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  چکیده
و  يا منطقـه  ،یدر سطح مل یعامل مؤثر در توسعه فرهنگ يگردشگر صنعت
و  المللـی  بینو  يا جاد صلح و ثبات منطقهیا و در رود میالمللی به شمار  بین
 ،وحـدت جوامـع   ،یاجتمـاع  ،يدات اقتصادیرشد تول ،یش تعامالت علمیافزا

 بـه عنـوان   گردشـگري . سنن مـؤثر اسـت   و آداب وها  ارزش تکامل تحول و
نقـش مـؤثري در تعامـل بـین      و ابزار دیپلماسـی فرهنگـی،   وسیله ارتباطی

د آورد که یپد ییتواند فضا ي میگردشگرکه  ازآنجایی .کند ها ایفا می فرهنگ
شتر صـورت  یهرچه ب یفرهنگ يها تیم هویتکر حفظ و وها  ملت انیصلح م

دینـی در دیپلماسـی    يگردشـگر  بـا هـدف تعیـین نقـش    ن مقاله یا رد،یپذ
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ي ا از این طریـق مقدمـه  
جـاد و  یو بـه طبـع آن ا  

ي همکـار  يک طرف و ارتقـا 
درآمـد   پـیش  به عنوان 
پاسـخ   یسنده در پـ ین مقاله نو

در دیپلماسـی فرهنگـی و   
ن خواهـد  یـ ن مقاله فـرض را بـر ا  

در دیپلماسـی فرهنگـی   
روش  بـه ن پـژوهش  یـ 

انجام  اینترنتیهاي اطالعاتی 

، یتعامـل فرهنگـ  ، دیپلماسـی فرهنگـی،   

از این طریـق مقدمـه  نگارش شده است تا فرهنگی و وحدت جهان اسالم 
و بـه طبـع آن ا   یاسالم يان کشورهایدر م براي توسعه گردشگري

ک طرف و ارتقـا یاز  یفرهنگ ییهمگرا و یدوست ت صلح ویتقو
 و تبادالت فرهنگی تیتوسعه امن جاد ویدر اها  دولت

ن مقاله نویدر ا. باشد اقتصادي و سیاسیهاي  همکاري
در دیپلماسـی فرهنگـی و    ینـ ید يگردشـگر نقـش  ین سؤال است کـه  به ا

ن مقاله فـرض را بـر ا  یست؟ محقق در ایچ وحدت جهان اسالم
در دیپلماسـی فرهنگـی    يتواند نقش مـؤثر  ی مینید يشت که گردشگراگذ

یـ ا .دکنـ و وحدت جهان اسالم ایفـا   همگرایی ،کشورها
هاي اطالعاتی  بانکو  يا و با ابزار کتابخانه یلیتحلـ ی  فیتوص

 .گرفته شده است

، دیپلماسـی فرهنگـی،   ینـ ید يگردشگر: يدیکل واژگان
 .جهان اسالم
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در سـطح   یرگـذار در تحـول و توسـعۀ فرهنگـ    
تـوان گفـت    ي مـی ن مفهـوم گردشـگر  

 مـرتبط بـه آنهـا و    يهـا  تیـ 
 آورد، یرا فـراهم مـ  هـا   ي انسان

تنهـا   ي نـه ن گردشگریهمچن 
شـود و موجبـات    یگر مـ یکـد 

ار مهـم  یز بسین يسازد، بلکه از نظر اقتصاد
 هـا باشـد؛ همچنـین    کشـورها و حکومـت  

 يایـ ل است کـه در دن ین دلی
 گردشگر در عمـل بـه فـردي   

کمتـر   یو براي مدت کند ود مسافرت می
   کنددر آن مکان اقامت 

نقش مـؤثر آن در  توجه در صنعت گردشگري 

 يبـه معنـا   یاز منابع جذب گردشـگر در فارسـ  
اشـخاص   قبـور امامـان و   رفتن بـه آرامگـاه و  

بـا اسـوه    یونـد آسـمان  یارت پ
ـ ن دیهمچنـ  .شگاه دوسـت اسـت   ن و ی

 لیانسـان را تشـک   یاسـاس زنـدگ  
ـ اسـت کـه بـه جامعـه هو     ت و ی

  

  مقدمه
رگـذار در تحـول و توسـعۀ فرهنگـ    یمهم تأث يها از راه یکی، يگردشگر

ن مفهـوم گردشـگر  یـی در تب. اسـت  یالملل نیو ب يا ، منطقهیمحل
یـ ، فعالیانسان و یعیطبهاي  دهیپد و از عناصر يا مجموعه

ي انسانو گردشگر ییجا ط جابهیآنها که شرا ییساختار فضا
 ).82: 1387 ،یشماع( شود می دهینام يصنعت گردشگر

کـد یبـا   اقـوام وغیـره  ، هـا  فرهنگ نژادها، ییموجب آشنا
سازد، بلکه از نظر اقتصاد می را فراهم یو اجتماع یتحوالت فرهنگ

کشـورها و حکومـت   يبرا یتوجه تواند درآمد قابل می است و
ید؛ به همشو ی فراوان میشغل يها تیجاد موقعیموجب ا

گردشگر در عمـل بـه فـردي    .شود یاد میک صنعت ی به عنواني از گردشگر ینکنو
ود مسافرت میط زندگی خیشود که به خارج از مح گفته می

در آن مکان اقامت ها  گر هدفیح، تجارت و دیک سال جهت تفریاز 
توجه در صنعت گردشگري از دیگر نکات مورد). 22: 1382 ،یگ(

  . است ها تعامل بین فرهنگ
از منابع جذب گردشـگر در فارسـ   یکی به عنوان ارت همیواژه ز

رفتن بـه آرامگـاه و   د کردن ویبازد بزرگ، یشخصیدار د
ـ ز). 1767: 1363 ن،یمعـ ( ف شده استیمقدس تعر ارت پی

شگاه دوسـت اسـت  یماالت وحضور زائر در پک يوالگوها  یخوب
اسـاس زنـدگ   است که با بشر همراه اسـت و  یقتیحق يدار یند

اسـت کـه بـه جامعـه هو     یفرهنگ هر ملت یرکن اصل ن و مذهبید .دهد می



 یکـ ین یبنابرا آورد؛ یبه وجود م
اسـالم همـه را   . ن واحد اسـت 

موجـب   ینـ ید يهـا  از آمـوزه 
ـ یو به يصنعت گردشگر ن یژه در ب

و تحول و تکامل  ییهمگراایند 
فرهنـگ   يبـا توجـه بـه غنـا    

ر یسـا  یو حتـ  ین جوامـع اسـالم  
اعمال و  به عنوان ارتیو ز ی

 یان جوامـع اسـالم  یدر م یی

و به طبع  یاسالم يان کشورها
ـ از  یفرهنگـ   يک طـرف و ارتقـا  ی

بر اي  مقدمه به عنوان و تبادالت فرهنگی

اي  پـاره  شـدن  فهم قابل و ک
و در ادامه  پرداخت خواهد یی

و تعامـل   یـی ش همگرایبر افزا

هـم در   یـی همگرا .ک کـل اسـت  
 .است یقابل بررس از کشورها

ـ ت تعر ت یوضـع  .ف شـود ی
ـ  .رسند می دیک اجتماع جد ا فرایند ی

ـ کـه ا  ـ ن اجتمـاع از طر ی  هـا ق آنی
یـوانز و  ا(اجمـاع باشـد    بـر  

به وجود مبستگی هم بخشد و در اراده جامعه حس یانسجام م
ن واحد اسـت یهاي مسلمان، د ان ملتیدر م ییهمگرا ياز محورها
از آمـوزه  يریـ گ در این راستا بهـره  و خواند می فرا ییبه همگرا
صنعت گردشگر .شتر خواهد شدیب ییوهمگرا یکپارچگی وحدت،
ایند فر ، دریل اشتراکات فرهنگیبه دل یاسالم يکشورها
بـا توجـه بـه غنـا     نیهمچنـ  .دارد يا نقش عمده یجوامع اسالم یفرهنگ
ـ  ی، به توسعه و تکامل فرهنگ اسالمیاسالم ن جوامـع اسـالم  یدر ب

ینید ين گردشگریبنابرا؛ کند یجهان کمک م يکشورها
ییهمگرا در جهت وحدت و یعامل تواند یم ینیمناسک د

  . باشد
ان کشورهایدر م يتوسعه گردشگر يدر راستا پژوهشن یا

فرهنگـ  یـی وهمگرا یت صـلح ودوسـت  یجاد و تقویا ،آن
و تبادالت فرهنگی تیتوسعه امن جاد ویدر اها  ي دولتهمکار

  .دارد می گام براقتصادي و سیاسی هاي  همکاري
کیتئور مبحث شدن تر روشن يراستا درابتدا  مقاله

ییهمگرا يتئور انیب و شرح به اختصار به ازموضوعات،
بر افزا زیارت و تأثیر آن و ینید ينقش گردشگر یبه بررس
  .پردازد می در جهان اسالم یفرهنگ

  ییهمگرا نظریه. 1
ـ ب و ادغام شدن اجزا در یترک یبه معن ییمگراه ک کـل اسـت  ی

از کشورها يان شماریک منطقه در میهم در  ک کشور ویدرون 
ت تعریو هـم وضـع  فراینـد   بـه عنـوان   تواند می هم ییهمگرا
ک اجتماع جدیکه در آن کنشگران به  یطیشرا یعنی ییهمگرا

کـه ا  یل ارتبـاط یل در آن عبارتند از وسایدخ يندهایفرا
 ید داوطلبانه و مبتنـ یبا ییهمگرافرایند  .شود می حاصل
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 ،2هـاس  ،1نـاي  جـوزف  یـی 
از مبـادالت   ییپروسه همگرا

 یـی ه همگرایسـا  کننـد و در 
  .ابندی می دست

 گفتـه . اسـت  يهمکـار  يط الزم برا
 يبه همکـار  المللی بین، مذاکرات 

ازآنجاکـه   .انجامـد  المللـی مـی  
رابطـه   د ذاتاً متضمنیبا یارتباط
ـ کارل دو( باشد المللی بین  ،چی
طـات در  کـرد ارتبا یرو یاصـل 
، 5ویـچ از دیـدگاه کـارل د   .است

بخـش جوامـع    دهنـده و هویـت  
هاي ارتباط میان افراد انسـانی اسـت کـه    
نقطه عزیمت دویچ این است که شاخصـه همـه   

ارل دویـچ  ک. ستا وجود چشمگیري از مبادالت میان آنها
تـدریج بـه    تواند به ها می ها و دولت
 ،مشـترك  ینـ یمنـافع ع  يالگـو 
را  وغیـره  ییشـجو دان ،سمی، تور

  .سازد یکشورها مطرح م
ـ به گفتـه دو  .کند یرا مطرح م چ ی

ارتباطـات در  هرچه  نیبنابرا 
ـ شتر باشد، ای، تجارت و مهاجرت ب ن ی

آورنـد و   یم يرو يمنازعه به همکار
ین بــا گســترش بنــابرا ؛)38: 

                                                                
1. Joseph Naiy  
3. Ashmytr  
5. Karl w.Deutsch 

یـی همگرا يشمندان تئـور یاز جمله اند ).384 :1381نونام، 
پروسه همگرا ند که معتقدند کشورها درهست وغیره 4میترانی ،3اشمیتر
کننـد و در  مـی  جانبـه شـروع  یـا چند  جانبـه دو يو اقتصاد يتجار

دست یو فرهنگ یاسیس ،ینظام ،یتیامن ییبه همگرا ياقتصاد
ط الزم برایاز شرا یکی، ارتباطات الملل بیندر روابط 

، مذاکرات المللی بینبه مذاکرات  المللی بینشود ارتباطات  می
المللـی مـی   بـین  یـی بـه همگرا  المللـی  بـین  يو همکار المللی بین

ارتباطفرایند  است، يهمکاریی فرایند مرحله نها ییهمگرا
بین ینظامدهنده  ي تشکیلن واحدهایا بازخوران بیمتقابل 
اصـل پـرداز   نظریه به عنوان دویچ کارلنظریه . )834: 1371

است المللی بین يهمکار يبرا الملل، شاخصی روابط بین
دهنـده و هویـت   ارتباطات شـکل . ارتباطی است ینظام جامعه اصوالً

هاي ارتباط میان افراد انسـانی اسـت کـه     انسانی است و درحقیقت ارتباطات و شیوه
نقطه عزیمت دویچ این است که شاخصـه همـه   . دهد هویت یک جامعه را شکل می

وجود چشمگیري از مبادالت میان آنها ،اجتماعات میان اشخاص
ها و دولت معتقد است که جریان شدید ارتباطات میان ملت

الگـو به چ یدو. جهانی بینجامدـ سیاسی   اي پیدایش جامعه
، توري، تجاری، مخابراتیارتباطات پست او. کند یتوجه م

کشورها مطرح م يرا برا هادوجانبه آن يایمزا است و کرده یبررس
را مطرح م یمسئله مهم ییچ در رابطه با همگرایکارل دو

 ؛کنند یم يجوامع باز یکیدر نزد یارتباطات نقش بزرگ
، تجارت و مهاجرت بیمراودات پستسم، ی، تورونقل ي حملها نهیزم

منازعه به همکار يشوند و به جا یک میشتر به هم نزدیجوامع ب
: 1370، یکــاظم(دهنــد  یل مــیرا تشــکی تــیجوامــع امن

                         
 2. Hass 

 4. Mytrani 



همگرایـی   در جاي دیگـر کارل دویچ 
، 1دیـوتش (کنـد   منسجم تعریف می

 ر مسـتقل یـ بـه متغ  یـی نـه همگرا 
هـا   ی دولـت اسـ یر را در قالب منافع رهبران س

از  ،ننـد یرا به نفع خود نب ییچنانچه رهبران روند همگرا
ي آنـان و  بـرا  یدرك کننـد منـافع  

 ،شـود  ی تـأمین مـی  وستن به جوامع فرامل
 .)305-309: 1376 ،زاده یفسـ 

رهبـران   ،له آنیکه به وسـ کند 
انتظـارات و   ،يشـوند کـه وفـادار   

 یارات قـانون یاخت يش دارای
سـوق دهنـد    ،باشـد  کشـورها 

امکـان   کشـورها،  هاي مشترك میـان 
 نظـر،  ین اتفاقا. دهد می شیوند را افزا

شـود   یو باعث مـ  دهد میش 
بـر   خـود را  یت ملیند که هو

 660.(  
و امکـان   يمختلـف اقتصـاد  

 يو نقـش نهادهـا   یگران فراملـ 
معتقـد اسـت کـه توسـعه      ي
 منجـر  یفنـ  يهـا  ر حـوزه یدر سـا 

 يشـود کـه ضـرورت همکـار    
ي ت کـارکرد یـ فرض بود که فعال

ـ را تقو یو صـلح جهـان    ت ی
                                                                
1. Deutsch 
2. Puchala 

کارل دویچ  .رسد یبه ثمر م ییهمگرا ،جانبه ارتباطات همه
منسجم تعریف می ینظام يرا تبدیل واحدهاي مستقل قبلی به اجزا

1971 :158.(  
نـه همگرا ینوکـارکردگرا در زم پرداز  نظریه ارنست هاس

ر را در قالب منافع رهبران سین متغیهاس ا .دهد می تیاهم یاسیس
چنانچه رهبران روند همگرادهد و معتقد است  می نشان

درك کننـد منـافع  کـه   درصـورتی  و کردي خواهند ریوقوع آن جلوگ
وستن به جوامع فراملیق پیاز طر اًشان وجود دارد که صرف جامعه

سـ ( کننـد  می باالتر متعهد یبه مرجع يخود را به وفادار
کند  تعریف می يا را پروسه ییهمگرا، گرید ییجا در يو
شـوند کـه وفـادار    یچند کشور مختلف متقاعـد و راغـب مـ    یاسیس

یکه نهادها يدیا به سمت مرکز جدرشان  یاسیت سیفعال
کشـورها  ملـت یـارات  اخت يأو ر یارات قـانون یـ اخت یا متقاضی
هاي مشترك میـان  ؛ بنابراین وجود ارزش)242: 1372 ،زاده سیف(

وند را افزایو پبستگی هم ،یعموم یافتن به توافقیدست 
ش یرا افزا یفرامل يها و نهادها ت سازمانیت فعالیمشروع
ند که هویت کنند و هرگز احساس نکناز آن تبع یمل يواحدها

 :1372، و گراف یدوئرت( دهند می از دست ییاثر همگرا
مختلـف اقتصـاد   يهـا  ت بخشیاز نظر توجه به اهم یترانیه مینظر 
گران فراملـ یتوجـه بـه بـاز   ،ها ن بخـش یک از اهری در يهمکار
يو). 253: 1972، 2پوچـاال (ت است یحائز اهم يکارکرد
در سـا  یبه ظهور رفتار مشـابه  یفن اي در حوزه يهمکار

شـود کـه ضـرورت همکـار     یک بخش باعث مـ یدر  يکارکرد يهمکار. شود می
فرض بود که فعالن یاو بر ا .یر احساس شوددرگ ،در بخش يکارکرد

 دبخشـ  يگریجهت د المللی بین يها تیتواند به فعال می
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 يمسـتلزم وجـود نهادهـا    یـی 
ق یـ رشـد و تعم  ين نهادهـا بـرا  

ــاوت  ــات متف ــوند و از درج ــاز اخت یش ارات ی

برنـد،   مـی  بهـره  يمشترك چند
ک مرکـز بـه جانـب    یاز جانب 

معطـوف   يدر توجه به ارتباطات درون واحـدها 
ـ جرن یبنـابرا ؛ )670 :1372 ان ی
آورد کـه   مـی  به وجـود  یوند متقابل
 را سـبب  یتـ یامن اي جامعـه  و

سـت کـه   ارا مطـرح سـاخته   
ان دونـوع از  یـ ز میاست و به بسط تمـا 

بـه قـدرت ارتبـاط     یت عمل کردن که با نگرش سنت
ک نظام خاص در رابطه با دقت 

  

 turnن یشه در لغت التیگشتن اخذ شده که ر
 یونـان یکه از  چرخش دارد و مقصد و

در ). Oxford, 1970: 189(یافته اسـت  
معنـا   یسـرگرم  يح بـرا یمسافرت و تفـر 
ــا يگردشــگر ،در فرهنــگ الروس  يبــه معن

Larousse, 1991: 3046( ن یبنـابرا ؛
ـ پد و از عناصـر  يا  يهـا  دهی

ط یآنهـا کـه شـرا    ییسـاختار فضـا  
 نـد یگو ي مـی صـنعت گردشـگر  

                                                                
1. BruceRast 
2. Russet 

یـی ن همگرایبنـابرا ؛ )667 :1372، و گـراف  یدوئرت(کند 
ـ ا. اسـت  يا در سـطح منطقـه   یو فوق ملـ  یفرامل ن نهادهـا بـرا  ی

ــیهمگرا ــه ی ــادیل آن ایو تس ــی ج ــاوت  م ــات متف ــوند و از درج ش
  . برخوردارند

مشترك چند يها یژگیاز و ییسندگان معطوف به همگراینو
از جانب  يآن وفادار یتوجه دارند که ط يندیهمه آنها به فرا

در توجه به ارتباطات درون واحـدها  آنها. دشو یگر معطوف مید يمرکز
1372، و گـراف  یدوئرت( ندهست کیبا هم شر ییبه همگرا

وند متقابلیمهم پ یاسیگران سین بازیب تاًینها تد مبادالیشد
و شـود  مـی از کـنش متقابـل    ییالگوهـا  شیدایموجب پ

را مطـرح سـاخته    ییاز همگرا یمفهوم خاصهم  1راستبروس . شود می
است و به بسط تمـا  یمبتنگویی  پاسخ ها و ییرها،تواناوبراساس با

ت عمل کردن که با نگرش سنتیظرف یکی ؛پردازد می هاییتوانا
ک نظام خاص در رابطه با دقت یالت یشامل تسهگویی  یی پاسختوانا يگریدارد و د

  .)27: 1963، 2روزت(است  متقابل ییباطات و شناساارت

  گردشگري. 2
گشتن اخذ شده که ر يمعنا به tour از کلمه يلغت گردشگر

و مقصد و ن مبدأیرفت و برگشت ب زدن، دور يبه معنا
یافته اسـت  راه  یسیت به انگلینهادر فرانسه و و ییایبه اسپان

مسافرت و تفـر  يبه معنا يگردشگر ،فرهنگ لغت النگمن
در فرهنــگ الروس). Longman, 1988: 1712( شــده اســت
3046( آمده اسـت  )تیا رضایلذت (ح یتفر يمسافرت برا

ا مجموعـه بـه  توان گفـت   یم يردشگرن مفهوم گییدر تب
سـاختار فضـا   مرتبط بـه آنهـا و   يها تیفعال و یانسان و یعیطب

صـنعت گردشـگر   آورد، مـی  را فراهمها  ي انسانوگردشگر ییجا جابه
                         



 یانسـان هـاي   تیـ از فعال یشکل
فرهنگ  اقتصاد، ،یط محلیکه گردشگران با مح

ی فرهنگـ ي امر، باشد مطرحي 
ي گردشـگر . ردیـ گ مـی  لکش
ـ ا. سـازد  مـی  آشـنا  گـر ید  نی

 هکـ  اسـت ی حال در نیا .است
 هکـ  فرهنـگ  دونب. شود یمحسوب م

 نخواهـد  تیـ نیعي وگردشـگر 

 اشـاره  امنیتـی  و سیاسی اقتصادي و
معمـوالً چـون   . کنـد  مـی  فراهم
 فرهنگـی تـأثیر   بیشـترین  واردمی شود
وانتقـال فرهنگـی    تبادل و بومی

 اجتمـاعی  آثـار .کشـورمی باشـد  
 منطقـه  درهـر  گردشـگري  توسعۀ

 فرهنگـی  و اجتمـاعی  مثبـت 
 سـایر  زنـدگی  نحـوة  با کشور
 و نظـر  وسـعت  ایجاد )3جامعه؛ 
 امکـان ایجاد  )5جامعه؛  افراد

 فرهنگـی  و تـاریخی  میـراث 
 و تفریحـی  تسـهیالت  از امکـان اسـتفاده  

 ایجـاد  )10عمـومی و هـاي   
2006 :49.(  

اي  گسـترده  اقتصـادي  آثـار  داراي
 اقتصـادي، هـاي   فعالیـت  تنـوع 

 درآمـد،  کـم  مـردم  بـه  اشـتغال 

شکل به عنواني همچنین گردشگر). 82: 1387ی، شماع(
که گردشگران با مح ییجاـ در منطقه مقصد   یاثرات مهم

  .خواهد گذاشتو جامعه در تعاملند ـ 
ي اقتصاد اي دهیپد به عنوان هکآن از قبلي گردشگر

شي اریبسی فرهنگ آثار آن رامونیپ در هک يا گونه است؛ به
دي ها فرهنگ وها  انسان ،ییایجغرافي فضاها با را انسان
است شیخو از انسان شتریب شناختي برااي  مقدمهیی آشنا

محسوب مي گردشگری اصل جاذبه به عنوان خود فرهنگ
وگردشـگر  بود خواهد هم هیشبجا  ، همهندیکم جادیا راها  تفاوت
  ).88 :1386 ،يزدی یپاپل( داشت

اقتصادي و مزایاي بر عالوه گردشگري صنعت رونق
فراهم را فرهنگی هاي تبادل زمینه نیز فرهنگی بعد از شده

واردمی شود کشور جغرافیایی مرزهاي داخل به گردشگر
بومی فرهنگ انتقال عامل امر، بپذیرد وهمین تواند می را
کشـورمی باشـد   یـک  درداخـل  موجـود هـاي   واقعیـت کننده  بیان و

توسعۀ مالحظاتترین  مهم جمله از گردشگري فرهنگی
مثبـت  تـأثیرات  داراي گردشـگري  توسعۀ. روند می شمار به

کشور مردم آشنایی امکان ایجاد )1: دستند این از که است،
جامعه؛  مردم زندگی کیفیت و رفاه سطح افزایش )2 ؛ملل
افراد فرهنگی تجارب شدن غنی )4مردم؛  دید حوزة بسط

میـراث  از محافظت )6 ؛جهانیان به هاي فرهنگی ارزشانتقال 
امکـان اسـتفاده   )8ملـی؛  هـاي   سـنت  احیـاي  )7کشور؛ 
 مکـان  و فضـاها  افزایش )9جامعه؛  مردم براي فرهنگی

2006زاهدي، ( متنوع فرهنگهاي با مردمی بین احترام متقابل
داراي همچنـین،  گردشگري، صنعت اینها، بر افزون

تنـوع  و اشـتغال  به افـزایش  دستیابی و اشتغال ایجاد. است
اشـتغال  ایجاد و بیکاري،مناسب و پایدار ارزي کاهش درآمد
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تـرین   مهـم  از،موجـود  امکانـات 
: 2003مکیان و نادري، ( روند

هاي حاکم بـر   با نقاط ضعف و قوت فرهنگ
ـ و گسترش د نش در شـخص  یـ ب و دی

سـفارش قـرار    ق ویو سفر مورد تشو
بـا   یاسـالم  يکشـورها ویـژه  

ـ  ره یسـوره انعـام و سـ    11ه ی
 .اخت جهان و اوضاع و احوال ملل سفارش شده اسـت 

ـ گـاه و یاحت در جهـان جا   يا ژهی
مر بـه  هم ا 22 هین در سوره روم آ

   اتاوم خَلْـقُ السـ ه اتـ ضِ   ور الْـأَ
نش یاو آفـر هاي  و از نشانه :

: 1387 ،یشـماع (» ي شما اسـت 

ـ لـه قـرار داد  یقب ا را گـروه و  م تـا  ی

ش قـدرت مطلـق و   یباال جهت ستا
 )ع( یحضرت علـ . است یمؤکد قرآن

ي روز )2؛ رفتن غـم و انـدوه  
انسـان   یبا بزرگان که عامل تعـال 

 ).88: 1387، یشماع

امکانـات  وهـا   زیرسـاخت  بهبـود  مردم، زندگی سطح ارتقاي
روند می شمار به گردشگري توسعۀ اقتصادي مثبت تأثیرات

205(.  

  از منظر اسالم يگردشگر. 2- 1
با نقاط ضعف و قوت فرهنگ ییگر و آشنایآنجاکه سفر به جوامع داز
و گسترش د ییو دانا ینیب یجاد روشنگر جوامع، سبب اید

و سفر مورد تشو ریسنیز اسالم هاي  در آموزه شود، یجهانگرد م
ویـژه   به جهان يدر کشورها). 6: 1376 ،يابهر(گرفته است 

ـ سوره عنکبوت و آ 20 هیهمچون آ یات الهیبه آ استناد ی
اخت جهان و اوضاع و احوال ملل سفارش شده اسـت شن ير و سفر برایامبران سیپ

احت در جهـان جا یو سـ  ریس )ص( محمدآیین  و یدر فرهنگ اسالم
ن در سوره روم آیهمچن. شود می ستوده شمرده يها دارد و از سنت
نْ آ  و « یه شده اسـت؛ توص یروشن سفر کردن به یمـ   اتاوم خَلْـقُ السـ ه اتـ
ت نَ س لْ تلَاف أَ لْوان م وکواخْ نَّ فکأَ ل یم إِ میلَآ کذَ الع :نَیات لِّلْ

ي شما اسـت ها شما و رنگهاي  زبان ن و اختالفیو زمها  آسمان
86.(  

»لْنَا وعفُواکجارتَعلَ لائقَبا ووبشُع ا را گـروه و و شم :م
  ).13ه یآ ،سوره حجرات(» دیشناخته شو

باال جهت ستا یدن به درکیرس ين براین حرکت در زمیهمچن
مؤکد قرآن يها نش خداوند از سفارشیتأمل در نظام آفر

رفتن غـم و انـدوه  ن یاز ب )1: اند مورد برشمرده 5هاي سفر را در  ز بهرهین
با بزرگان که عامل تعـال  ینینش هم) 4؛ ش دانش و تجربهیافزا )3؛ رساند می

شماع(دگار جهان یبه قدرت و عظمت آفری بردن پ )5؛ است
  
 
  



 مکـان، ، گاهیشاین ارتگاه،یهر ز
و  يویم دنیمنطقه عبور از اقل

از آن جهـت   ینییهر مکان آ 
ابـد  ی ي مـی مرز یخصلت ،است

 د،یـ عم(کننده آمـده اسـت    دار
رفتن  د کردن ویبازد بزرگ، 

: 1363، نیمعـ ( ف شـده اسـت  
 یاسـالم  از فـرق  یبعضـ  است کـه در 

است که با بشر همـراه اسـت و   
ـ هو یرکن اصل به عنوان ت هـر  ی

 بخشـد و در افـراد جامعـه حـس    
هـاي   يگردشـگر تـرین   یمیقـد 
ــؤمن( ــران،یو د یم : 1378 گ

ـ ز يهستند که بـرا  آثـار و   ارت امـاکن، ی
مـوزش و گـذران اوقـات    ج و آ

با مطالعه در آمار و ارقام گردشگران در ایران نیز به این نکته پـی  
در جـدول  . بریم که گردشگري در ایران بیشتر از نوع گردشـگري مـذهبی اسـت   

به ترتیب تعـداد سـفر    1390
تـوان دریافـت کـه     بـا انـدك نگـاهی بـه ایـن جـدول مـی       

ایـن امـر   . ندبه ترتیب مشهد و قـم هسـت  
گردشگري مذهبی که دهد  و نشان می

ر از مشهد و قم شهرهاي دیگـري  
د که با برجسته نمودن این هاي مذهبی هستن

                                                                
1. renfrew and P.bahan 

  ینید يارت و گردشگریز. 2-2
هر ز .همراه با عالقه و احترام است يلقا حضور و ،ارتیز

منطقه عبور از اقل. است يو رمز يک سپهر مرزی ینییآ يمحوطه و فضا
 .است یو روحان يمعنو يسپهرها يخ به سویارض تار
است یو متعال یو محمل امر قدس یگاه امر الوه یکه تجل

  ).409: 2003، 1رنفرو و باهان(
داریو دکننده  ارتیزائر به مفهوم ز ،فرهنگ لغت در

 یشخص یدارد يبه معنا یارت در فارسیز .)676: 1363
ـ قبور امامـان و اشـخاص مقـدس تعر    به آرامگاه و ف شـده اسـت  ی

است کـه در  ینیاز اعمال و مناسک د یکیارت یز ).1767
است که با بشر همـراه اسـت و    یقتیحق يدار ینن و دید. دارد يا یژهار ویگاه بسیجا

به عنوان ن و فرهنگید. دهد می لیاو را تشک یاساس زندگ
بخشـد و در افـراد جامعـه حـس     مـی  ملت است که به جامعـه اسـتحکام و انسـجام   

قـد  از یکـ ی یمذهب يگردشگر .کند می جادیابستگی هم
ــته و ــال گذش ــر  درح ــت حاض ــان اس ــر جه ( در سراس

هستند که بـرا  یگردشگران فرهنگی،گردشگران مذهب).14
ج و آیترو ،ینیو د یانجام اعمال مذهب ،یمذهب يها ادمانی

  .کنند می جهان سفر یو مراکز مذهبها  فراغت در مکان
با مطالعه در آمار و ارقام گردشگران در ایران نیز به این نکته پـی   ،بر این اساس

بریم که گردشگري در ایران بیشتر از نوع گردشـگري مـذهبی اسـت    می
1390ر در تابستان و بهاکننده  بازدیدشهرستان پر 20 آمار ،زیر
بـا انـدك نگـاهی بـه ایـن جـدول مـی        .آمـده اسـت  شـده   جامان

به ترتیب مشهد و قـم هسـت   1390ر سال پربازدیدترین شهرهاي ایران د
و نشان می داردریشه در ماهیت مذهبی سفرهاي ایرانیان 

ر از مشهد و قم شهرهاي دیگـري  البته به غی. اي در فرهنگ ایرانیان دارد جایگاه ویژه
هاي مذهبی هستن غیره داراي مکانهمچون ري و شیراز و

                         

نقش 
گردشگري دینی 
در دیپلماسی 
فرهنگی و 
وحدت جهان 
اسالم

70



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،دهمشماره 
  1392 زمستان

71  

تـوان بـه توسـعه و     نیاز براي گردشـگران مـی  

  

معیت جهـان مـذهبی   ج درصد
. مذاهب دنیا برآورد شده اسـت 

. کنـد  بستر مناسبی براي توریسم مذهبی فراهم مـی 
. شـان دارنـد   از منـابع مـذهبی  

سـادگی منجـر بـه ایجـاد      ینی و اشتیاق زیاد براي دانش، بـه 
هـاي مقـدس، بـه     برخی مکـان 

نیاز براي گردشـگران مـی  ها و فراهم کردن امکانات مورد ویژگی
  .اي و ملی آهنگ بیشتري داد رشد منطقه

  .انیرمرکز آمار ا :منبع
درصد 60 ، تقریبا2006ًدر سال  طبق آمار یونسکو نیهمچن
مذاهب دنیا برآورد شده اسـت ترین  بزرگ تعداد پیروان 1در جدول شماره . هستند

بستر مناسبی براي توریسم مذهبی فراهم مـی  ،این تعداد جمعیت باالي مذاهب
از منـابع مـذهبی  بـرداري   بهـره  زیادي بر توسعه وتأکید  بیشتر کشورها

ینی و اشتیاق زیاد براي دانش، بـه ترکیب باورهاي واالي د
برخی مکـان . شود انگیزه براي گردشگري در هر مکانی از دنیا می



  :مثلاند؛ 
) 2 ؛ی که در آن کعبه قرار دارد

خانـه  : حـم اللبیت ) 3 ؛کلیساي مقبره مقدس، مسجد اقصی و مقبره سلیمان
  ).2007، 1راج و مورپه( مرکز مذهب کاتولیک

  ادیان در دنیاترین 
  دین  پیروان به میلیون نفر

  مسیحیت
  اسالم
  هندویی
  بودایی
  سیخی
  یهودي
  سایر

ثنگ  یشه باستانیاز ر یش و هنگ
 از یعیف وسـ یـ کلمه فرهنگ امـروزه ط 

لت و منزلت را در بـر  یخرد، فض
ده تنـوع  نـ ده تنها نشان نه گرفته در باب فرهنگ
 یدگیـ چیپ .انجامـد  مـی  زیف ن

ی و مطالعـات فرهنگـ   یعلـوم اجتمـاع  
بحـث   ،مدي بر نظریه فرهنگـی 

ـ تعر ،متن هر يدر ابتدا ف مفهـوم  ی
ـ در مورد فرهنگ ثابت شده که ا  ين کـار بـه نحـو   ی
گـر متفکـران   یاز د ریموند ویلیامز

اي  دهیچیا سه واژه پیاز دو  ی
ی تلقـ  یینظـام نمادهـا   بـه عنـوان  

واسـطه   برد تا خود را سامان دهـد و بـه  
                                                                
1. Raj, R., &Morpeth 

اند؛  ی داراي جاذبه باالیی براي گردشگريالملل بینشکل 
ی که در آن کعبه قرار داردمکان مقدس اسالم جای مکه در عربستان صعودي،) 1

کلیساي مقبره مقدس، مسجد اقصی و مقبره سلیمان :اورشلیم
مرکز مذهب کاتولیک: واتیکان) 4؛ داوود و کلیساي والدت

ترین  بزرگ شناسی پیروان جمعیت. 1شماره جدول 
پیروان به میلیون نفر  درصد از جمعیت دنیا

7/33  1955  
4/19  1127  
3/14  739  

00/6  311  
33/0  17  
28/0  14  
37/2  123  

  Raj, R., &Morpeth, N. D. (2007): منبع

  فرهنگ. 3
یش و هنگا پیباال  يبه معنا ي فرشوندیواژه فرهنگ از جزء پ

کلمه فرهنگ امـروزه ط  .ل شده استیدن تشکیکش يا تنگ به معنای
خرد، فض ت،یدانش، عقالن ت،یترب ر ادب، معرفت،ینظ یمعان

گرفته در باب فرهنگ هاي صورت لیر و تحلیتفاس .ردیگ یم
ف نیو تعار یاز موارد به تضاد معان یبلکه در بعض ،یمعان

علـوم اجتمـاع   ن دریشـتر متفکـر  یبتأیید  واژه فرهنگ مورد
مدي بر نظریه فرهنگـی آدردر اثر خود به نام  لیپ اسمیتیفمثال  ؛ براياست
در ابتدا« کند که می آغازگونه  این رامون فرهنگ رایخود پ
در مورد فرهنگ ثابت شده که ا. تواند سودمند باشد ي میمحور
ریموند ویلیامز .»ي دشوار استزیانگ ی هراسو حتکننده  ریغافلگ

یکیلغت فرهنگ «ین باور است که در عرصه فرهنگ برا
بـه عنـوان   فرهنـگ . »ی وجـود دارد سیزبان انگل ست که درا

برد تا خود را سامان دهـد و بـه   می ند و به کاریآفر می ک جامعهیشود که  می
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  ).95: 1378ترنر، ( رفتارها را قاعده مند سازد
ـ قـوم   يو مـاد  يمعنـو هاي  ا ی

 بـه  تـوان  مـی  همچنین فرهنـگ را 
 پایـه  کـه  رفتارهـا  و هـا  معرفـت 

 تعریـف  ایـن  البتـه . کـرد  تعریـف 
 بـراي  زنـدگی  مشخصـات  و

 کشور الزام یک براي که است

ـ پد  مطـرح   ياقتصـاد  اي دهی
 شـکل  ياریبسـ  یرامون آن آثار فرهنگـ 

گـر  ید يهـا  و فرهنـگ ها  انسان
ـ ا .ش استیشتر انسان از خو ن ی

. شـود  می محسوب يگردشگر
 يخواهد بود و گردشگر ه هم

گردشـگران بـا    یاز نظر فرهنگـ 
زبـان را فـراهم   یملـت م  يستم فکـر 
هـا   ها و تمـدن  و فرهنگ ها شه

کـه در آن هـر جـزء ضـمن حفـظ      
 96 ،یشـماع (گـر اجـزا دارد   

ـ در ا اثـر  تـرین   مهـم  ن مـورد، ی
ــ از رفتــار  ین محلــاد ســاکنی

ر در کـاربرد زبـان،   ییتوان به تغ
 از جمله فحشا و قمـار ـ  یاجتماع

 ؛)12 :2002تامـارا،  ( اشاره کـرد 
 اسـت  يگردشگر، توسعۀ ی

هـاي   در کشـور جنبـه   يت خوب گردشگر
                                                                
1. Tamara 

رفتارها را قاعده مند سازد ،یل کندآن کنش متقابل را تسه
هاي  ها و اندوخته فرهنگ عبارتند از مجموعه ساخت

همچنین فرهنـگ را ). 14: 1359ی، عتیشر( خیخاص در طول تار یملت
معرفـت  هـا،  هـا، باورهـا، ارزش   اي از اندیشه مجموعهعنوان 
تعریـف  دهنـد،  می تشکیل را اجتماعی کلیه اعمال مشترك

و همه اعمال ساز زمینه فرهنگ .نیست جامع باید که چنان
است فرهنگ این زیادي حد تا و جوامع است براي یا افراد
  ).1378:191دایسویل،( کند عمل چگونه آورد که می

 بـه عنـوان   قبل از آنکه يلحاظ ماهو از يگردشگر
رامون آن آثار فرهنگـ یدر پکه  يا گونه ؛ بهاست یفرهنگ يامر ،باشد
انسان ،ییایجغراف يانسان را با فضاها يگردشگر. ردیگ می

شتر انسان از خویشناخت ب يبرا يا یی مقدمهن آشنایا. سازد یآشنا م
گردشگر یجاذبه اصل به عنوان است که فرهنگ خود یدر حال
ه همیشبجا  همه کند می جادیرا اها  تفاوت فرهنگ کهبدون 

از نظر فرهنگـ ). 9: 1380، سیف یبون(ت نخواهد داشت ینیگر عید
ستم فکـر یتوانند موجبات باز شدن س یم یتبادالت فرهنگ

شهیاند ،يباشد،گردشگر یغن يا اگر فرهنگ جامعه. کنند
ـ زیآم یمیگر درکدیبه  کـه در آن هـر جـزء ضـمن حفـظ       دنسـاز  یرا مـ  یتـ ید و کلن

گـر اجـزا دارد   یر بـا د یناپـذ  ییجـدا  يونـد یپ ت مستقل خود،یموجود
در ا ی، در پژوهش2002در سال  1راتز تاماراالبته ). 1387:

ــان را تقلیردان و جامعــۀ مجهــانگ یتعامــل فرهنگــ یــزب
توان به تغ یم يد رفتارین تقلیا يامدهایاز پ. گردشگران دانست

اجتماع يها يناهنجار یکمک به فزونیا  لباس و فرهنگ،
اشاره کـرد  یفرهنگ محل يرمادیو غ يرات اشکال مادییو تغ ـ

یتوسعه و تکامل تعامالت فرهنگ يها از راه یکین یبنابرا
ت خوب گردشگریریو مد يزیر ی شود با برنامهد سعیکه با

                         



گر است کـه در  یکدیک مجموعه به 
 یفرهنگــ یــیتعامــل و همگرا

ـ هر دو جامعـه   دهد و یم  ا ی
ق مسـافرت و  یاز طر یاسالم
 رش نمادهــا ویپــذ و يکــنش و واکــنش رفتــار

بـه   یفرهنگـ  یـان ت تعامل می
ن یب یتعامل فرهنگ). 97: 1387

رات و فعـل و  یتـأث  ا سـه فرهنـگ متفـاوت،   
ن تعامالت از طرق گوناگون و بـه  

 ،یشـماع ( گـردد  میه بـاز یـ به همان جامعه اول

ــذاري  سیاســت را در ی  وگ
اسـتمرار مـراودات   . کـرد و وجـ 

 در جوامـع  یتحول و تکامل فرهنگـ 
 گفتـه  یتعامـل فرهنگـ  فراینـد،  

تواننـد بـا    یمـ ، یفرهنگ اسالم
 يگردشـگر  يها رساختیبا ابداع ز

 و تعامـل  یـی ط همگرای، شـرا 

 يکـه در قـرآن از سـو    یاسـت عمـوم  
عامل با غیرمسـلمانان  جاد رابطه و ت

ن تعامل در ینه ایزم ؛ چونکنند
ن مســلمانان و ینــه مشــترك بــ

  .و کنترل شود مهار ،آن یمنف

  یو تعامل فرهنگ ییهمگرا. 4
ک مجموعه به ی يا اجزایاعضا  یکیو نزد یوستگیپ یی،همگرا

ــرار دارد یــیمقابــل واگرا ــور( ق تعامــل و همگرا). 8411: 1381ي، ان
 يا چند زمان رویک یاست که در  يا هیارتباطات دوسو

اسالم يها ن فرهنگیارتباط ب هرقدر .سازد یممتأثر  کشور را
کــنش و واکــنش رفتــار شــتر باشــد،یبمالقــات حضــوري 

ینهاند و درشو یرتر مید و مطلوب چشمگیمف ییها سمبل
1387 ،یشماع(انجامد  یم یساختار فرهنگ یت و تعالیتقو

ـ  یک فرهنگ خـاص و حتـ  ی ـ  ن دویب ا سـه فرهنـگ متفـاوت،   ی
ن تعامالت از طرق گوناگون و بـه  یا جهیت نتینهاآورد که در یرا به دنبال م یانفعاالت

به همان جامعه اول یصورت عامل رشد و توسعه فرهنگ
1387 :87.(  

ــم ــر مه ــل همگرایت ــین عوام ــ ی ــعه فرهنگ یو توس
وجـ  جسـت  تـوان  ي مـی مناسـب گردشـگر  ریـزي   برنامه

تحول و تکامل فرهنگـ  ،مدتین جوامع و کشورها در درازب يگردشگر
ـ بـه ا  که دارد یرا در پ یاسالم يکشورهاویژه  به فراینـد،   نی
فرهنگ اسالم يبا توجه به غنا یاسالم يکشورهان یبنابرا شود؛ می

با ابداع ز و يگردشگر يها رساختیتوسعۀ ز يزیر برنامه
، شـرا یسـت فرهنگـ  یو تور یستیت مناسب اکوتوریریو مد

  .را فراهم آورند یشتر جوامع اسالمیب

  در اسالم ییو ضرورت همگرااهمیت . 4- 1
اسـت عمـوم   یو اتحاد در جامعـه فرمـان   ییوجود همگرا

جاد رابطه و تیخداوند صادر شده است و مسلمانان موظف به ا
کنند ی میزندگ یکه در جامعه اسالماند  شده و اهل کتاب

نــه مشــترك بــیخداونــد بــه ســبب وجــود زم. جامعــه وجــود دارد
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به مسلمانان در مـورد تعامـل بـا    
کـه  ( ک سلسله امـور ی يشک درباره مسلمانان که برا

آورتـر و   ی الـزام دسـتور الهـ  
، تیـ اهمار بایو بسـ  يادیـ از مسـائل بن 

 یـی همگراهـاي   نـه یزمتـرین  
ن از یبنـابرا  ؛دانسـته اسـت   یـی 

عنصـر  تـرین   ن مقدسین مسلمانان د

ی واحـد  داشـتن کتـاب آسـمان   
همه مسـلمانان   ن مسلمانان است و

ن است و هر دستور آن یآفر قرآن و دستورات آن، وحدت

امبر یـ ن مسلمانان اقـرار بـه نبـوت پ   
 یمسـلمانان معرفـ   یخداوند در قرآن رسول خدا را محور وحدت عملـ 

  :جاد وحدت از دو جهت است
امبر یـ ن پیبنـابرا  است؛ امبر همه مردم

از اصول مشترك همـه   یکی 

سـت، رهبـر   ا کـه رسـول خـدا   
توانـد   یاست و م ییه وحدت و همگرا

به مسلمانان در مـورد تعامـل بـا     ،تش خداوند واحد استمسلمانان که همانا پرسیرغ
شک درباره مسلمانان که برا یب .دهد می مسلمانان فرمانیرغ
دسـتور الهـ  انـد،   شـده  گر جدایاز همد) ن استیفروع د شتر جزءیب

از مسـائل بن  یکـ یرو  یـن اي است؛ ازشتریبتأکید  همراه با
  .مسلمانان و اسالم است ییضرورت همگرا

  یی در اسالمهمگراهاي  نهیزم. 2-4
  ن اسالمید. 2-4- 1

تـرین   مهم از دستورات خداوند ازاي  مجموعه به عنوان اسالم
یـی نـه همگرا ین اسالم را زمیز دیقرآن ن .مسلمانان است

ن مسلمانان دیبودن د یکین واحد و ید ییهمگرا يمحورها
  .ان مسلمانان استیدر م

  کتاب آسمانی واحد. 2-4- 2
داشـتن کتـاب آسـمان    ،و اتحاد مسـلمانان  ییهمگراهاي  نهیو زم از محورها

ن مسلمانان است ویدر ب یقانون آسمان قرآن معتبرترین و تنها. است
قرآن و دستورات آن، وحدت. اند اعتبار آن اقرار کردهبه 

  .کند می قیو تصدتأیید  گر رایفرمان د

  پیامبر اسالم. 2-4- 3
ن مسلمانان اقـرار بـه نبـوت پ   یب ییجاد همگرایامور در اترین  ياز جمله محور

خداوند در قرآن رسول خدا را محور وحدت عملـ  .خاتم است
جاد وحدت از دو جهت استیامبر در اینقش پ .کرده است
امبر همه مردمیامت پیامبر فرستاده خداوند و تا قیپ )الف

 رو، یرش عموم مسلمانان است و ازاینمورد پذ يواحد
  .شود می مسلمانان محسوب

کـه رسـول خـدا   یامبر عالوه بر آنپن است که یگر ایجهت د )ب
ه وحدت و همگرایما ي،ا رهبر در هر جامعه. یز استمسلمانان ن



ـ عطار(یت کند هدفی واحد هدا : 1383 ان،ی
فرهنـگ   ي، با توجه به غنـا ی
 یو تحول و تکامل فرهنگ یی

ـ  یبه توسـعه و تکامـل فرهنـگ اسـالم     ن یدر ب
  .کند

  : وجود دارد المللی بین
ــد ي ــهو تب ی صــنعت یل آن ب
ن یهمچنـ . دهد می توسعه يو ماد

یی شـکوفا  ي،ش نـوآور یافـزا 
بـه   یشود که راهـ  ی میمتنوع جهان و توسعه فرهنگ

کـه امکـان   اسـت  ن اقوام و ملل گونـاگون  
 یسـازمان جهـان  ( سازد می را فراهم

 یفرهنگـ  يهـا  چـالش  ،ن معتقدند که بـا ورود گردشـگران  
ن باورنـد کـه گردشـگر در زمـان مسـافرت و گذرانـدن       

 يامـدها یجـه پ ینتدر. یزبـان دارد 
و هـا   ارزش گـذارد و  ي مـی 
ـ  يبند توان جمع ـ ن دو دیب دگاه را ی

ـ و مثبت در ا ـ با ،نـه ین زمی د ی
یـد  با یول ،تر است یرفتنیپذ 

آن  یمنفهاي  جنبه ،در کشور

  آثار گردشگري در همگرایی و توسعه کشورهاي اسالمی
رامـون تعامـل   ین آثار پیکه ا 
ـ پد )مبـدأ و مقصـد   یعنـ  دار ی

هدفی واحد هدا يجامعه را در آن جامعه به سو يروهاین
یاسالم ين کشورهایژه در بیو به يصنعت گردشگر). 8

ییهمگرافرایند  ، دریل اشتراکات فرهنگیبه دل و یاسالم
به توسـعه و تکامـل فرهنـگ اسـالم     و دارد يا نقش عمده یجوامع اسالم
کند یجهان کمک م ير کشورهایسا یو حت یجوامع اسالم

  یفرهنگ ییو همگرا يگردشگر. 5
بین يو گردشگر یدگاه غالب در عرصه فرهنگیدو د

ــ. 1 ــگر  یگروه ــعه گردش ــد رشــد و توس يمعتقدن
و ماد يبعد معنونظر را از ها  انسان فرهنگ ،افتهی سازمان

افـزا  ي موجـب کـاهش تضـادها،   رشد و توسعه گردشـگر 
متنوع جهان و توسعه فرهنگ يها شتر فرهنگیدرك بجوامع، 

ن اقوام و ملل گونـاگون  یو ارتباط ب یتبادل و تعامل فرهنگ يسو
را فراهم یو اجتماع ياقتصاد ییتوسعه فرهنگ و شکوفا

  ).340:1379 ي،جهانگرد
ن معتقدند که بـا ورود گردشـگران  امخالف در مقابل،. 2

ـ ا آنان بر. دنابی یش میافزا ن باورنـد کـه گردشـگر در زمـان مسـافرت و گذرانـدن       ی
یزبـان دارد از جامعـه م  يشـتر یش بیانتظار آسا الت خود،یتعط

ي مـی زبـان بـر جـا   یبـر جامعـه م   یو فرهنگ یمخرب اجتماع
توان جمع می نیبنابرا کشد؛ یجوامع را به ابتذال م يباورها
و مثبت در ا یگاه منفیددو درغم  علی ن مقاله مبنا قرار داد کهیدر ا

 ینیشه دیا و در اندیدگاه دوم را مبنا قرار داد که در دنید
در کشور يت خوب گردشگریریو مد يزیر تالش شود با برنامه

 .و کنترل شود مهار

آثار گردشگري در همگرایی و توسعه کشورهاي اسالمی. 6
 ی استآثار فرهنگ يدارا ،ک نظامی به عنواني گردشگر

ـ جر يسـو  در دو یو تبادل فرهنگ عنـ ی(ي ان گردشـگر ی
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 یتوسـعۀ فرهنگـ   يمؤثر برا 
و  ياقتصـاد  يدر سطح بـاال 

و  هـا  نـه یآموزش در همه زم 
و  یـی همگرانـه  ین امـر زم یو هم

یـن امـر   ا. ردیـ گ مـی  شـکل  
ـ شود و به تقو می را سبب ت ی

ـ بـر ا . شـود  یمـ  یمنتهـ  ی ن ی
 نـد یب مـی  گـر ید يهـا  خود را در برخورد با فرهنگ
 ییو همگرا یکپارچگیتواند موجب گسترش 

 ییهـا  فرصت يتوسعه گردشگر
 ؛سـازد  یفـراهم مـ   یان گردشگران و مردم محل

شـوند و بـه فرهنـگ هـم احتـرام      
افـق   وسـعت یـافتن  سـبب   
 شـود  مـی  گریبـه همـد  هـا   انسـان 

ـ    ، ياعتمـاد  یمسـلمان و جـو ب
در رونق  يزیر و برنامهگذاري 

ـ  يهسـتند کـه گردشـگر    ن یب
ت یریو مـد ریـزي   برنامـه  د با
نگـر   ینـده و آ کارآمدهاي  روش
، ياز محققـان اقتصـاد   ياری

 ینـده معرفـ  یحـال و آ  يت جهان بـرا 
و  ییصـنعت از نظـر درآمـدزا   

 يگـر، جهـانگرد  ید یانیـ به ب
ن یبنـابرا ؛ )2: 1989، 1ریچتـر 

                                                                
1. Richter 

 یعامل يصنعت گردشگر). 66 :1376 ،یالوان(د نشو یم
در سطح بـاال  يگردشگر.است یالملل نیو ب يا ، منطقهیدر سطح محل

 يارتقا شکوفا شدن ذوق و استعداد،آن باعث  یاجتماع
و هم شود می و تبادل اطالعاتها  ملت با فرهنگ ییآشنا

  .کند یتوسعه کشورها را فراهم م
 یتبـادل و تعامـل فرهنگـ    ين در گردشگریهمچن 
را سبب يخودیرو غ ين خودیب یو تعامل فرهنگ يریپذ کنش
یکنش اجتمـاع  يدر فضا ین فرهنگیم ارتباطات بیمفاه

خود را در برخورد با فرهنگ يام و بقادو یهر فرهنگ ،اساس
تواند موجب گسترش  یم يگردشگر).66: 1376زاده،  یمنش(

توسعه گردشگر. دیت وحدت و وفاق شوو تقو یفرهنگی ـ  اجتماع
ان گردشگران و مردم محلیم یمبادالت فرهنگ يبرقرار يرا برا

شـوند و بـه فرهنـگ هـم احتـرام       یگر آشنا میکدیطرف با فرهنگ  ب دوین ترتیبد
 ي،حاصل از گردشـگر  ین مبادالت فرهنگیا. گذارند یم

انسـان  ک شدنیو نزد يداور یشکاهش پ ن،یشه طرفیاند
  ).93: 1385 ،يزدی یپاپل(

ـ    ياز کشـورها  يارینفوذ فرهنـگ غـرب در بسـ    مسـلمان و جـو ب
گذاري  سیاست غات گسترده و غلط دشمنان اسالم و نبودیتبل

هسـتند کـه گردشـگر    یعوامل ی، همگیاسالم ين کشورهایدر ب يگردشگر
د بایکه با اند ار محدود و اندك کردهیرا بس یجوامع اسالم

روش و یانسان ،یجهان ق،یعم یبراساس نگرش يگرگردش
یبسـ  .را به حداقل رساند يگردشگرکننده  عوامل محدود

ت جهان بـرا ین فعالیتر و پررونقترین  بزرگ را يجهانگرد
ـ کـم ا یو سـت یرود که در قرن ب یانتظار م. اند کرده صـنعت از نظـر درآمـدزا   ن ی

به ب. باشد یفرهنگ يها تیشتاز همۀ فعالی، پیتوسعۀ فرهنگ
ریچتـر ( اسـت  یـ اجتمـاع   يتوسعۀ اقتصـاد  يها هیاز پا یکی

                         



 وحفـظ و هـا   ملـت  انیـ د آورد که صـلح و تفـاهم م  
 يسـو  در دو یفرهنگـ  يامـر 

 هـا،  را سبب شود و با انسـان 
هنـگ جامعـه اسـت، ارتبـاط     

 يهـا  يبر همکـار  يا مقدمه به عنوان

ها و مراکز  ن دانشگاهیب یوپژوهش
د نخبگـان  یها و عقا دگاهیزگردها و نشر د
 ینـه کـه زم  یتکثر فرهنگـ  ی

 مبر،یسـ ( ار مـؤثر باشـد  یتواند بسـ 
توسـعه   ،معنـوي هاي  ارزش 

تفـاهم و درك   يباعـث ارتقـا  
جاد آرامش و صـلح  ی، اءسوات 

تـرین عامـل مشـترك ارتبـاط     
هاي  زمینه مناسبی را براي ارتباطات در عرصه

در اقتصـاد   شـود و  می محسوب
ل یـ بـه دل  یاسـالم  يکشـورها 
همچون مسـاجد و   یآثار فراوان

گسـترش   يبـرا  يها که عامل مـؤثر 
رو  یـن ازاکننـد؛   ي موفـق عمـل مـی   

رود کـه از جهـات    یبه شمار مـ 
 يدارا یاسـالم  يکشـورها  ي

کـاهش   ،یفرهنـگ و تمـدن اسـالم   
 يو رشـد اقتصـاد   يگـذار  یه

د آورد که صـلح و تفـاهم م  یپد ییتواند فضا یم يگردشگر
امـر  بـه عنـوان   و یردصورت گ یفرهنگ يها تیم هویتکر
را سبب شود و با انسـان  ییها ها و تبادل ک مکان، تعاملیدر  يان گردشگریجر
هنـگ جامعـه اسـت، ارتبـاط     ازها و آرزوها کـه منبعـث از فر  ین ها، خواسته ها، زهیانگ

به عنوان تواند یهم م ین تبادل فرهنگیهمچن. دبرقرار کن
  . مؤثر واقع شود يو اقتصاد یاسیس

وپژوهش یعلمهاي  يهمکار ی،جاد ارتباطات فرهنگیا
زگردها و نشر دیها، م شیل همایتکم ی،پژوهشی ـ  مطالعات

ینوع ي و شکل دادن بهگسترش صنعت گردشگر ی،علم
تواند بسـ  می را در منطقه به وجود آورد یاسیسگرایی  تکثر

 ار بارزي در بسطینی نقش بسیگردشگري د).30: 1385
باعـث ارتقـا   و ه فرهنگی هر ملتی خواهد داشـت یسم و سرمایتور

ات غیو تبلگرایی  گانهیي از بریها، جلوگ ن ملتایمتقابل م
تـرین عامـل مشـترك ارتبـاط      مهم به عنواناسالم  بر این اساس دین. شود می جهانی

زمینه مناسبی را براي ارتباطات در عرصهند و ک یل میکشورهاي اسالمی را تسه
  .آورد دیگر فراهم می

  گیري جهنتی
محسوبمهم  اریع بسیاز صنا یکی يامروزه صنعت گردشگر

کشـورها . کنـد  یفا میا ینقش مهم ،جهان ياز کشورها ياریبس
آثار فراوان نه ویریتمدن د یخ،تار یا،ث جغرافیل باال از حیپتانس

ها که عامل مـؤثر  و بناها و عبادتگاه یخیآثار تار ،یمیقد يشهرها
ي موفـق عمـل مـی   در قالـب صـنعت گردشـگر    ،هستندي گردشگر
به شمار مـ  یو تمدن یتبادل فرهنگ يعامل مؤثر برا يگردشگر

يبـرا  یفرهنگـ ی و اجتمـاع  ،ياقتصـاد  ،یاسیمختلف س
فرهنـگ و تمـدن اسـالم    یـت، هو یت است؛ از جمله شناساندن ملـت، مز
یهسـرما  ،یاسـالم  يه کشـورها یها عل یغات سوء غربیلتب
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ـ  یفرهنگ ییهمگرا تبادل نظر، تعامل و ن یدر ب

نقش مؤثري در جهـت   ،پلماسی فرهنگی
ان مردمان از نقاط مختلف جهـان، بـا   

کـه   مختلـف دارد  ياقتصـاد  

فرهنـگ   يبا توجه به غنـا  ی
 یحتـ  و ین جوامع اسـالم یدر ب

واقع توسعه توریسم دینی و زیـارتی عـالوه بـر    
کسـب درآمـد    تحول اقتصـادي و بازرگـانی،  

فرهنگـی  هاي  ریزي با ارائه تمهیدات و برنامه
خنثـی   را شـود  مـی  اسـالم  جهان

 نشـان  و شـود  مـی  محسـوب 
 سیاسـی  لحـاظ  به این و بوده
 منظـر  از بنـابراین . کنـد  تـرمیم 

و تمـدن   فرهنـگ  شناسـاندن 

 یو تعامـل فرهنگـ   یـی ش همگرا
 وگـو  گفتت یق با تقوین طر

را  یاسالم يو تعامالت بتواند مشکالت کشورها
  .ن مشکالت باشد

تبادل نظر، تعامل و ،یفرهنگ یکی، نزدیاسالم يکشورها
  . یاسالم يکشورها

پلماسی فرهنگیین ابزار دیتر یعال به عنواني گردشگر
ان مردمان از نقاط مختلف جهـان، بـا   یارتباط م يو برقرار المللی بیندن به درك یرس

 يها تیو موقع یاسیاعتقادات س ها، نژادها، باورها، زبان
  .ن ببردیرا از بها  تفاوت و ها را پر کند تواند فاصله یم

یاسالم ين کشورهایدر بویژه  ي بهصنعت گردشگر
در ب یتوسعه و تکامل فرهنگ اسالم بهتواند  می یاسالم

واقع توسعه توریسم دینی و زیـارتی عـالوه بـر    در .جهان کمک کند ير کشورهایسا
تحول اقتصـادي و بازرگـانی،   اینکه موجب شناخت فرهنگ معنوي،

با ارائه تمهیدات و برنامه تواند می شود، زایی می اشتغال و سرشار
جهان علیه که سوئی تبلیغات از بسیاريو اجتماعی ویژه 

محسـوب  کشـورها  ایـن  براي مهمی بسیار دستاورد این و نماید
بوده امن ساختاري داراي کشورها ازاین بسیاري که دهد می
تـرمیم  را درجهـان  اسالمی کشورهاي پرستیژ حتی تواند می

شناسـاندن  به توریست صنعت بحث نیز سیاسی و تمدنی فرهنگ
  .کند اسالمی به دیگر کشورها کمک شایانی می

ش همگرایبر افزا يادیزتأثیر  که ینید يرونق گردشگر
ن طریاست تا از ا یازمند طرح و عزم جامعین کشورها دارد،

و تعامالت بتواند مشکالت کشورها ییش همگرایان مسلمانان و افزایم
ن مشکالت باشدیکاهش و حل ا یو در پ یشتر بشناسدب

  
    



  .سمت: ي، تهراناهر ي بابایی
هـا،   ییران مسـائل و نارسـا  یا ی

مجموعه مقاالت نخستین  ی،فرهنگ
  .شیک، 

 .8 جلد ،انتشارات سخن
  .زانیم :تهران

 دفتـر  :تهـران  زاده، ، ترجمه محمود عبداهللا

: ، تهـران گردشـگري ماهیـت و مفـاهیم   

مجموعه مقـاالت نخسـتین   ی، در تمدن اسالم
  .شی، ک

محمـد   و يترجمه محمـد فـوالد  
  .ینیامام خم یو پژوهش
  .ت معلمیدانشگاه ترب

  و ين افتخاریالد ، ترجمۀ عبدالرضا رکن
  .یشرکت چاپ و نشر بازرگان

محمـد   دی، ترجمـۀ سـ  مدیریت جهانگردي، مبانی، راهبردها و آثـار 
 .یفرهنگهاي  پژوهش

ترجمـه   ،الملـل  هاي متعارض در روابط بین

  .ام نوریپ :، چاپ چهارم، تهران
  .چهارباغ: ، اصفهان

، زاده عبـداهللا ترجمه محمـود  ، اي

  

  کتابنامه
ي باباییترجمه مهد ،ارتباطات و فرهنگ .)1379( یچیت، آلفرداسم
د محمد، سيابهر یاسالم يدر جمهور يجهانگرد. )1376( ی

  ).14( ،)کاوشی نو در فقه اسالمی(مجله فقه 
فرهنگ يا اثرگذاری يریاثر پذ يجهانگرد. )1376( ي، مهدیالوان

، 2، جلدهمایش جهانگردي و جمهوري اسالمی ایران
انتشارات سخن: ، تهرانرهنگ بزرگ سخنف .)1381(ي، حسن انور

تهران ،الملل فرهنگ روابط بین). 1381(ي جفر نونام، یوانز،گراهام؛ا
، ترجمه محمود عبداهللامدیریت گردشگري فرهنگی. )1380( الیس، پرسیف یبون

  .یفرهنگهاي  پژوهش
گردشـگري ماهیـت و مفـاهیم    ).1385( يمهـد  ی،سـقائ  ؛نیحسـ ي، محمدزدی یپاپل

  .سمت
در تمدن اسالم يا و جهانگردیجغراف .)1376( فرهاد، نژادیاپور

، ک3جلد همایش جهانگردي و جمهوري اسالمی ایران،
ترجمه محمـد فـوالد   ،شناسی مفاهیم وکاربردهاي جامعه. )1378(. جانان اچ ترنر،

و پژوهش یانتشارات مؤسسه آموزش: ، تهرانياریزبختیعز
دانشگاه ترب :، تهرانمروري برصنعت گردشگري. )1386( نیمی، سییتوال
، ترجمۀ عبدالرضا رکنگردشگري و توسعه در جهان سوم. )1378(. یان، لج

شرکت چاپ و نشر بازرگان :ن، تهرانیام یصالح السادات  معصومه
مدیریت جهانگردي، مبانی، راهبردها و آثـار . )1379( ل، راجریس ویدا

پژوهش دفتر :، چاپ دوم، تهرانيزدیو داود ا یاعراب
هاي متعارض در روابط بین نظریه. )1372(رابرت  ،فالتز گراف یمز؛ج ی،دوئرت

  .قومس :ی، تهراند بزرگیب و وحیرضا طیعل
، چاپ چهارم، تهرانجغرافیا و صنعت توریسم. )1379( اصغر ی، علیرضوان
، اصفهانبازاریابی گردشگري. )1387(ي، محمد زاهد ؛بهرام ،انیرنجبر

اي ریزي ملی و منطقه برنامه. )1379(ي جهانگرد یسازمان جهان
  .یفرهنگهاي  پژوهش دفتر: تهران
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  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،دهمشماره 
  1392 زمستان

81  

مقاالت برگزیده سـمینار  ، سم در جهان سوم
 یاسـالم  اداره کل فرهنـگ و ارشـاد  

، هـاي فکـري   الملـل مبـانی و قالـب   

 فصـلنامه ، فـارس  یجبر خلتأکید 

، اقتصـادي ماهنامـه اطالعـات سیاسـی ـ     

  .یدفتر مطالعات فرهنگ: ، تهران
م ین و تنظـ یدفتـر تـدو   :، تهـران 

ی، اسـالم  يکشـورها  توسعه و 

مجموعه ، رانیا یاسالم يدر جمهور

، مجلـه آینـه پـژوهش   ، عوامل و موانع

. 
ـ ؛ سـورة حجـرات، آ  22ۀ ی؛ سورة روم، آ ۀ ی

 :، تهـران ید بزرگـ یـ ترجمـه وح 

 :تهـران  ،المللی تجربه جهان سوم

مجموعـه مقـاالت   ، یدر خـدمت صـلح و تفـاهم جهـان    
  .شیک ،3جلد ،نخستین همایش جهانگردي و جمهوري اسالمی ایران

ان و دکتـر  ی پارسـایی ، ترجمه دکتر عل
  

محمـد   دی، ترجمۀ سگذاري جهانگردي
  .یفرهنگهاي  پژوهش

  .ید بهشتیدانشگاه شه
  .2ر، جلد 

  .سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
سم در جهان سومیت توسعه توریاهم. )1374( یعلی، محمدسلطان

اداره کل فرهنـگ و ارشـاد   هاي ایرانگردي و جهـانگردي،  اصفهان و جاذبه
  .اصفهان

الملـل مبـانی و قالـب    پردازي در روابط بین نظریه). 1376( نید حسیس زاده، یفس
  .سمت: تهران

تأکید  در جهان با يساز گرایی و صلح منطقه .)1385( مبر، رضایس
  ).1( 1، انداز جغرافیایی چشم

ماهنامـه اطالعـات سیاسـی ـ      ،يدار و گردشـگر یتوسعه پا). 1375(ید وحیی، نایس
  .95-96شماره 

، تهرانها ها و چالش گردشگري در ایران عملکرد .)1382(______
، تهـران 11مجموعـه آثـار   ) 1(تـاریخ تمـدن   . )1359( ی، علیعتیشر

  .یعتیمجموعۀ آثار شر
 ییهمگرا ندیفرا در ينقش جهانگرد. )1387( ی، علیشماع

  ).11(، مجله نامه پژوهش
در جمهور يتوسعه جهانگرد يراهکارها .)1376( دیضرغام، حم

  .شیک ،1جلد، مقاالت نخستین همایش جهانگردي
عوامل و موانعها،  نهیزم، مسلمانان ییهمگرا .)1387(ید ان، سعیعطار

)89.(  
.ریرکبیانتشارات ام: ، تهرانفرهنگ عمید .)1363(ید، حسن عم

؛ سورة روم، آ11ۀ ی؛ سورة انهام، آ20ۀ ی، سورة عنکبوت، آقرآن کریم
 .44ۀ ی؛ سورة کهف، آ12

ترجمـه وح  ،الملـل  هاي روابط بـین  نظریه .)1371( یگرانو د چیکارل دو
  .یجهاد دانشگاه انتشارات

المللی تجربه جهان سوم نظریه همگرایی در روابط بین. )1370( اصغر ید علی، سیاظمک
  .رانیک ایچاپ پ

در خـدمت صـلح و تفـاهم جهـان     يگردشگر. )1376(ی، محمود کتاب
نخستین همایش جهانگردي و جمهوري اسالمی ایران

، ترجمه دکتر علانداز جامع در چشمجهانگردي . )1382( ي،چاك وایگ
  .یفرهنگهاي  پژوهش دفتر: تهران ی،محمد اعراب

گذاري جهانگردي سیاست. )1382( .ام  نز، جانیجنک ؛ینهال، کال  کلیما
پژوهش دفتر ،اپ دوم، تهرانچ  ،يزدیو داود ا یاعراب

دانشگاه شه :، تهراندرآمدي بر جهانگردي .)1380( نیالد ی، صالحمحالت
ر، جلد یرکبیانتشارات ام :، تهرانفرهنگ فارسی. )1363( محمدن، یمع



  .یانتشارات منش
و ضـرورت   یفرهنگـ ی، مـذهب 

  ).11( 6 ،مجله جغرافیا و توسعه
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