)1391 ،
استفاده از نرمافزارهاي تحلیل كیفي در انجام اين فرآيند بسیار تسهیلگر است .در
اين راستا ميتوان از نرمافزارهاي تحلیل كیفي همچون  ATLAS.TI ،NVIVOو
 MAXQDAاستفاده كرد .نگارنده بنا بر تجربه كار با هر سه برنامه ،نرمافزار
 MAXQDAنسخه  PRO۱۲را براي انجام اين پهوهش مناسبتر ميداند .محیط و ابزار
گرافیکي متنو  ،رابطه كاربري آسانتر و جذابتر ،سازگاري بیشتر با زبان فارسي،
فرمتهاي خروجي مختلف و امکان جستجوي آسان بین دادههاي فارسي از جمله
مزاياي اين نرمافزار به نسبت به دو نرمافزار ديگر است.
 .3يافتههاي پژوهش

در اين فصل يافتههاي مصاحبه عمیق با ده نفر از فعاالن تبلیغ ويهه گردشگران خارجي
آمده است .همانطور كه بیان شد ،دسترسي به افراد مصاحبهشونده با روش گلوله برفي
صورت گرفته است .به اين صورت كه ابتدا در رصد اجمالي ،منسسات و گروههاي
فعال در اين زمینه شناسايي شدند .سپس با رجو به هريک از اين گروهها از آنها
خواسته شد تا افراد و گروههاي فعال در اين حوزه را معرفي كنند .با معرفي صورت
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گرفته و رصد دقیقتر از افراد فعال در اين حوزه ،شهرهايي كه بستر چنین فعالیتهايي
هستند ،شناسايي شد و افراد محوري اين گروهها در شهرهاي قم ،شیراز ،كاشان ،يزد و
اصفهان براي انجام مصاحبه انتخاب شدند .از اين رو ميتوان گفت كه ده نفر از افراد
مصاحبهشونده در اين پهوهش ،محور فعالیت در يک گروه برجسته در شهرهاي نام
برده هستند .دلیل اكتفاي انجام مصاحبه با اين تعداد افراد ،پوشش نسبتا كامل
فعالیتهاي برجسته در اين حوزه است كه از طريق رصد اجمالي ،معرفي افراد فعال در
اين حوزه و رصد دقیق در مرحله آخر صورت گرفته است .البته نگارنده ادعاي
شناسايي كامل فعاالن و فعالیتهاي صورت گرفته در اين حوزه را ندارد لیکن به
اقتضاي تواناييهاي خود و محدوديتهاي و امکانات پهوهش ،اين تعداد از
مصاحبههاي عمیق صورت گرفته ميتواند تشريح كننده مسائل اين حوزه باشد .البته
الزم به ذكر است كه در اين راستا شهرهايي مانند مشهد نیز معرفي شدند كه پس از
بررسي صورت گرفته مشخص شد كه فعالیتهاي آنها ،تمام منلفههاي مدنظر در
راستاي سنال اين پهوهش را ندارد .بهطور مثال فعالیتهاي آستان قدس رضوي
متمركز بر توريسم مذهبي و جهانگردان مسلمان است و برنامههاي آنها براي
جهانگردان غیر مسلمان تا كنون بسیار محدود و جزئي بوده است.
از مجمو  11مصاحبه عمیق صورت گرفته 342 ،مقوله استخراج شدكه ناظر به
هركدام يک مضمون پايه به دست آمد كه تعداد آنها بدون تکرار  151مورد است .از
مجمو مضامین پايه تعداد  81مضمون سازماندهنده استخراج شد و در نهايت از
مجمو آنها تعداد  11مضمون محوري استخراج شد.
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مضمون سازمان دهنده

ردیف

مضمون فراگير

تأثیرپذيري بیشترِ توريست از تبلیغ توريسم
1
به نسبت اعزام مبلغ به خارج از كشور
كمهزينه بودن تبلیغ توريسم نسبت به اعزام
2
مبلغ به خارج از كشور

محدوديتها و سختيهاي فراوان براي تبلیغ
3
در خارج از كشور

4

عدم محدوديت سیاسي توريستها براي

چرایی تبليغ توریسم و اهميت آن

ارتباطگیري از جانب كشورشان

نسبت به سایر راههاي تبليغی و ارتباطی

فرصت مقابله با فضاي مسموم رسانهاي علیه
5
ايران و اسالم
6گستره و عمق باالي ارتباطات چهره به چهره
 7آغازگري ارتباطات از جانب توريستها
دغدغهمندي و جستوجوگري توريستها
7
براي فهم واقعیات
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اشتیاق و انگیزه توريستها براي آغازگري
9
ارتباط با مبلغان اين عرصه

فرصت ايجاد ذهنیتي نو و متفاوت براي
10
توريست نسبت به اسالم و ايران

11ايفاي نقش يک رسانه ،در خارج از كشور
توسط توريست بعد از سفر به ايران

 12كاهش خصومت و دشمني علیه اسالم

شکستن انحصار تصويرسازي رسانههاي
13
خارجي علیه اسالم
14

«هدف» تبليغ توریسم

ايجاد سنال در ذهن توريست

15هدف ،مسلمان كردن توريستها نیست
وجود نداشتن وحدت رويه در سازمانهاي
16
متولي حوزه گردشگري
عدم هماهنگي بین نهادها و منسساتي كه
17
تبلیغ توريسم را دنبال ميكنند.
 17عدم آشنايي با حوزه گردشگري و

«سازمانها و نهادهاي رسمی» در
عرصه تبليغ توریسم
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ظرفیتهاي فرهنگي و تبلیغي آن
19
20

باور نداشتن به ظرفیتهاي فرهنگي و
تبلیغي حوزه گردشگري
تصورات نادرست مسئولین درباره
فعالیتهاي تبلیغي در اين عرصه
عدم نقشآفريني سازمانها به دلیل

21
محافظهكاري و ترس از به دردسر افتادن
پشتوانه فرهنگي ،تمدني و معارفي معماري
22
ايراني ـ اسالمي
نگاه واال و برجسته اسالم به ساير اديان الهي
23
بهويهه مسیحیت
24

خانواده در اسالم

توجه به حقوق زنان و جايگاه اجتماعي آنها
25
26جامعیت حقوق اسالمي در ابعاد مختلف
27

اخالق در اسالم

27

عقالنیت در اسالم

29

فلسفه اسالمي

30

بیان تاريخ اسالمي

31

تمدن اسالمي

معرفي شخصیتهاي بزرگ ايراني و اسالمي
32
33

هدفمندي زندگي و نیاز به دين

«ظرفيتهاي محهوایی» در عرصه تبليغ
توریسم
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34فلسفه انقالب اسالمي و دستاوردهاي آن
پرداختن به ماجراي كربال و امام حسین
35
علیهالسالم
 36ظهور منجي و ظهور حضرت مسیح

37

37

صلحطلبي و محبت در اسالم
تفکیک اسالم واقعي و شیعي از اسالم
تکفیري و داعشي

بیان غرضورزي رسانهها در مورد ايران و
39
اسالم
آغازگري توريست براي ارتباط با روحانیت
ملبس به دلیل جايگاه معتبر ،مستند و موثق
40
اين كسوت در نگاه توريست
جالب و جذاب بودن لباس روحانیت در
41
نگاه اول براي توريستها
ارجحیت داشتن روحانیون ملبس به فرد
42
زباندان غیرمبلس
43
44

ضرورت ارائه مطالب ،متناسب با هر
مخاطب
ضرورت شناخت فرهنگهاي ديگر و
حساسیتهاي فرهنگي

«مبلغ» و نيروي فعال در عرصه تبليغ
توریسم
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ضرورت داشتن مهارتهاي زباني و آشنايي
45
با ادبیات خاص هر كشور
46

ضرورت آشنايي با اديان مختلف و
اشتراكات اديان

ضرورت نگاه برون ديني براي فعال اين
47
عرصه
ضرورت داشتن ذهن باز و فراجناحي براي
47
فعال اين عرصه
ضرورت اهل سفر بودن براي فعال اين
49
عرصه
50ضرورت آشنايي با آداب مناظره اسالمي
ضرورت داشتن اطالعات در خصوص

51
كلیات انقالب اسالمي و ساختار سیاسي
يادگیري كلیاتي از دانشهاي مختلف كه در
52ارتباطگیري با فرهنگ متفاوت موضوعیت
دارد.
جايگاه خاص تورلیدر در ايجاد تصويري
53
خاص از اسالم و ايران براي توريست
نقش مکمل تورلیدرهاي مذهبي در عرصه
54
تبلیغ
تصورات نادرست برخي تورلیدرها در مورد
55
فعالیتهاي تبلیغي و ايجاد ممانعت
پايین بودن سطح اطالعات ديني و معارفي
56
برخي تورلیدرها

«تورليدر» در عرصه تبليغ توریسم
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انتقال اطالعات نادرست و غیرواقعي به
57
توريستها توسط برخي تورلیدرها
غفلت تورلیدرها از برخي از ظرفیتهاي
57
فرهنگي گردشگري
 59ضرورت توانمندسازي تورلیدرها
60

راهاندازي تورهاي تخصصي

نادرست بودن ورود روحانیت به صفر تا صد
61
عرصه گردشگري بهصورت مجزا و مستقل
شناسايي و توانمندسازي فعالین عرصه تبلیغ
62
توريسم براي ايجاد شبکه انساني منسجم
طراحي نظام جامع در عرصه تبلیغ توريسم
63
فرهنگي در تعامل با

معاونت ويهه در میرا
64
حوزه علمیه

«ایجاد ساخهار» در عرصه تبليغ توریسم

منسسهاي ذيل حوزه علمیه كه بقیه ارگانها
65
از آن حمايت كنند.
منسسهاي مردمنهاد و مستقل از نهادهاي
66
رسمي
ايجاد گرايشي تحت عنوان تبلیغ توريسم در
67
حوزههاي علمیه
ايجاد گروههاي جهادي تبلیغ توريسم در
67
كوتاهمدت
باالتر بودن سطح گردشگران ورودي به ايران
69از سطح عمومي گردشگران دنیا به دلیل
مالحظات ارزشي و اعتقادي در ايران
70داشتن انگیزهي فهم تاريخي و فرهنگي در

ویژگیهاي «توریست»هاي ورودي به
ایران
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مورد ايران
غالب توريستها از قشر تحصیلكرده

71
دانشگاهي و يا جوانان ماجراجو هستند.
داشتن روحیه حقیقتطلب ،دغدغهمند و
پرسشگر در اغلب توريستهاي ورودي به
72
ايران براي فهم واقعیات بهويهه در عرصه
دين
اشتیاق و انگیزه توريستها براي آغازگري
73
ارتباط با مبلغان اين عرصه
مهماننوازي ايرانیان

74

گشادهرويي ،نشاط و خونگرمي ايرانیان در
75
معاشرت
ديني بودن ايران و حضور دين در گستره
76
جامعه
77

تنو در سبک زندگي ايرانيها

77

امنیت در ايران

79

چند فصلي بودن ايران

70

نظافت در ايران

«جذابيتهاي ایران» از نگاه توریست

(جدول شناسايي و تدوين مضامین فراگیر)

 .5تحلیل يافتهها
 .9-5پاسخ به سؤال اصلي

سنال اصلي اين پهوهش عبارت است از اين كه «آيا جهانگردي ميتواند بستر و كانال
مناسبي براي دعوت اسالمي باشد؟»
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با توجه به يافتههاي اين پهوهش در پاسخ به سنال اصلي بايد بیان كرد كه
جهانگردي يکي از مهمترين و غنيترين بسترهاي موجود در راستاي دعوت اسالمي
است .بستر جهانگردي داراي ماهیت ارتباطي ممتازي است كه بهطور بالقوه آن را به
نسبت ساير بسترها و كانالهاي ارتباطي موجود ارجحیت ميبخشد .اين ويهگيها
بهطور مشروح در فصل دوم بیان شد .عالوه بر آن مصاحبهشوندهها بهطور مکرر به
مزايا و امتیازات ويهه اين بستر به نسبت ساير راههاي تبلیغي معمول و رايج اشاره
كردهاند كه در تشريح مضامین فراگیر در ادامه بیان ميشود .تجربه فعالیت چند ساله
مصاحبهشوندهها در اين حوزه ،عالوه بر تأيید مباحث نظري در خصوص غناي ارتباطي
و فرهنگي جهانگردي ،نشان ميدهد كه اين بستر بهطور خاص در مورد كشور ايران
داراي فرصتهاي زيادي است كه ميتواند در رديف فعالیتهاي رسانهاي و فضاي
مجازي ،جدي گرفته شده و از آن بهرهبرداري شود.
 .2-5پاسخ به سؤالهاي فرعي

سنالهاي فرعي ذيل آن اين است كه «در صورتي كه جهانگردي كانال و بستر مناسبي
براي دعوت اسالمي باشد ،اين بستر چه ظرفیتهاي فرهنگي و ارتباطي در راستاي
دعوت اسالمي دارد؟» و همچنین «مالحظات و ضروريات فعالیت در عرصه دعوت و
تبلیغ در بستر جهانگردي چیست؟»
همان طور كه در فصول گذشته بیان شد اين پهوهش سعي در برجسته كردن نگاه و
رويکرد فرهنگي به بستر گردشگري دارد كه تاكنون تحت نگاههاي صرفاً اقتصادي ،اين
ظرفیتها مورد غفلت واقع شدهاند .در راستاي كشف اين ظرفیتها در حوزه عمل و
نه صرفاً انتزا  ،پهوهشگر به رصد و بررسي میداني پرداخته و گروهها ،منسسات و
نهادهايي را كه با نگاهي متفاوتتر در حوزه گردشگري فعالیت ميكنند و سعي در
رسیدن به الگو در ساختارسازي و تولید محتوا دارند را شناسايي كردهاند .اين گروهها
بهطور متمركزتر در شهرهاي توريستخیز يعني كاشان ،يزد ،اصفهان ،شیراز و قم
مشغول فعالیتهاي خودجوشي هستند كه در طي چندين سال به تجارب مهمي در
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حوزه ساختارسازي و استفاده از ظرفیتهاي ورود گردشگران خارجي به ايران ،دست
پیدا كردهاند .مسئله اصلي و مشترک بین اين گروهها ،استفاده از ظرفیتهاي بستر
جهانگردي در راستاي تبلیغ و دعوت اسالمي است .اين گروهها با محوريت طالب
علوم ديني و با دغدغه تبلیغ دين شکل گرفتهاند .ايده اصلي اين تشکلها از اين مسئله
شکلگرفته است كه راه هاي تبلیغ دين در عصر جديد را بايد شناسايي و اولويتبندي
كرد .راههايي كه از حیثیتهاي گوناگون كارآمد باشند؛ ازجمله اينكه عمق و گستره
ارتباط در آن بستر تبلیغي ،به صورت حداكثري باشد .غناي كانال و بستر ارتباطي نیز
در باالترين سطح خود باشد .بدين معنا كه اين بستر ،جوابگوي انتقال محتواي اين
عرصه يعني بیان معارف ديني با حساسیت بیان ويهه آن براي مخاطب بافرهنگ كامل
متفاوت باشد .همچنین اين بستر بايد امکان ارتباط بین فرهنگي را فراهم آورد و
تفاوتها و حساسیت هاي فرهنگي كشورهاي مختلف را به رسمیت شناخته و مخاطب
خود را مخاطبي بینالمللي و نه صرفاً داخلي به معناي مخاطب درونديني،
درونفرهنگي و درونمرزي تعريف كند .در نظر گرفتن اين وجوه مختلف ،شناسايي
بستري با اين ويهگيها را به سهل ممتنع تبديل ميكند .ممتنع ازاينجهت كه جوانب و
مالحظات حضور در اين عرصه بهخصوص با دو قید «ارتباطات بین فرهنگي» و
همچنین «بیان معارف ديني» ،فعالیت در اين عرصه را دشوار و پیچیده مينماياند و
سهل ازاينجهت كه با نگاهي گذرا ميتوان بستر بالقوه اين عرصه را در كشورمان با
حضور سالیانه میلیون ها گردشگر خارجي ،شاهد بود .ظرفیت و فرصت عظیمي كه با
غلبه نگاههاي صرفاً اقتصادي بهنوعي از بیزينس تقلیل يافته است .سالیانه بیش از 5
میلیون گردشگر خارجي وارد كشور جمهوري اسالمي ايران ميشوند درحاليكه
تاكنون ايران اهتمامي به مديريت تصوير خود بهعنوان كشور اسالمي نداشته است .در
اين عرصه فرصتهاي فراواني وجود دارد كه در اين پهوهش سعي در شناسايي آنها
از نگاه و تجربه فعاالن اين عرصه دارد .بعضي از اين تجارب و مالحظات اگرچه در
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فصل يافتهها با لفظ مستقیم ظرفیت و فرصت بیان نشدهاند ،اما همگي ناظر به شناسايي
و فرآيند شکوفايي فرصتها در اين عرصه هستند.
 .3-5شبكه مضامین
 .9-3-5چرايي تبلیغ توريسم و اهمیت آن نسبت به ساير راههاي تبلیغي و ارتباطي

هر سال هزينههاي زيادي از طرف سازمانها و نهادهاي مختلف صرف اعزام مبلغ به
خارج از كشور ميشود و اين در حالي است كه محدوديتهاي مختلف سیاسي براي
شخص مبلغ در خارج از كشور به ويهه در كشورهاي غیرمسلمان وجود دارد .عالوه بر
آن حضور مبلغ در يک كشور خارجي و جذب افراد و جلب اعتماد و اطمینان آنها
بسیار دشوار و زمانبر است حالآنکه در مقابل اين رويکرد ،شاهد هستیم كه سالیانه
میلیونها گردشگر خارجي ،مخاطب مستقیم ما در بستر گردشگري هستند .مخاطبي كه
كار و مشغولیتهاي خود را در كشورش رها كرده و با صرف هزينه شخصي وارد ايران
شده تا از نزديک واقعیات ايران را ببینند و بشنوند .از سوي ديگر توريستها براي
ارتباط گیري با مبلغان هیچ محدوديت سیاسي ندارند در حالي كه همین ارتباط در
كشور خودشان ممکن بود محدوديتهايي از جانب دولت و كشورشان براي آنها
داشته باشند .نو ارتباط در اين عرصه ،تنها ارتباط كالمي نیست و همه ديدنيها و
شنیدني ها در اين عرصه فرستنده پیامي هستند كه نهايتاً تصويري را در ذهن مخاطب از
ايران اسالمي شکل ميدهند .در اين بستر ،عناصر ارتباطي يعني فرستنده پیام،
گیرنده(مخاطب) و كانال ارتباطي ،در بهترين وجه خود براي طي شدن فرآيند انتقال
پیام قرار دارد .ارتباطات از نو چهره به چهره است كه همانطور كه در فصل نظري
بهطور مفصل بیان شد ،كمترين میزان پارازيت و بیشترين فرصت غناي ارتباطي را دارد.
در اين جا مخاطب ،جهانگرداني هستند كه براي فهم بسیاري از مسائل در مورد ايران و
اسالم ،با هزينههاي شخصي خود اقدام به سفر كردهاند و حال آمادگي شنیدن و ديدن
دارند؛ ازاينرو در غالب اوقات توريستها مشتاقانه آغازگر ارتباط هستند و كافي است
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تا فرستنده پیام در مسیر آنها قرار گیرد تا آنها با پرسش در مورد ايران و اسالم و
ذهنیتهايي كه در مورد آن دارند ارتباط با مبلغ را آغاز كنند.
بايد توجه داشت كه در صورت اقنا مخاطب توسط مبلغ و تشريح دقیق مسائل،
خود توريست به شفاف سازي در مورد مسائل ايران و اسالم براي اطرافیان خود
ميپردازد .به ويهه اينكه بسیاري از توريستهاي ورودي ايران ،داراي جايگاه و
كسوتهاي علمي و صاحبان نفوذ در كشور خود هستند و ميتوانند نقش يک رسانه
مدافع حقايق ايران و اسالم را در برابر تبلیغات منفي بسیاري از رسانهها ايفا كنند.
كمترين نتیجه اين امر مي تواند اين باشد كه هر توريست اطرافیان خود را به سفر به
ايران تشويق كند؛ چیزي كه در عمل بسیار اتفاق افتاده است و بسیاري از توريستها
بنا به توصیه آشنايان و اطرافیان خود به ايران سفر كردهاند.
در مجمو بايد بیان كرد كه مزاياي بهره بردن از اين فرصت به نسبت ساير راههاي
ارتباطي و تبلیغي آن قدر زياد است كه در اولويت قرار دادنِ حضور در اين عرصه را
امري بديهي و ضروري مينماياند.
 .2-3-5هدف تبلیغ توريسم

ابتدا بايد هدف غايي از فعالیت در اين عرصه يعني تبلیغ ديني در بستر گردشگري
مشخص شود .تبادر ذهني در مورد هدفِ اين نو تبلیغ شايد اين باشد كه افرادي با
دغدغه ي مذهبي سعي دارند توريست را به سمت اقرار به مسلماني سوق دهند
حالآنکه فعاالن اين عرصه بهطور قاطع بیان ميكنند كه مسلمان كردن توريستها به
هیچ وجه هدف و اولويت فعالیت در اين عرصه نیست ،زيرا دينپذيري و اعتقاد به
دين و آيیني خاص ،فرآيند متفاوتي را ميطلبد كه با توجه به اقتضائات گردشگري
چنین انتظاري در اين عرصه وجود ندارد و دنبال نميشود .هدف اصلي از فعالیت در
اين عرصه بیان واقعیات و حقايق دين اسالم است كه غالباً در ذهنیت برساخته شده از
رسانه هاي غربي با مواردي همچون خشونت ،دوري از عقالنیت ،جنگطلبي و ...پیوند
خورده است .ذهنیتي كه پايه هاي آن با حضور توريست در ايران و مشاهدات ابتدايي او

سال سوم ،شماره دوم (پیاپي ،)6بهار و تابستان 9318

988

از فضاي رايج زندگي و معمول در كشور ،بههمريخته و بياعتمادي به غولهاي
رسانهاي جاي آن را مي گیرد .در اين موقعیت است كه خود توريست مشتاقانه آغازگر
ارتباط است و سعي دارد كه باروحیه پرسشگر و حقیقتطلب ،فهم خود را بهدور از
ههموني رسانهها به واقعیات نزديکتر كند .در اين موقعیت فعال اين عرصه يعني مبلغ
يا داعي به كمک توريست مي آيد و سعي دارد روايتي متفاوت از چیزي كه تاكنون از
رسانه ها شنیده را در اختیار او قرار دهد .همچنین به سناالت متعددي كه در ذهن
توريست به وجود آمده پاسخ دهد .در مجمو بايد بیان كرد كه هدف از چنین
فعالیتهايي شکستن انحصار تصويرسازي و ههموني رسانههاي خارجي علیه ايران و
كاهش دادن خصومتها و دشمنيهايي است كه برساخت رسانههاي خارجي در اين
زمینه است .از اين رو اين فعالیتها بايد منجر به ايجاد سنال و انگیزه براي جهانگردان
جهت شناخ ت دقیق و واقعي از ايران و اسالم باشد و فرصتي را براي آنها فراهم آورد
تا به دور از هیاهوي رسانهها به بازنگري در مورد نگرشهاي گذشته خود در مورد
ايران و اسالم بپردازند.
اين مسئله نیز قابل ذكر است كه در ذهن اغلب توريستها ،تفکیک و مرزبندي بین
ايران و ايران اسالمي وجود ندارد زيرا ايران را بهعنوان يک كشور اسالمي با تاريخ و
فرهنگ ايراني ميدانند و تفکیک ملیت و مذهب ايران براي آنها مطرح نیست .ازاينرو
تغییر ذهنیت و نگرش در مورد ايران و اسالم در كنار يکديگر رخ ميدهد و همافزايي
بین آن دو وجود دارد .يعني بخش عمدهاي از ذهنیت توريستها در مورد ايران به
وجوه اسالمي آن گرهخورده كه با تغییر نگرش نسبت به معارف و مواضع اسالمي
ذهنیت آنها نسبت به ايران نیز دچار تغییر و تحول ميشود.
 « .3-3-5ظرفیتهاي محتوايي» در عرصه تبلیغ توريسم

در اين ارتباط مهمترين مفاهیمي كه ذهن توريستها را به خود جلب ميكند مفاهیمي
است از قبیل :عقالنیت در اسالم ،صلحطلبي و مهر و محبت در اسالم ،حضور دين در
عرصههاي مختلف زندگي ،هدفمندي زندگي ،پرداختن به روايتهاي اصیل اسالمي
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همچون تاريخ واقعه كربال ،ظهور منجي در آخرالزمان ،نگاه واالي اسالم به اديان الهي
ديگر و بیان مشتركات اديان با يکديگر بهويهه مسیحیت ،ظهور حضرت مسیح در كنار
منجي آخرالزمان ،جامعیت حقوق در اسالم و...
البته بايد توجه داشت كه نو ارتباط صرفاً از نو كالمي و آنهم به صورت
سخنراني نخواهد بود و ظرافتهاي ارتباطي و تعاملي است كه ارتباط را در باالترين
درجه مفاهمه ،تأثیرگذاري و تأثیرپذيري قرار ميدهد.
ظرفیتهاي محتوايي كه در بستر زماني و مکاني در اين عرصه وجود دارد بسیار
متنو و متعدد است و فرصتهاي فراواني را براي مبلغ اين عرصه فراهم ميآورد .از
حیث زماني تقارن ايام ماه محرم با فصل پررونق گردشگري در سالهاي اخیر اين
فرصت را پديد آورده كه توريستها در فضاي ويهه ايام محرم حضور يابند .مناسک
ايام محرم ظرفیت عظیمي است كه در سالهاي اخیر موردتوجه مسئولین حوزه
گردشگري قرارگرفته است و شرايطي را براي حضور توريست در اين مناسک فراهم
آمده است و استقبال توريستها از اين امر بهگونهاي بوده است كه در شهرهاي مذهبي
مانند يزد كه مناسک عزاداري ايام محرم بهطور خاص و ويهه برگزار ميشود،
برنامههاي متعددي شامل آشنايي و شركت توريستها در مراسم عزاداري و آشنايي
آنها با مناسک اسالمي و فلسفه آنها ،در نظر گرفته شده است .ظرفیت بزرگ ديگري
كه ميتوان در اين زمینه بیان كرد ،ابنیه تاريخي فراواني است كه حاكي از تمدن كهن
در ايران دارد .معماري باشکوه مساجد و خانههاي تاريخي ،نشان از عظمت ايران در
دورانهاي مختلف تمدني و تاريخي دارد .اين سازههاي تاريخي داراي پشتوانههاي
علمي ،هنري و معارفي فراواني است كه بیان آنها براي توريستها بسیار جذاب است.
ظرفیتهاي متعدد ديگري مانند امامزادگان و بقا متبركه ،گلزار شهدا و ...وجود دارد
كه داراي ظرفیتهاي زيادي جهت معرفي شخصیتهاي بزرگ ايراني و اسالمي و
سبک زندگي سرشار از معارف و حقايق آنهاست.
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« .5-3-5مبلغ» و نیروي فعال در عرصه تبلیغ توريسم

از منظر ديگر در مورد مبلغ ،داعي يا فعال اين عرصه بايد بیان كرد كه داشتن
مهارتها ي ارتباطي ،زباني و همچنین ادبیات خاص هر كشور از ضروريات فعالیت
اوست .همچنین شناخت فرهنگهاي مختلف ،حساسیتهاي فرهنگي خاص هر كشور
و وجوه تمايزي هر فرهنگ ازجمله مواردي است كه براي فعالیت در اين عرصه
ضروري به نظر ميرسد.
مبلغ بايد اطالعات موسعي در حوزههاي مختلف داشته باشد و از علوم مختلف به
ويهه در حوزه علوم انساني مانند جامعهشناسي ،روانشناسي ،علوم سیاسي و  ...بهره
بگیرد.
فعال اين عرصه بايد ذهني باز و فراجناحي داشته باشد و محتوا را از جانب
اعتقادات شخصي خود بیان نکند ،بلکه نگاه برون ديني داشته و ادبیات برون ديني را
براي تشريح معارف اسالمي به كارگیرد .آشنايي با شیوهها و آداب مناظره در اسالم و
همچنین سیره ائمه اطهار علیهمالسالم در برخورد با افرادي از فرهنگها و اديان و
آيینهاي متفاوت ،ميتواند راهنماي فعالین اين عرصه باشد .از آنجا كه محتواي اصلي
در اين فعالیت ،بیان معارف اسالمي است به نظر ميرسد حضور طالب علوم ديني و
عالمان معارف اسالمي در اين حوزه بايد برجستهتر باشد .البته اين مالحظه بدين معنا
نیست كه ساير افراد نميتوانند در اين عرصه فعالیت منثري داشته باشند بلکه همه
اجزاي و عناصر اين بستر يعني گردشگري ميتوانند در جايگاه در راستاي تحقق
اهدافي كه بیان شد ،فعالیت منثر و مکمل با يکديگر داشته باشند .به عبارتي حضور
ر وحانیت تنها بخشي از نقشه جامع در اين عرصه را تکمیل ميكند و حضور افراد
داراي مهارت در كنار روحانیت فعال در اين عرصه الزامي است .ازاينرو صفر تا صد
اين عرصه بر عهده مبلغ روحاني نیست و عناصري همچون تورلیدرها ميتوانند نقش
بسزايي در اين حوزه و تکمیل فعالیتهاي آن داشته باشند .البته بايد اين موضو را
بیان كرد كه حضور مبلغ ملبس به لباس روحانیت ،جزو فرصتهاي اين نو فعالیت
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است .زيرا توريستها غالباً در مواجهه با روحانیت ملبس ،انگیزهي بیشتري براي
آغازگري ارتباط دارند .زيرا روحانیت را نماينده نهاد دين و سیاست ميدانند و از اين
كسوت انتظار پاسخگويي دارند زيرا اين كسوت را صاحبمنصب معتبر ميدانند
ازاين رو مشتاق هستند تا سناالت خود را از يک منبع معتبر و دستاول بپرسند .از
طرفي روحانیت را با كشیشهاي مسیحي مقايسه كرده و براي توريستها جذاب به
نظر ميرسد كه روحانیت در تمام عرصههاي عمومي در كنار ساير افراد و اقشار و
كسوتها حضور دارد .از طرف ديگر به دلیل هجمههاي رسانهاي علیه روحانیت ،براي
توريست مهم است كه با روحانیت ارتباط گرفته و سناالت خود را مستقیماً از خود
آن ها بپرسد .در اين موقعیت توريست بدون در نظر گرفتن محدوديت خاص براي
خود ،سناالت خود در عرصههاي مختلف و متنو را مطرح ميكند.
« .4-3-5تورلیدر» در عرصه تبلیغ توريسم

يکي از عناصر مهم و نقشآفرين در اين عرصه تورلیدرها هستند .تورلیدر چشم و
گوش توريست به دنیاي جديد و ناشناخته اوست .تورلیدر ظرفیت اين را دارد كه
تصو يري متفاوت نسبت به ايران و اسالم براي توريست ايجاد كند .در برخي شهرها كه
در ابتدا بیان شد ،تعدادي از تورلیدرها كه دغدغه فعالیتهاي مذهبي و استفاده از اين
فرصت در راستاي تبلیغ و دعوت اسالمي را داشتهاند به كمک روحانیت محتوا و
فضايي را براي توريست فراهم آوردهاند كه توريست در حداقليترين فرصت زماني،
بتواند روايتي متفاوتي را از اسالم و ايران ببیند و بشنود .اما در اين عرصه نیاز به
توانمندسازي تورلیدرها داريم ،زيرا برخي از تورلیدرها اطالعات ضعیفي در حوزه ديني
و سیاسي دارند و ازآنجاكه اغلب توريستها در مورد ايران در اين حوزهها سنال
دارند ،الزم است كه تورلیدرها عالوه بر فراهم آوردن فرصت پرسشگري براي
توريستها در حوزههاي تخصصي ،و ارتباط دادن آنها با افراد متخصص اين حوزه،
خود نیز در اين حوزهها توانمندتر شوند .همچنین تورلیدرها بايد به درستي توجیه
شوند كه فعالیت مبلغان در عرصه گردشگري نه تنها مانع از فعالیت آنها و موازي
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كاري با فعالیتهايشان نميشود ،بلکه ميتواند موجبات رضايت بیشتر جهانگردان را
كه ناشي از پاسخگويي به سناالت عمیق و جدي آنها است را فراهم آورد .به عبارتي
تورلیدر و مبلغ ،نقش مکمل يکديگر را در نقشه جامع فرصتهاي گردشگري دارند.
 .6-3-5ويژگيهاي «توريست»هاي ورودي به ايران

سنخشناسي گردشگران ورودي به ايران نشان ميدهد كه درصد بااليي از از گردشگران
از قشر فرهیخته و دانشگاهي هستند .اين افراد غالبا با مطالعه و اشتیاق دانستن درباره
فرهنگ ،تمدن و تاريخ وارد ايران ميشوند .عالوه بر اين ،وجود محدوديتهايي كه با
توجه به ماهیت ديني و ارزشي براي گردشگري در ايران در نظر گرفته شده است باعث
ورود سنخ خاصي از گردشگران به ايران شده كه غالبا انگیزههاي شناخت بیشتر فرهنگ
و تمدن ايران اسالمي را دارند.
« .1-3-5جذابیتهاي ايران» از نگاه توريست

كشور ايران با وجود جذابیتهاي فراوان از جمله آنكه ايران داراي طبیعت
منحصربهفرد و كشوري چهارفصل است ،از نگاه توريستها برجسته است.
گشادهرويي،خونگرمي و مهماننوازي ايرانیان براي توريستها بسیار جذاب است .در
بدو ورود به ايران فضاي امن و نه امنیتي كشور ،توريستها را شوكه ميكند .زيرا در
رسانهها فضاي ايران را بسیار امنیتي و با محدوديتهاي فراوان در فضاي عمومي،
بازنمايي ميكنند .تنو سبک زندگي و قومیتهاي مختلف در ايران توجه توريست را
به خود جلب ميكند .هويت ديني به عنوان يکي از معرفهاي هويتي فرهنگ ايراني كه
در بسیاري از آثار ،رفتارها و امور رومزه زندگي ايرانیان بروز دارد ،براي گردشگران
جذابیت زيادي دارد.
« .8-3-5سازمانها و نهادهاي رسمي» در عرصه تبلیغ توريسم

يکي از مهمترين مسائل فعالیت در اين عرصه ،مسئله ايجاد ساختار است .در ابتدا بايد
بیان كرد اگرچه سازمانهاي بسیاري ،فعالیت فرهنگي ،ديني و مذهبي در عرصه
بینالملل را در شرح وظايف خود دارند ،اما در عمل ،بسیاري از نهادها ،مسئله توجه به
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توريست با رويکرد عرضه معارف ديني را جزو وظايف خود نميدانند .برخي از
سازمانها و مسئولین نسبت به اين عرصه و ظرفیتهاي آن غافل هستند و يا شناختي
نسب به آن ندارند اما برخي از مسئولین به دلیل روحیه محافظهكارانهاي كه در برخي
نهادها حکمفرماست حاضر به فعالیت در اين عرصه نیستند زيرا تصور ميكنند فعالیت
با رويکرد دعوت اسالمي در بستر گردشگري براي آنها دردسرهايي ايجاد ميكند؛ لذا
حاضر نیستند فعالیت منثري در اين عرصه داشته باشند و در حداقليترين انتظار خود،
همین كه حضور توريست در ايران و نهايتاً خروج او از كشور بدون حاشیه و مسئلهاي
خاص باشد ،برايشان كافي است .متأسفانه اين مسئله را ميتوان در گزارش فعالیت اين
نهادها نیز مشاهده كرد كه صرفاً به آمارهايي از ايجاد زيرساخت و عدد و رقمها در
حوزه اقتصادي اكتفا ميكنند و كمتر توجهي به كیفیتِ حضور توريست در كشور و
تأثیرگذاري در اين حوزه دارند.
« .1-3-5ايجاد ساختار» در عرصه تبلیغ توريسم

با توجه به مسائلي كه در خصوص نهادها و سازمانهاي رسمي در حوزه جهانگردي
بیان شد ،فعاالن عرصه تبلیغ توريسم پیشنهادهايي در راستاي ايجاد ساختار با كارويهه
تبلیغ توريسم دارند .برخي از آنها معتقدند اين فعالیتها بايد در قالب يک منسسه
كامالً مستقل از نهادهاي رسمي باشد .زيرا پويايي و نشاط جزو ضروريات حضور در
اين عرصه است كه با قرار گرفتن در قالب نهادهاي رسمي بهتدريج كمتر ميشود.
برخي ديگر معتقدند محوريت فعالیت در اين عرصه با توجه به محتواي آن بايد حوزه
علمیه باشد .البته اين نکته موردتوافق همه فعاالن اين عرصه است كه روحانیت نبايد
صفر تا صد اين عرصه را بهطور مستقل اداره كند ،بلکه همه اين تعامالت در بستر
گردشگري فعلي صورت گیرد و روحانیت با ساير عناصر اين حوزه در تعامل باشد.
ازاينرو اقداماتي مانند راهاندازي آژانس مستقل يا ورود به عرصه تورلیدرها توسط
روحانیت ،مناسب به نظر نميرسد .در حالتي ديگر اين ساختار ميتواند در قالب يک
مركز و منسسه تخصصي ذيل حوزه علمیه باشد كه حمايت نهادهاي مختلف ازجمله
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نهادهاي مربوطه را دارا باشد .برخي ديگر معتقدند فعالیت در اين عرصه بیشتر بايد از
بستر موجود گردشگري صورت گیرد .پیشنهاد آنها ،ايجاد معاونتي ذيل سازمان میرا
فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري است كه وظیفه اصلي خود را تبلیغ توريسم و
فعالیتهاي ديني در اين حوزه تعريف كند.
در راستاي ايجاد ساختار براي فعالیتهاي اين عرصه ،راهاندازي تورهاي تخصصي
ضروري به نظر ميرسد .تورهاي تخصصي ميتواند شامل تورهاي تخصصي مذهبي،
علمي ،شاخههاي مختلف معارف اسالمي مانند عرفان اسالمي ،طب اسالمي و ...باشد.
با راهاندازي تورهاي تخصصي عالوه بر اينکه طیف مخاطبان به صورت گزينششده و
در سطحي باالتر از عموم توريستها قرار ميگیرند ،اين فرصت براي مبلغ فراهم
ميآيد كه مباحث را به صورت عمیقتر و تخصصيتر با توريستها مطرح كند و
برنامههايي مجزا و مختص آن تورِ تخصصي در نظر گرفته شود.
 .4بحث و نتیجهگیري

در جمع بندي اين پهوهش بار ديگر بايد بیان كرد كه عرصه جهانگردي و گردشگري
ظرفیت عظیمي در راستاي عرضه معارف اسالمي ،دعوت اسالمي ،گفتوگوي ديني و
طرح مباحث معرفتي دارد و برخالف اينكه برخي افراد تصور دارند كه اتخاذ اين
رويکرد در بستر گردشگري ،سنخیتي با اين عرصه ندارد و باعث كم رونقتر شدن
صنعت گردشگري ميشود بايد بیان كرد كه نهتنها چنین نتايجي منتج نميشود ،بلکه در
عمل نمايانگر شده است كه اتخاذ رويکرد دعوت اسالمي مورد استقبال جهانگردان
قرارگرفته و فصل جديدي را در عرصه گردشگري گشوده است .ازاينرو بايد اين
رويکرد را به صورت تخصصي و ويهه دنبال كرد و از آن در راستاي بسیاري از مباحث
ديگر مانند گفت وگو و وحدت میان اديان ،مديريت تصوير كشور ،افزايش ارتباطات
میان فرهنگي ديپلماسي عمومي و ...بهره برد.
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 .6پیشنهادها

همان طور كه در ابتداي اين پهوهش بیان شد ،هدف اين پهوهش رسیدن به گزارههاي
پیشنهادي در حوزه سیاستگذاري در استفاده از فرصتها و ظرفیتهاي حوزه
گردشگري است .از اين رو پیشنهادهاي سیاستگذاري و پهوهشي به صورت
فهرستوار بیان ميشوند.
 .1طراحي نظام گردشگري با محوريت شناسايي ظرفیتها و فرصتهاي هر استان
بهطور مجزا بهگونهاي كه در اين طراحي ،هر شهر با توجه به ظرفیتهاي خاص
خود ،نقش تخصصي را ايفا كند .به عنوان مثال شهر شیراز نقش قطب گردشگري
هنر و ادبیات را ايفا كند ،اصفهان قطب گردشگري تاريخي و تمدني ،يزد قطب
گردشگردي مناسک و...
 .2ايجاد ساختاري با كارويهه تبلیغ توريسم با حمايت سازمانهاي مربوط منجمله
سازمان میرا

فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري و سازمان اوقاف و امور خیريه.

 .3مشخص شدن متولي بسیاري از اماكن تاريخي كه غالباً در اين مسئله بین
«سازمان میرا

فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري» و «سازمان اوقاف و امور

خیريه» اختالف وجود دارد كه اين امر موجب عدم امکان برنامهريزي دقیق از
جانب برنامهريزان تور ،عدم فعالیت منثر در اين اماكن و در نتیجه سردرگمي و
نارضايتي گردشگر شده است.
 .4راهاندازي تورهاي تخصصي با محوريت معارف اسالمي مانند تور تخصصي
اديان ،تور تخصصي عرفان ،تور تخصصي طب و...
 .5راهاندازي گرايش تخصصي تبلیغ توريسم در حوزههاي علمیه
 .6شناسايي و ايجاد شبکهاي از فعاالن اين عرصه كه غالباً شناخت كمي از
فعالیتهاي يکديگر دارند.
 .7شناسايي و ايجاد شبکه و توانمندسازي تورلیدرهايي (راهنمايان گردشگري) كه
دغدغه فعالیت با رويکرد دعوت و تبلیغ اسالمي دارند.
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 .8فضاسازي و برنامهريزي براي فعال كردن ظرفیت اماكني مثل فرودگاه كه در نگاه
اول ممکن است حائز اهمیت نباشد ،اما در شکل گیري ذهنیت گردشگر از يک
كشور ،به ويهه هنگام ورود و خروج از كشور بسیار منثر هستند.
 .9تولید محتوا در قالبهاي مختلف مکتوب و چندرسانهاي ويهه گردشگران
خارجي براي آشنايي ابتدايي با مفاهیم اصلي و كلیدي معارف اسالمي
 .11بازتولید كتب مختلف و غنيِ اسالمي با نگاه برونديني ويهه گردشگران خارجي
كتابنامه

 .1بشیر ،حسن ( .)1393دعوت اسالمي :مفاهیم بنیادين فرهنگ اسالمي .تهران :دفتر
نشر فرهنگ اسالمي.
 .2بوني فیس ،پريسیال( .)1381مديريت گردشگري فرهنگي .ترجمه محمد عبداهلل زاده.
تهران :دفتر پهوهشهاي فرهنگي.

 .3جعفري هفتخواني ،نادر( .)1391مديريت گردشگري و وجهه ملي در جمهوري
اسالمي ايران ،تهران :دانشگاه امام صادق علیهالسالم.
 .4جمالينهاد ،مهدي( .)1391گردشگري اسالمي .اصفهان :آرما.

 .5حجازيفر ،سعید( .)1391بازپردازي مفهوم سازمان فضلیت محور در انقالب اسالمي
ايران .تهران.
 .6خداوردي ،حسن ( .)1387متدولوژي پهوهش كیفي ،نشريه رهآورد سیاسي ،شماره
21
 .7دالور ،علي( .)1347مباني نظري و عملي پهوهش در علوم انساني و اجتماعي .تهران:
انتشارات رشد.
 .8ديبايي ،پرويز( .)1371شناخت جهانگردي .تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي.

 .9سامووار .الري.ا( .)1379ارتباط بین فرهنگها .ترجمه غالمرضا كیاني و اكبر
میرحسیني .تهران :مركز بازشناسي اسالم و ايران
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 .11عابدي ،جعفر؛ تسلیمي ،حسن؛ فقیهي ،محمدسعید و شیخزاده ،ابوالحسن (.)1391

تحلیل مضمون و شبکه مضامین :روش ساده و كارآمد براي تبیین الگوهاي موجود
در دادههاي كیفي .تهران.
 .11فلیک ،اووه( .)1391درآمدي بر تحقیق كیفي .ترجمه هادي جلیلي .تهران :نشر ني.

 .12گال ،مردي؛ بورک ،والتر و گال ،جويس( .)1386روشهاي كمي و كیفي در علوم
تربیتي و روانشناسي .ترجمه احمدرضا نصر و ديگران ،تهران :انتشارات دانشگاه
شهید بهشتي و سمت.

 .13لیندلف ،تامس آر و تیلور ،برايان سي( .)1388روشهاي تحقیق كیفي در علوم
ارتباطات ،ترجمه عبداهلل گیويان ،تهران :انتشارات همشهري
 .14موالنا ،حمید( .)1387اطالعات عالمگیر و ارتباطات جهاني .ترجمه محمدحسین
برجیان .قم :انتشارات منسسه آموزشي و پهوهشي امام خمیني

(قدس سره الشريف)

 .15همايون ،محمدهادي ( .)1391جهانگردي؛ ارتباطي میانفرهنگي :مطالعه تطبیقي
الگوي غربي معاصر و الگوي اسالمي .ويراست  .2تهران :دانشگاه امام صادق
علیهالسالم.
 .16وزيني ،علي( .)1391تبلیغ دين اسالم در دنیاي نوين ( .)1ماهنامه مبلغان .شماره
(148بهمن 147-166 .)91
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