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چکیــده | در اکثــر صنایــع امــروزی از قبیــل صنایــع غذایــی، آرایشــی، حمل ونقــل و ... می تــوان رد پایــی 
از مســئلۀ حــال پیــدا نمــود. گردشــگران مســلمان بیــش از هــر زمــان دیگــر توجــه بازارهــاي گردشــگري را 
بــه خــود معطــوف کردهانــد. از آنجــا کــه ایــران کشــوری اســامی و قوانیــن آن مطابــق بــا موازیــن اســام 
اســت، می تــوان بــا توجــه بــه پیشــینۀ فرهنــگ اســامی گردشــگری حــال را در ایــن کشــور رونــق بیشــتری 
ــعۀ  ــت توس ــران در جه ــور ای ــی کش ــی و دین ــت های فرهنگ ــه سیاس ــه ب ــت ک ــروری اس ــن رو ض داد. از ای
گردشــگري حــال توجــه شــود. هــدف ایــن مقالــه، شناســایی و رتبه بنــدی سیاســت های فرهنگــی و دینــی 
کشــور ایــران در رابطــه بــا بهبــود و پیشــرفت و توســعۀ گردشــگری حــال بــا بررســی رابطــۀ شــاخص های 
ــاختاري  ــازی س ــك مدل س ــتفاده از تكنی ــا اس ــگری ب ــه گردش ــعۀ اینگون ــر توس ــر ب ــی مؤث ــی و فرهنگ دین
تفســیری )ISM( اســت. ایــن روش جــزو روش هــاي تجزیــه و تحلیــل سیســتم اســت کــه بــه بررســي تعامات 
میــان عناصــر آن پرداختــه و مبتنــي بــر نظــر خبــرگان اســت. گــروه خبــرگان در ایــن تحقیــق متشــكل از 
ــز  ــران مراک ــگري و مدی ــي و گردش ــراث فرهنگ ــت اندرکاران می ــی و دس ــگري مذهب ــوزۀ گردش ــرگان ح خب
اقامتــی پذیرنــدۀ گردشــگران مســلمان خارجــی بــوده اســت. یافته هــای تحقیــق نشــان داد کــه شــاخص های 
برندســازی اســامی بــا تأکیــد بــر فرهنــگ کشــور ایــران، بازاریابــی و تبلیغــات جهــت شناســاندن فرهنــگ 
دینی-اســامی ایــران بــه گردشــگران مســلمان و ایجــاد تصویــر مناســب از اوضــاع فرهنگــی کشــور بــه منظور 
ــگری  ــعۀ گردش ــر توس ــر ب ــی مؤث ــی و فرهنگ ــاخص های دین ــی ترین ش ــلمان اساس ــگران مس ــذب گردش ج

حــال اســت کــه بایــد در وهلــۀ اول در سیاســت های اجرایــی کشــور بــر آنهــا تأکیــد شــود.
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مقدمــه|تفریــح و ســفر در عصــر حاضــر یكــی از جنبه هــای 
مهــم زندگــی افــراد بــه شــمار مــی رود. هــر فــرد ســعی دارد 
ــره  ــترین به ــردش بیش ــفر و گ ــود از س ــدف خ ــه ه ــه ب ــا توج ب
ــه  ــا توج ــا ب ــلمانان دنی ــد. مس ــته باش ــی داش ــفر راحت ــرده و س را ب
ــفر  ــام س ــه انج ــد ب ــر می توانن ــود راحت ت ــی خ ــن دین ــه موازی ب
بپردازنــد (Zamani-Farahani & Henderson, 2009). از طرفــی 
گردشــگری مســلمانان یكــی از بازارهــای بكــر در ســطح جهــان بــوده 
ــه ســرعت در حــال  ــاالی گردشــگران ب ــه حجــم ب ــا توجــه ب ــه ب ک

ــود را  ــرد خ ــای منحصربه ف ــده نیازه ــور فزاین ــه ط ــت و ب ــد اس رش
ــازد  ــرح می س ــوازی مط ــگری و مهمان ن ــافرت، گردش ــازار مس در ب
ــه ای کــه در  )حســینی، خــاوری و ســلیمان پور، 1399، 173(. به گون
حــال حاضــر گردشــگران مســلمان بیــش از هــر زمــان دیگــر توجــه 
بازارهــای گردشــگری را بــه خــود معطــوف کرده انــد )ســیفی، 1398، 
4(. از جملــه عواملــی کــه در توســعۀ جایــگاه گردشــگری داخلــی و 
ــد  ــر و چشــمگیری دارن ــی کشــورهای مســلمان نقــش مؤث بین الملل
می تــوان بــه موقعیت هــای متنــوع جغرافیایــی، پراکندگــی و توزیــع 
ــن  ــان و همچنی ــف جه ــاط مختل ــورها در نق ــن کش ــی ای جمعیت

DOI: 10.22034/toc.2021.277223.1042

مقالۀپژوهشی

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 An Investigation of the Iranian Cultural and Religious

 Policies for the Development of Halal Tourism
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

09131545090 ،Basouli@acecr.ac.ir:نویسندۀ مسئول *



پاییز 261400 شمارۀ 6

بررسی سیاست های فرهنگی و دینی ایران در جهت توسعۀ گردشگری حالل  | مهدی باصولی و سعیده درخش

ــای فرهنگی شــان اشــاره  ــوع و گســتردگی شــرایط اقلیمــی و غن تن
نمــود )مقصــودی و عــرب، 1395، 177(. گردشــگری حــال را 
ــگری در  ــادی گردش ــاخه های اقتص ــی از ش ــوان یك ــه عن ــوان ب می ت
ــی در  ــر نفت ــن توســعۀ اقتصــاد غی ــد ضام ــه می توان ــت ک نظــر گرف
کشــور ایــران شــود )ادبــی و نوربخــش، 1398، 109(. اهمیــت ایــن 
ــه ســال  ــادی ب ــذاری ســال 2010 می ــوان در نام گ موضــوع را می ت
 )OIC( ــامی ــس اس ــازمان کنفران ــط س ــامی« توس ــم اس »توریس
ــل  ــر در تعام ــل مؤث ــه عام ــز تبدیلشــدن صنعــت گردشــگری ب و نی
فرهنگ هــا، گفتگــوی تمدن هــا و برقــراری انــس و الفــت بیــن 
ملت هــا مشــاهده کــرد کــه لــزوم شــناخت و توجــه بــه بخش هــای 
پراهمیــت ایــن صنعــت بــه ویــژه گردشــگری اســامی و بــه دنبــال 

ــد.  ــان می ده ــال را نش ــگری ح آن گردش
گردشـگری حال گونه ای از گردشـگری اسـت که مطابق با موازین 
دینـی مسـلمانان توسـعه می یابـد )حسـینی و همـكاران، 1399، 
168(. ایـن گردشـگری بـه عنوان یك مفهـوم تقریباً نـو در صنعت 
گردشـگری مطـرح شـده کـه در سـال های اخیـر دسـت اندرکاران 
ایـن صنعـت و بـه خصـوص کشـورهای پیشـرو در گردشـگری و 
مهمان پذیـری بـه آن توجـه ویـژه ای داشـته اند. ایـن مفهـوم نـوع 
جدیـدی از گردشـگری نیسـت، بلكه یـك رویكرد جدید نسـبت به 
انـواع مختلف گردشـگری به شـمار می رود. در حقیقت گردشـگری 
گردشـگری  محصـوالت  و  خدمـات  ارائـۀ  و  آماده سـازی  حـال، 
و مهمان پذیـری بـه نحـوی اسـت کـه بـه قواعـد و چارچوب هـای 
اعتقـادی و دینـی مسـلمانان توجه و بـا در نظر گرفتن آن شـرایط، 
تمـام محصـوالت و خدمـات مـورد نظـر را ارائـه می کنـد )نوابـی، 
1395، 24(. گردشـگری حـال صرفـاً بـه کاالهـا و غذاهـای حال 
بسـنده نمی کنـد؛ بلكـه محیـط جغرافیایـی، اخـاق، فرهنـگ و 
شـهروندان، روابـط اقتصـادی، اجتماعـی و تمـام شـئونات شـرعی 
اسـامی را در بـر می گیـرد )باقـری، عبـدی و عبـدی،1392، 4(. 
در گردشـگری سـه رویكـرد بـه جنبههـای فرهنگـی وجـود دارد؛ 
ایـن رویكردهـای گوناگـون گردشـگری بـه فرهنـگ در تصویـر 1 
نشـان داده شـده اسـت. در واقـع در گردشـگری حـال، بـه دنبال 
بهره منـدی از رویكـرد سـوم، یعنـی فرهنـگ بـه عنـوان ماهیـت 
اسـت. یعنـی نـه تنهـا فرهنـگ را در فرایند گردشـگری بـه عنوان 

مانـع نمی دانـد، بلكـه بـه عنوان ابـزاری مفیـد و قابـل بهرهبرداری 
مـورد توجـه قـرار می گیـرد )ترابـی، 1391، 127(.

کشـور ایران با دارابودن فرهنگی منحصربه فرد، پیشـینه ای تاریخی 
کـه در معماری هـا و بناهـای زیـادی نمود پیـدا کـرده و جاذبه های 
ثبـت جهانـی  آنهـا  از  تعـدادی  کـه  گوناگونـی  و  بدیـع  طبیعـی 
شـده اند، سـاالنه تعـداد زیـادی گردشـگر را بـه خـود جـذب مـی 
کنـد. در سـال های اخیر ایـران اهتمامی ویژه در جذب مسـافران از 
سراسـر دنیا داشـته اسـت. در کنـار این دو نـوع جاذبۀ مهـم، ایران 
بـه دلیـل دارابـودن پتانسـیل بـاالی گردشـگری مذهبی )بـه دلیل 
وجـود اماکـن مذهبی( و نیز سـابقۀ گردشـگری فرهنگـی در میان 
کشـورهای منطقه، سـاالنه میزبان تعداد زیادی گردشـگر مسـلمان 
)بـه ویـژه از کشـورهای منطقه( اسـت. راه یابـی به بازارهـای جدید 
مسـافران مسـلمان در سراسـر دنیـا )و شـاید بـه ویـژه کشـورهای 
شـرق آسـیا(، نیازمنـد معرفـی ایـران به عنـوان مقصد گردشـگری 
حـال در دنیاسـت. ایـران می توانـد بهتریـن تجربـه بـرای افـراد و 
خانواده هایـی باشـد کـه بـه محیط هـای سـالم و خانوادگـی عاقـه 
داشـته و دوسـت دارنـد در طـول سـفر، از گردشـگری حـال بهره 
برنـد. آنهـا می تواننـد بـه راحتـی نوجوانـان خـود را بـرای سـفر به 
کشـور ایـران تشـویق کنند )حتی امـكان دارد کـه این افـراد لزوماً 
مسـلمان نباشـند(. از آنجـا که گردشـگری حال الگویـی رفتاری-

عملكـردی اسـت، ارزیابـی سیاسـت های فرهنگـی و دینـی کشـور 
ایـران در جهـت توسـعۀ ایـن نـوع از گردشـگری، هـدف تحقیـق 

اسـت. حاضر 

مبانینظری
جایگزینـی  بـه  دارنـد  تمایـل  مسـلمان  کشـورهای  از  بسـیاری 
زمینه هـای تجـاری خـود برای به دسـت آوردن اقتصادی شـكوفاتر 
و پایدارتـر و ایـن میسـر نخواهـد شـد مگـر بـا وابسـتگی کمتـر به 
صنایعـی کـه بـر اسـاس منبـع انـرژی بـرای آنهـا بـه وجـود آمـده 
اسـت )سـرور و نورانـی، 1391، 86(. اقتصـاد بسـیاری از کشـورها 
اعـم از ایـران اقتصـادی تك محصولـی اسـت، بـه ایـن معنـی کـه 
در ایـن کشـورها تنهـا از یـك منبـع بـرای تأمیـن درآمد اسـتفاده 
می شـود. یكـی از راه هایـی کـه می توانـد اقتصـاد کشـور را از قید و 

تصویر 1. رویكردهای گوناگون گردشگری به فرهنگ. مأخذ: ترابی، 1391.
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بندهـای صرفـاً نفتـی رها نمایـد، صنعت گردشـگری اسـت )باقری 
و همـكاران، 1392، 1(. گردشـگری یكـی از پویاترین و سـریعترین 
صنایع در حال رشـد جهان اسـت )عارفی، فیض، بیشـمی و زارعی، 
1399، 198(. گردشـگران از دیـدگاه سـازمان جهانی گردشـگری، 
بازدیدکننـدگان یـا دیدارکنندگانی هسـتند که مكانـی غیر از محل 
سـكونت خـود را بـرای مقصد سـفر در نظـر میگیرند و بـرای مدت 
بیـش از 24 سـاعت و کمتـر از یـك سـال بـا هدفـی غیـر از آنچـه 
در محـل سـكونت دائـم خـود داشـتهاند، در آن مقصـد می ماننـد 

)حاجی نـژاد، پایـدار، باقـری و عبـدی، 1395، 28(. 
امـروز صنعـت گردشـگري در همـۀ ابعـاد آن بـه سـومین صنعـت 
درآمـدزا تبدیـل شـده و اهمیـت ایـن صنعـت، از آن روسـت کـه 
سـبب ایجـاد اشـتغال و افزایـش درآمـد و ارتباطـات فرهنگـي و 
اجتماعـي مي شـود )کشـاورز و دلبـری، 1396، 42(. افزایش رشـد 
بین المللـی از یـك سـو و افزایـش عاقـه بـه مقاصد گردشـگری از 
سـوی دیگر سـبب شـده اسـت روزبـه روز پسـوندها و پیشـوندهای 
بیشـتری در کنـار واژۀ گردشـگری مشـاهده شـود )حقیقی کفاش، 
ضیایـی و جعفـری، 1388، 29(. در دو دهـۀ اخیـر مفهوم جدیدی 
بـا عنـوان برنـد حـال متولد شـده که در پاسـخ بـه نیازهـای بازار 
هـدف، اعـم از مسـلمانان و غیرمسـلمانان، بـه فراهمسـازی بسـتر 
مناسـبی از امكانـات بـر مبنـای تعاریـف دینـی پرداختـه اسـت 
)عارفـی و همـكاران، 1399، 199(. حـدود یك چهـارم از جمعیـت 
جهان را مسـلمانان تشـكیل داده اند. این جمعیت بـزرگ، اعتقادات 
و بـه تبـع آن نیازهایـی دارنـد کـه گاه متفـاوت بـا خواسـته های 

پیـروان سـایر ادیـان اسـت )زینلیـان و صحـت، 1396، 1(. 
مسـلمانان در طول سـفر ملزم به رعایت دستوراتی مانند ممنوعیت 
الـكل، غـذای بـدون الـكل، ممنوعیـت قمـار، جدابـودن زنـان از 
مـردان، رعایـت پوشـش اسـامی، انجـام تكالیـف دینـی همچـون 
نمـاز، روزه و غیـره هسـتند. ممكـن اسـت بسـیاری از گردشـگران 
مسـلمان به دلیل ترس از پیدانكردن زیرسـاخت های گردشـگری و 
اقامتگاه هایـی کـه مطابق با سـبك زندگی آنها باشـد، از سـفرکردن 
منصـرف شـوند. از ایـن رو توسـعۀ محیـط گردشـگری متناسـب 
بـا نیازهـای مسـلمانان چشـم اندازهای بسـیاری را تحـت عنـوان 
 .(Imani Kalesar, 2010, 122) گردشـگری حـال ارائـه می دهـد
گردشـگری حـال محصول نسـبتا جدیـدی از صنعت گردشـگری 
بـرای  را  ویـژه ای  گردشـگری  و  تفریحـی  برنامه هـای  کـه  اسـت 

مسـلمانان تـدارک می بینـد )فاخـری، 1389، 39(. 
در یـك دهـۀ اخیـر، »حـال« بـه واژۀ کامـًا رایـج در بخش هـای 
مختلـف اقتصـادی کشـورهای اسـامی تبدیل شـده اسـت. معنای 
ایـن واژۀ عربـی، »مجـاز« یـا »مشـروع« اسـت )نـوروزی، 1393، 
15(. ایـن واژۀ عربـی، در درجـۀ اول بـه مـوارد مربـوط بـه غـذا 
اطـاق می شـود، امـا کاربـرد آن می توانـد در برگیرنـدۀ مـواردی 
ماننـد سـبك پوشـش و رفتارهایی ماننـد روش تفریح و سـرگرمی، 
 .(Dolan, 2010, 560) باشـد  فـردی  روابـط  و  مالـی  معامـات 

تعریـف  این گونـه  را  »حـال«  مالـزی  اسـتانداردهای  مؤسسـۀ 
اسـام  دیـن  توسـط  کـه  فعالیت هایـی  یـا  »کارهـا  می کنـد: 
بـدون هرگونـه مجـازات تحمیلـی مجـاز شـمرده شـده باشـند« 
(Kamaruddin, Iberahim & Shabudin, 2012, 722). بـا توجـه 
مختلـف  گونه هـای  گردشـگران  حـال،  گردشـگری  الگـوی  بـه 
گردشـگری، مانند گردشـگران مذهبی، ورزشـی، تفریحی و ... ملزم 
بـه رعایـت تمامـی اصـول و موازیـن اسـامی مطابـق با آییـن دین 
اسـام و در چارچوب خاص تعیینشـده هسـتند )موحـدی رضاآباد، 
مافـی، مافـی و بیدخـوری، 1398، 2(. بـه عنـوان یك مفهوم سـفر 

حـال و گردشـگری از سـه عنصـر تشـكیل شـده اسـت: 
- تقویت و ترویج فرهنگ اسامی و ارزش ها؛

- ایجاد مزایای اقتصادی برای جوامع مسلمان؛
اعتقـادات  و  هویـت  اسـامی،  نفـس  عـزت  بهبـود   -

.(Tajzadeh Namin, 2013, 1257)
فرهنـگ اسـامی بـه سـیاحت به عنوان سـیر آفاقـی در برابر سـیر 
انفسـی توجـه دارد. اسـام به انسـان و نیازمندی هایش نـگاه دقیق 
دارد و آنچـه را کـه بـه واقـع، زندگـی و حیـات را شـیرین و آسـان 
می کنـد و در سـامت و سالم سـازی روح و روان آدمـی اثرگـذار 
سـامانی، 1384، 18(.  )ریاحـی  می شناسـد  رسـمیت  بـه  اسـت، 
گردشـگری اسـامی در رابطـه بـا مسـلمانان اسـت، چـرا کـه ایـن 
گـروه، بزرگتریـن جامعـۀ دینـی را در دنیـا تشـكیل می دهنـد و به 
علت نوع و شـیوۀ زندگی خاصشـان، مسـائل خاص مربـوط به خود 
را دارنـد )دومـن، 2011، 3(. از دیدگاه سـازمان کنفرانس اسـامی 
هـرگاه جمعیـت مسـلمانان یك کشـور به بـاالی 50 درصد برسـد، 
آن کشـور اسـامی در نظـر گرفتـه می شـود )حسـینی، خـاوری و 
سـلیمان پور، 1399، 168(. کشـورهای اسـامی بـه علـت رعایـت 
آداب اسـامی دارای فرهنـگ مـادی و معنـوی مشـترکی هسـتند. 
بنـا بـر آنچـه دربـارۀ گردشـگری اسـامی گفتـه شـد، مهم تریـن 
عامـل اساسـی در بحـث گردشـگری اسـامی عامل مذهـب و دین 
اسـت )یغفـوری، علیـزاده، اسـام فـرد و علم الهـدی، 1391، 3(. از 
مشـكات موجود بـرای مسـلمانان در صنعت گردشـگری این بوده 
اسـت کـه بـه رغـم اینكـه دیـن اسـام افـراد را ترغیـب به سـفر و 
دیـدن عالـم می کنـد، امـا سـاختار فرهنگـی بسـیاری از کشـورها 
بـه گونـه ای اسـت کـه قوانینـی بسـیار متفـاوت از قوانیـن موجـود 
در دیـن اسـام و مـوارد منع شـده در آن دارند )رمضانپـور و کمال، 

.)1  ،1395
گردشـگری یـك عامـل مهـم بـرای پیشـرفت و تكامـل اجتماعـی، 
فرهنگـی و اقتصادی کشـورها محسـوب می شـود. انگیزۀ مسـافرت 
هرچـه باشـد، در مجمـوع موجب برخـورد و تعامل فرهنگ ها شـده 
و عقایـد و نظـرات جدیـدی بـه وجـود مـی آورد )رضوانـی، 1386، 
50(. از آنجـا کـه گردشـگری حال یكی از شـاخه های گردشـگری 
فرهنگـی اسـت، ایـن صنعت به لحـاظ موقعیت هایی کـه در جوامع 
بـه وجود می آورد، موجب توسـعۀ فرهنگی پایدار آن کشـور خواهد 
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شـد )ایـدی، رنجبـر و شـفیعی، 1395، 1(. در واقـع گردشـگری با 
چنیـن پیامـدی، یكیشـدن امـر فرهنگـی، اقتصـادی و اجتماعی را 
تسـهیل کـرده و آن را ماننـد یـك متن تجسـم می بخشـد )خلیلی 
دهـدزی و کیانـی قلعه سـردی، 1394، 5(. یكـی از نـكات حائـز 
اهمیتـی کـه بایـد در ادبیات گردشـگری حال مد نظر قـرار گیرد، 
ارتباطـات میان فرهنگی اسـت )ترابی، 1391، 129(. اساسـاً فضای 
معنـوی کشـورهای مسـلمان خـود دارای جاذبـه اسـت و بسـیاری 
از مسـلمانان دوسـت دارنـد بـه مناطقـی سـفر کننـد کـه فرهنگ 
و ارزش هـای اسـامی بـر آن حاکـم اسـت )شـفقی، حسـنوند و 

مصلحـی، 1391، 5(. 
انگیزه هـای  بـا  تنهـا گردشـگران  تعطیـات حـال،  بـازار هـدف 
اسـامی نبـوده و گردشـگران بـا انگیزه هـای سـفر مختلـف، ماننـد 
سـفر فرهنگـی تاریخـی، ورزشـی، سـامت و... می تواننـد بـه انجام 
این گونه سـفر بپردازند )حسن کاشـی، 1395، 9(. شواهد تحقیقاتی 
نشـان می دهـد کـه گردشـگري حـال از پتانسـیل های الزم بـراي 
جـذب گردشـگران غیرمسـلمان بـه مقاصـد و محصـوالت حـال 
نیـز برخـوردار اسـت. گردشـگري حـال بـا این مفهـوم کـه بتواند 
ماحظـات مسـلمانان را در مقاصـد و بسـته های سـفر پیشـنهادي 
رعایـت و نیازهـاي آنهـا را برطـرف کند، پتانسـیلی اسـت که بدون 
امكان پذیـر  ایـران  در  گسـترده  بسترسـازی های  ایجـاد  بـه  نیـاز 
اسـت. کشـور مـا جـزو معـدود کشـورهای مسـلمانی اسـت که در 
سرتاسـر جغرافیـاي آن قوانیـن و احـكام اسـامی الزماالجراسـت، 
ولـی بـا تمـام ظرفیت هـای موجـود، هنوز نتوانسـته اسـت خـود را 
بـه عنـوان یـك مقصـد گردشـگري حـال بـه دنیـا معرفی سـازد.  
بـا رشـد چشـمگیر درآمـد سـاکنان کشـورهای مسـلمان، توسـعۀ 
جهـان  مختلـف  کشـورهای  کار  دسـتور  در  حـال  گردشـگری 
بـه ویـژه کشـورهای اسـامی قـرار گرفتـه اسـت. ایـران در زمینـۀ 
برنامه ریـزی گردشـگری از سـوی دولـت از پیشـینۀ قدیمی تـری 
برخـوردار اسـت. از سـال 1978 مجموعـه ای از برنامه هـای پنـج 
سـالۀ فرهنگی-اجتماعـی و اقتصـادی تدویـن شـده کـه تاکنـون 
ادامـه دارد. در میـان اهـداف اصلـی ایـن برنامه هـا، می تـوان بـه 
تاش هـای انجام شـده جهـت پررنگنمـودن فرهنگ کهن اسـامی 
کشـور ایـران، افزایـش میـزان ارز ورودی و پیشـرفت اقتصاد محلی 
و صنعـت بـا کمك بهبود وضعیت و جایگاه کشـور در جهان اشـاره 

 .(Zamani-Farahani & Henderson, 2009, 83) کـرد 
در گـزارش کرسـنت ریتینـگ2 در سـال 2016، در میـان 130 
کشـور بررسی شـده، سـه کشـور مالـزی، امـارات و ترکیه بـه عنوان 
رتبه هـای اول تـا سـوم مقصدهـای برتـر گردشـگری مسـلمانان/ 
حـال شـناخته شـده اند و کشـور ایـران در جایـگاه پانزدهـم قـرار 
دارد )حسن کاشـی، 1395، 4(. در جـدول 1 پانـزده مقصد برتر اول 
گردشـگري مسـلمانان در بیـن کشـورهاي عضو سـازمان کنفرانس 
اسـامی نشـان داده شـده اسـت. رتبـۀ ایـران در حالـی اسـت کـه 
ظرفیـت این کشـور بـرای دسـتیابی بـه جایگاهی مناسـب در بین 

کشـورهای مذکـور بـا توجـه بـه جاذبه هـای متنوعی که داراسـت، 
بی نظیـر اسـت. ایـن امـر توجـه بـه سیاسـت گذاری در خصـوص 
معرفـی کشـور ایـران به عنوان مقصد گردشـگری حـال را بیش از 

پیـش نمایـان می سـازد.  

پیشینۀپژوهش
گردشـگری حـال مفهومـی نسـبتاً نوپاسـت و تاکنـون تحقیقـات 
فراوانـی در مـورد ایـن نـوع از گردشـگری صـورت نگرفتـه اسـت. 
صفایـی پـور و دامن بـاغ )1396( بـه بررسـی توسـعۀ گردشـگری 
حـال در ایـران پرداختنـد. نتایـج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه 
کارشناسـان برداشـت های متفاوتـی نسـبت به موضوع گردشـگری 
حـال در ایـران دارند. به اعتقـاد موافقان طرح گردشـگری حال، 
ایـران پتانسـیل تبدیلشـدن به قطب گردشـگری اسـامی و حال 
در منطقـه را دارد و بـا در نظـر گرفتن این نكته که ایران کشـوری 
بـا چشـم اندازها و رویكردهـای اسـامی اسـت، نسـبت بـه سـایر 
مقصدهـای گردشـگری حـال، بهتـر می تواند شـرایط الزم را برای 
گردشـگران مسـلمان مهیا کند. از طرف دیگر، طبـق نظر مخالفان 
طـرح گردشـگری حال، این سـبك از گردشـگری را بـرای ایران، 
بی مـورد و اشـتباه می داننـد. بنابرایـن رونـق گردشـگری حال در 
ایـران نمی توانـد منطقـی باشـد و بـرای ایـران کـه در آن اصـول 

حـال بـه طـور طبیعـی رعایـت می شـود، کاربردی نیسـت.
نتایـج دیگـر تحقیقـات انجامشـده در زمینـۀ گردشـگری حـال 
بـر  حـال  گردشـگری  الگـوی  تأثیـر  کـه  اسـت  داده  نشـان 
پیشـرفت، عملكـرد و اثربخشـی هر یـك از گونه های گردشـگری 
کشـور می توانـد متفـاوت باشـد، بـه ایـن معنـی کـه بـرای برخی 
جهـت  در  مشـوق  و  محـرک  عامـل  گردشـگری  گونه هـای  از 
توسـعه و بـرای برخـی دیگـر بـه صـورت مانـع و محدودیت عمل 
در   )1395( همـكاران  و  حاجی نـژاد  راسـتا،  ایـن  در  می کنـد. 
بررسـی خـود دریافتنـد کـه عامـل توسـعه و پیشـرفت برخـی از 
گونه هـای گردشـگری همچـون گردشـگری مذهبـی، فرهنگـی، 
گردشـگری  الگـوی  براسـاس  اکوتوریسـم،  و  سـامت  تاریخـی، 
حـال اسـت؛ در صورتـی  کـه همیـن الگـوی گردشـگری حـال، 
و  دریایـی  تفریحـی،  گردشـگری  بـرای  محدودکننـده ای  عامـل 
ایـن  بـر  عـاوه  می شـود.  محسـوب  ماجراجویانـه  گردشـگری 
مشـخص شـده اسـت که یكـی از عوامـل رونق گردشـگری حال 
در جهـان، جمعیـت بسـیار زیاد مسـلمانان در جهـان و همچنین 
تمایـل ایـن افـراد به گردشـگری بـا رعایـت موازین دینی اسـت. 
همانگونـه کـه نازنیـن موالیـی مقـدم )1393( بـا هـدف تبییـن 
عرضـۀ  مختلـف  بخش هـای  در  حـال  گردشـگری  مؤلفه هـای 
صنعـت گردشـگری ایـران و ارائـۀ مـدل گردشـگری حـال در 
بخـش عرضـۀ گردشـگری و تعییـن نقـش گردشـگری حـال در 
جـذب هـر چـه بیشـتر گردشـگران مسـلمان به کشـور ایـران به 
ایـن مهـم اشـاره کرده اسـت. از دیگر عوامـل تأثیرگذار در رشـد، 
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توسـعه و پیشـرفت گردشـگری حـال در کشـور ایـران از دیـد 
پژوهشـگران داخلـی، توجـه بـه جایـگاه برنـد حـال در جهـان و 
همچنیـن کشـور ایران اسـت )ترابـی، 1391(. از دیگـر تحقیقات 
انجام شـده توسـط محققیـن خارجـی، پژوهـش پروفسـور تئومن 
تعریـف  بـه  و  انجـام شـده  اسـت کـه در سـال 2011  دومـن3 
گردشـگری حـال و گردشـگری اسـامی پرداختـه و در ادامـه 
بـازار گردشـگری حـال در کشـور ترکیه را بررسـی کرده اسـت. 
و  کاالهـا  بخـش  توصیـف  بـرای  کـه  اسـت  داده  پیشـنهاد  وی 
از واژۀ »حـال« اسـتفاده  بـازار،  بـه  ارائه شـده  خدمـات حـال 
شـود. بـر طبـق نظـر دومـن، کارشناسـان اسـام و گردشـگری و 
دیگـر زمینه هـای مربوطـه بایسـتی بـا کمـك یكدیگـر به انتشـار 
کتابـی بـا بحـث در مـورد جوانب مختلـف این نوع از گردشـگری 
بپردازنـد و تصـورات گوناگـون خـود را در آن پیـاده سـازند. در 
باتـر  و  اسـماعیل  باتـور،  بررسـی های  بـه  می تـوان  راسـتا  ایـن 
(Battour, Ismail & Battor, 2010) اشـاره کرد که در مقالۀ خود 
بـا توضیـح مفهـوم شـریعت اسـامی و منابع شـریعت بـر انطباق 
مفاهیـم شـریعت بـا گردشـگری و صنعـت مهماننـوازی تمرکـز 
کرده انـد. همچنیـن در پژوهـش آنهـا مسـائل اخیر، »گردشـگری 
حـال« و »مهمان نـوازی اسـامی« در جامعـۀ آمـاری منتخب از 
مسـلمانان چندیـن کشـور آسـیایی و خاورمیانـه، شـامل امـارات 
متحـدۀ عربـی، مالـزی، عربسـتان، بحریـن و مصـر بررسـی شـده 

. ست ا

سؤاالتتحقیق
بـا توجـه بـه هـدف تحقیـق دو سـؤال بررسـی شـده اند. در سـؤال 
اول بـه ایـن موضـوع پرداختـه شـده کـه شـاخص های دینـی و 
فرهنگـی مؤثـر در سیاسـت گذاری کشـور بـرای ایجـاد انگیـزه در 
گردشـگران مسـلمان و جذب آنها جهت توسـعۀ گردشـگری حال 
چـه هسـتند. در سـؤال دوم به بررسـی شـده اسـت که کـدام  یك 

از ایـن شـاخص ها اهمیـت بیشـتری دارنـد. 

روششناسیتحقیق
ــی انجــام شــده اســت و از لحــاظ  ــا رویكــردی کیف ــق ب ــن تحقی ای
نحــوۀ جمــع آوری داده هــای مــورد نیــاز، توصیفــی و از نظــر هــدف، 
ــن  ــام ای ــرای انج ــرار دارد. ب ــردی ق ــای کارب ــتۀ پژوهش ه در دس
پژوهــش از روش مدل ســازی ســاختاری تفســیری )ISM( اســتفاده 
ــرگان  ــر خب ــر نظ ــی ب ــی مبتن ــرد ISM، روش ــت. رویك ــده اس ش
ــن  ــن روش، بی ــرای ای ــده ب ــنهاد ش ــرگان پیش ــداد خب ــت و تع اس
ــن تحقیــق متشــكل از  ــرگان در ای ــزده نفــر اســت. خب ــا پان پنــج ت
صاحب نظــران حــوزۀ گردشــگري مذهبــی و فعــاالن ســازمان میــراث 
فرهنگــي و گردشــگري و مدیــران مراکــز اقامتی پذیرندۀ گردشــگران 
ــوا  ــری از روش تحلیــل محت ــا بهره گی ــد. ب مســلمان خارجــی بوده ان
و انجــام مصاحبه هــای بــاز بــا 13 نفــر از خبــرگان فعــال در بخــش 
ــال در  ــافرتی فع ــای مس ــی و آژانس ه ــراث فرهنگ ــگری، می گردش
ــی از  ــخ های دریافت ــذاری پاس ــی و کدگ ــگری مذهب ــوزۀ گردش ح
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ــری  ــا به کارگی ــایی و ب ــر شناس ــورد نظ ــاخص های م ــرگان، ش خب
فــن ISM، ارتباطــات و وابســتگی های بیــن متغیرهــای کیفــی 

مســئله مشــخص شــد )جــدول 2(.

تجزیهوتحلیلدادهها
ــا توجــه بــه اینكــه اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا شــیوه اي رایــج  ب
بــراي بررســي متــون مختلــف اســت، در طــرح حاضــر نیــز از ایــن روش 
اســتفاده شــده اســت. تحلیــل محتــوا بــه اعتقــاد بیشــتر صاحب نظــران 
روش پژوهشــی اســت کــه بــرای بیــان مفاهیــم یــا واژه هــای معینــی در 
یــك متــن و یــا مجموعــه ای از متــون اســتفاده می شــود. برخــی نیــز 
ــد  ــن می توان ــد. مت ــا می دانن ــل داده ه ــه و تحلی ــك روش تجزی آن  را ی
شــامل کتــاب، فصــل یــا فصل هایــی از یــك کتــاب، نوشــته ها ، 
ــی  ــناد تاریخ ــات و اس ــاالت مطبوع ــن و مق ــو، عناوی ــه، گفتگ مصاحب
باشــد. پژوهشــگر بــا اســتفاده از تحلیــل محتــوا وجــود مفهــوم و ارتباط 
بیــن واژه هــا یــا مفاهیــم را تحلیــل کــرده و دربــارۀ پیام هــای موجــود 
در متــن، نویســندۀ آن، مخاطــب و حتــی فرهنــگ و دورۀ زمانــی اثــر 
ــات  ــرای جمــع آوری اطاع ــن پژوهــش ب ــد. در ای ــری می کن نتیجه گی
از مصاحبــه اســتفاده شــد. بــه بیــان دیگــر بــا انجــام مصاحبــۀ عمیــق 
ــی و  ــاز شــاخص های دین ــؤاالت ب ــتفاده از س ــا اس ــاختار ب ــدون س و ب
فرهنگــی مــورد نظــر اســتخراج شــد. ایــن نــوع مصاحبــه کــه بــدون 
ســؤاالت راهنمــا انجــام شــده بــود، بــه دلیــل انعطــاف و عمیق بــودن، 
مناســب پژوهش هــاي کیفــي اســت. بــر اســاس ایــن مصاحبه هــا، 13 
شــاخص دینــی و فرهنگــی مؤثــر بــر توســعه و رشــد گردشــگری حال 
در سیاســت های اجرایــی کشــور ایــران بــه عنــوان مقصــد گردشــگری 
مناســب گردشــگران مســلمان بــا اســتفاده از نظــرات خبــرگان انتخاب 
ــق،  ــات تحقی ــل به دســت آمده از ادبی شــد. در خصــوص انتخــاب عوام
از نظــرات خبــرگان اســتفاده شــده اســت. در جــدول 3 شــاخص های 
دینــی و فرهنگــی انتخابشــده بــا توجــه بــه ادبیــات تحقیــق و نظــرات 

خبــرگان نشــان داده شــده اســت. 
معرفیشاخصها•
کشور- فرهنگ بر تأکید با اسالمی برندسازی :1 شاخص

ایران
برندسـازی اسـامی بـا تأکیـد بـر فرهنگ کشـور ایـران را می توان 
در حقیقـت نوعـی ترویـج و معرفی فرهنـگ دینی-اسـامی مردم 
ایـران در نظـر گرفت. انسـان ها بـا برندهـا ارتباط برقـرار می کنند، 
عاشـق آنهـا می شـوند و بـه آنهـا ایمـان می آورنـد. برنـد یـك نیاز 
اسـت؛ زیـرا مشـتری بر مبنـای برنـد تصمیم گیری می کنـد. یعنی 

زمانـی که گردشـگر مسـلمان در مورد سـفر به ایـران فكر می کند، 
یـك سـری تصاویـر و تداعی هایـی در ذهنش شـكل می گیـرد. در 
ایـران در زمینـۀ فرهنـگ گردشـگری حـال و جـذب گردشـگران 
مسـلمان بـه منظـور ایجاد ایـن تداعی ذهنـی اقدامی انجام نشـده 
اسـت. در ایـن حـوزه از گردشـگری، سـاخت برند بـه تنهایی کافی 
نیسـت، بلكـه بایـد ذهنیـت مـورد نظـر را نیز بـرای محصـوالت و 
خدمـات ارائه شـده بـه گردشـگران مسـلمان ایجـاد کـرد. بـا توجه 
بـه فرهنـگ ایرانـی در کنـار توجـه بـه آیین هـا و اصـول مذهبی و 
اسـامی، در صنعـت گردشـگری ایران نیـز می توان بـا تأثیرگذاری 
کشـور  انتخـاب  مسـلمان  گردشـگران  تصمیم گیـری  فراینـد  در 
فرهنگـی ایـران بـه عنـوان مقصـد گردشـگری را بـه آنهـا قبوالند. 
راهـكار دیگـر جهـت برندسـازی گردشـگری و گردشـگری حـال 
ایـران، تعریفكـردن هویت گردشـگری بر اسـاس بازار هدف اسـت. 
بـرای سـاخت چنیـن هویتـی، بایـد پیكـره، شـخصیت، فرهنگ و 
خودانـگاره بـرای آن تعریـف شـود و بـرای اینكـه ایـن هویت قوی 

باشـد، بایـد بـر دامنۀ محـدودی تمرکز شـود.
در- انسانی نیروی آموزش و توانمندسازی :2 شاخص

گردشگران با برخورد روش در فرهنگ و دین زمینههای
مسلمان

مدت مدیدی اسـت که پژوهشـگران دربارۀ منابع انسـانی به عنوان 
منبـع حیاتـی موفقیـت اکثـر صنایـع، بحـث و بررسـی کرده انـد. 
از آنجـا کـه منابـع انسـاني باارز ش تریـن عامـل تولیـد، مهم تریـن 
سـرمایه و منبـع اصلـي مزیـت رقابتـي و ایجادکننـدۀ قابلیت هـاي 
اساسـي هـر سـازماني به شـمار مي آید، یكـي از مؤثرتریـن راه هاي 
دسـتیابي بـه مزیـت رقابتـي در شـرایط فعلـي، کارآمدتـر کـردن 
نیـروی انسـانی فعـال در هـر جامعـه، سـازمان و صنعـت از طریق 
توانمندسـازی و آمـوزش اسـت. اگر ایـن آموزش هـا و مهارت ها در 
زمینه هـای دینـی و فرهنگی حاکم بر فرهنگ و زندگی کشـورمان 
انجـام شـود، چه بسـا بتـوان نـه تنهـا در زمینۀ گردشـگری حال 
و شناسـاندن کشـور اسـامی ایران به گردشـگران جویـای مقاصد 
گردشـگری دینـی و حـال موفق عمـل کرد، بلكه همیـن امر خود 
توسـعه و شـكوفایی دیگـر حوزه هـا و بخش های مربـوط به صنعت 

گردشـگری را نیـز بـه دنبال خواهد داشـت.
بازاریابیوتبلیغاتجهتشناساندنفرهنگ- شاخص3:

دینیواسالمیکشورایرانبهگردشگرانمسلمان
تبلیغـات و بهره گیـری از ابـزار رسـانه در عصـر ارتباطـات جایـگاه 

تعداداعضاتحصیالت دانشگاهیحوزۀفعالیتفردشرکتکننده

4 نفردکترای تخصصیاساتید دانشگاهی در حوزۀ گردشگری

5 نفرکارشناسی ارشد و باالترمدیران ارشد حوزۀ میراث فرهنگی و گردشگری

4 نفرکارشناسی و باالترمدیران آژانس های مسافرتی 

جدول 2. مشخصات خبرگان مشارکت کننده در فرایند مدل سازی ساختاری تفسیری)ISM(. مأخذ: نگارندگان.
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ویـژه ای دارد، بـه گونـه ای که اگر فعـاالن اقتصـادی بهترین خدمت 
را ارائـه داده یـا بهتریـن کاال را تولیـد کننـد، ولـی نتوانند به شـیوۀ 
مناسـب تبلیـغ و آن را بـه مشـتری معرفـی کننـد، بایـد بـازار را به 
رقبایـی بسـپارند کـه ممكن اسـت سـطح کیفی خدمت یـا کیفیت 
کاالی تولیـدی آنهـا در تـراز پایین تـری باشـد. صنعـت گردشـگری 
نیـز از ایـن قاعـده پیـروی می کنـد و در مـواردی حتـی بیـش از 
دیگـر صنایـع بـه اطاعرسـانی، معرفـی و تبلیـغ نیـاز دارد، چرا که 
جلـب و جـذب گردشـگر و توجیـه آنهـا بـرای قبـول رنـج سـفر و 
هزینـۀ مسـافرت نیازمنـد معرفـی جاذبه هـای گوناگـون، خدمات و 
امكانـات متنوع مقصد اسـت. گردشـگری حال وجه امتیـازی برای 
صنعـت گردشـگری در ایران اسـت کـه باید با معرفی هرچه بیشـتر 
و بهتـر ایـن امتیـاز بـه جهانیان نسـبت بـه توسـعۀ آن اقدام شـود. 
از عواملـي کـه می توانـد صنعت گردشـگري کشـور را توسـعه دهد، 
به کارگیـري ابزارهـا و پارامترهـاي مؤثـر بازاریابي و تبلیغات اسـت و 
در صـورت توجـه بـه مباحـث بازاریابـی و تبلیغات جهت شناسـایی 
گردشـگری حـال در کشـور مقصـد، گردشـگران با فرهنـگ، آداب 
و رسـوم و توانمندی هـای آن خطـه آشـنا می شـوند و بـه تبـع ایـن 
آشـنایی، فرهنـگ و موازیـن دینـی کشـور مقصـد، توسـعه و بـه 
کشـورهای مختلـف انتقـال پیـدا می کنـد. در زمینـۀ گردشـگری 
حـال در فرهنـگ غنی ایرانـی، تبلیغات در زمینۀ فرهنـگ ایرانیان 
بـه  خصـوص فرهنـگ زیبـای مهمان نـوازی و مهمان دوسـتی آنها با 
تأکیـد بـر موازیـن دینـی و اسـامی و بازاریابـی بـرای آن از تولید و 

عرضـۀ خدمـت بـه گردشـگران مسـلمان مهم تر اسـت.
شاخص4:تنوعمکانهایاقامتیحاللباتأکیدبرفرهنگ-

مهماننوازیایرانی
بخـش مهمـی از گردشـگران دنیـا را مسـلمانان تشـكیل می دهند. 
بنابراین الزم اسـت تمهیدات الزم اندیشیده و به عقاید و باورهایشان 
احترام گذاشـته شـود. سـازمان جهانـی جهانگردی نیز گردشـگری 
حـال را بـرای هتل هـا و مراکـز اقامتـی تعریف کرده اسـت و تأکید 
دارد کـه از سـرو هرگونه مشـروبات الكلی و ارائـۀ خوراکی های حرام 
اجتنـاب شـود. همچنیـن بـه رعایت حریم زنـان و مـردان در اماکن 
عمومـی و تفریحـی شـامل اسـتخرها، سـاحل دریـا و ماسـاژ توجـه 
شـده اسـت. بـه ایـن ترتیـب مسـلمانان می تواننـد در هر کشـوری 
برنامه هـای تفریحـی خـود بـر  از مقاصـد گردشـگری حـال، در 
اسـاس اصول شـرعی عمـل کنند. توجه بـه تنوع مكان هـای اقامتی 
گردشـگران مسـلمان ماننـد هتل هـای موضوعـی، بوم گردی هـای 
جـذاب، اقامت گاه هـا بـا معمـاری اسـامی و متناسـب بـا فرهنـگ 
ایرانـی و همچنیـن احـداث اقامتگاه هایـی راحـت و مناسـب شـأن 
مسـلمانان در نزدیكـی مسـاجد و مكان هـای مذهبـی گزینه هایـی 

مناسـب بـرای ایـن گروه از گردشـگران اسـت. 
شاخص5:تنوعفعالیتهایفرهنگیتفریحیباتأکیدبر-

آموزههایدینی-اسالمی
منظـور از گردشـگری حـال تنهـا اسـتفاده از مكان هـای مذهبـی 

اسـت کـه مسـلمانان  بلكـه منظـور آن  نیسـت،  در طـول سـفر 
بتواننـد از همـۀ انـواع تفریحـات اسـتفاده کننـد بـه شـرطی کـه 
ایـن تفریحـات مغایـر با اصـول شـریعت نباشـد. به همیـن منظور 
کشـورهایی ماننـد مالـزی و ترکیـه کـه در ورود انواع گردشـگر به 
خصوص گردشـگران مذهبی یا مسـلمان پیشـرو هسـتند، ترتیبی 
اتخـاذ کرده انـد تـا بـا جـذب گردشـگران مسـلمان، ایـن بخش از 
صنعـت گردشـگری کشـور خـود یعنـی گردشـگری حـال را نیـز 
رونـق دهنـد؛ بـه همین دلیـل در کنار انـواع فرصت هایـی که برای 
جـذب گردشـگر داخلـی تـدارک دیده انـد امكاناتـی را نیـز بـرای 

اسـتفادۀ گردشـگران مسـلمان فراهـم کرده انـد.
در- مشارکت جهت سرمایهگذاران تشویق :6 شاخص

احداثزیرساختهایگردشگریحاللدرکنارجاذبههای
فرهنگی-مذهبی

گردشـگری  رشـد  و  توسـعه  در  مهـم  شـاخص های  جملـه  از 
حـال در کشـور را می تـوان توجـه و همراهی با سـرمایه گذاران 
زیرسـاخت های  تكمیـل  و  احـداث  جهـت  خارجـی  و  داخلـی 
بـه  بایـد  سیاسـت ها  دانسـت.  مسـلمان  گردشـگران  مناسـب 
مسـیر  ایـن  در  سـرمایه گذاران  کـه  شـود  طراحـی  گونـه ای 

شـوند. حمایـت  و  تشـویق 
شاخص7:تمرکزهرچهبیشترمیراثفرهنگیبهعنوان-

یکمنبعفرهنگیبرارائۀتسهیالتحاللمانندموسیقی،
خوراکو...بهگردشگرانمسلمان

بـه طـور کلـی میـراث فرهنگـی دو نـوع اسـت: میـراث فرهنگـی 
ملمـوس و غیـر ملمـوس. یكـی از موضوعات میـراث فرهنگی غیر 
ملمـوس، توجـه بـه مسـئله آداب و اعتقـادات دینـی و فرهنگـی، 
غـذا، موسـیقی و ... اسـت کـه می توانـد بـه عنـوان یـك منبـع 

فرهنگـی مهـم در نظـر گرفتـه و بـه گردشـگران ارائه شـود. 
با- حالل گردشگری سیاستهای تطابق :8 شاخص

چشماندازهایفرهنگیکشورایران
و  تعییـن  باالدسـتی  اسـناد  در  کشـور  فرهنگـی  چشـم انداز 
برنامه هـای توسـعه بـه گونـه ای تدویـن می شـوند کـه بتـوان در 
مـدت مناسـب بـه ایـن چشـم اندازها دسـت یافـت. برای توسـعۀ 
صورتـی  بـه  راهبردهـا  و  سیاسـت ها  بایـد  حـال  گردشـگری 
تعریـف شـوند کـه بیشـترین تطابـق را بـا سیاسـت های مذکـور 

داشـته باشـند تـا بتـوان بـه توسـعۀ مطلـوب رسـید.
شاخص9:برگزاریهمایشهاونمایشگاههایعکس،فیلم-

در ایرانی اصیل معنویت و هنر فرهنگ، از تلفیقی با ... و
کشورهایمبدأگردشگریحالل

تهیـۀ  داسـتانی،  یـا  مسـتند  فیلم هـای  تهیـۀ  بـا  می تـوان 
کاتالوگ هـای جامـع در خصـوص امكانـات و شـرایط گردشـگری 
حـال و برگـزاری همایش هـا، نمایشـگاه ها و جشـنواره ها در این 
خصـوص، بسـتر مناسـبی را جهـت توسـعۀ گردشـگری حال در 

کشـور بـه وجـود آورد.
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شاخص10:توجهبهاصولومبانیمشترکمیانفرهنگ-
گردشگرانمسلمانوفرهنگمردمکشورایرانبهعنوان

میزبان
فرهنگ ایرانی دارای سـابقه ای کهن و درخشـان اسـت. گردشگری 
بـه سـبب آثـار فرهنگـی آن بـه عنـوان یـك ارتبـاط اجتماعی در 
نظـر گرفتـه می شـود و در هـر فرهنگی سـبك زندگـی، اعتقادات، 
آداب و رسـوم، ارتباطـات و ... بـه عنـوان نمودهـای آن فرهنـگ 
متجلی هسـتند. در زمینۀ گسـترش گردشـگری حال پیداکردن و 
معرفـی وجوه مشـترک فرهنگی و دینی میان فرهنگ گردشـگران 
مسـلمان و فرهنـگ مـردم ایـران می توانـد در جـذب گردشـگران 

باشـد. تأثیرگذار 
گردشگران- از دریافتی هزینههای کاهش :11 شاخص

کارکنان تمامی مسلمانبودن از ناشی )انصاف مسلمان
موجوددرزنجیرۀعرضه(

در دیـن اسـام بـه رعایت انصـاف در معامات توصیۀ فراوان شـده 
ارائـۀ  اسـت. وجـود تأمین کننـدگان مسـلمان در طـول زنجیـرۀ 
خدمـات ایـن اطمینـان را بـرای مخاطبـان و گردشـگران به وجود 
مـی آورد کـه خدمـات ارائـه شـده بـا قیمتـی منصفانـه در اختیـار 

قرار داده شـده اسـت.
گردشگری- نمایندگی دفاتر تأسیس و ایجاد :12 شاخص

مهماننوازی فرهنگ بر تأکید با مبدا کشورهای در حالل
ایرانی

ایران کشـوری اسـامی اسـت که همـۀ اصول دینـی در آن رعایت 
می شـود و بـر اسـاس قانـون اساسـی خـود و نیـز فرهنـگ و عرف 
اسـامی حاکـم بـر فضـای عمومـی، متعهـد بـه رعایـت اصـول، 
قوانیـن و ضوابـط اسـامی اسـت. بنابرایـن کشـور ایـران می توانـد 
بـا توجه بـه مزایای بالقـوۀ اقتصـادی، فرهنگی، مذهبی و سیاسـی 
گردشـگری حـال و دارابـودن ظرفیت هـای الزم بـرای ایـن نـوع 
گردشـگری، به عنوان مقصد گردشـگری حال پیشـرِو کشـورهای 
دیگـر باشـد. ولـی متأسـفانه ایـران هنـوز نتوانسـته اسـت جایگاه 
مهمـی در ایـن حـوزه بـه دسـت آورد. ایجـاد و تأسـیس دفاتـر 
نمایندگـی گردشـگری حـال در کشـورهای مبـدا بـا تأکیـد بـر 
فرهنـگ مهمان نـوازی ایرانـی بـه شناسـایی و معرفـی ایـن مقصد 
گردشـگری حال به گردشـگران مسـلمان کمك شـایانی می کند. 

شاخص13:ایجادتصویرمناسبازاوضاعفرهنگیکشور-
ایرانبهمنظورجذبگردشگرانمسلمان

و  گردشـگر  جـاري  رفتارهـاي  موجـب  مقصـد،  ذهنـي  تصویـر 
شـكلدادن بـه نگـرش و رفتارهـاي جدیـد مي شـود. یكـی از موارد 
بسـیار مهمـی کـه می تواند در ذهن گردشـگران مسـلمان به ایجاد 
تصویـر ذهنـی منفـی کمـك کنـد، تبییـن حقـوق ایـن دسـته از 
گردشـگران در فرهنـگ ایران اسـت. گردشـگران مسـلمان معموالً 
عاقه مندنـد بـه مقصدهایـی سـفر کننـد کـه از نظـر امنیـت و 

امكانـات و خدمـات زیربنایـی مذهبـی و فرهنـگ برخـورد بـا آن 
هـا، چارچـوب قوانیـن و مقـررات حقوقـی مشـخصی در ارتبـاط 
بـا گردشـگران مسـلمان خارجـی داشـته باشـد. ایـن امـر نقـش 
قابـل توجهـی در ایجـاد تصویـر ذهنـی مثبـت و در نهایـت جذب 

گردشـگران مسـلمان خواهـد داشـت. 
•ISMانجامروش
تشکیلماتریسخودتعاملیساختاری-

ماتریــس  وارد  قبلــی،  مرحلــۀ  در  شناساییشــده  شــاخص های 
خودتعاملــي ســاختاری می شــوند. تعــداد عوامــل مــورد بحــث، ابعــاد 
ایــن ماتریــس را مشــخص می کننــد؛ بــه ایــن نحــو کــه عوامــل بــه 
ــراي  ــن ماتریــس ب ترتیــب در ســطر و ســتون ها آورده می شــوند. ای
ــراي نشــاندادن  تجزیــه و تحلیــل ارتبــاط بیــن عناصــر تشــكیل و ب
ــه  ــه از i ب ــاط یك طرف ــا از چهــار نمــاد V )ارتب ارتباطــات بیــن آنه
 O و )j و i ارتبــاط دوجانبــه( i ،) X بــه j ارتبــاط یك طرفــه از(   ،)j
ــن  ــه ای ــن دو عنصــر I  و j( اســتفاده می شــود، ب ــاط بی ــدم ارتب )ع
ترتیــب کــه از خبــرگان خواســته شــده اســت کــه ارتبــاط بیــن ایــن 

ــد )جــدول 4(.  ــوق نشــان دهن ــا نمادهــای ف شــاخص ها را ب
تشکیلماتریسدستیابياولیه-

ماتریــس خودتعاملــی  نمادهــاي  تبدیــل  بــا  ایــن مرحلــه  در 
ســاختاری بــه اعــداد صفــر و یــك می تــوان بــه ماتریــس  دســتیابی 

ــدول 5(. ــرد )ج ــدا ک ــت پی ــه  دس اولی
ــس  ــه ماتری ــن ک ــس از ای ــي: پ ــس دســتیابي نهای - تشــكیل ماتری
دســتیابي اولیــه بــه دســت آمــد، بایــد ســازگاري درونــي آن برقــرار 
شــود. بــه عنــوان مثــال در صورتــی کــه عامــل 1 عامــل 2 را منجــر 
شــود و عامــل 2 نیــز خــود باعــث شــكلگیری عامــل 3 شــود، قطعــاً 
ــس  ــر در ماتری ــردد و اگ ــل 3 می گ ــه عام ــر ب ــز منج ــل 1 نی عام
ــت  ــود، الزم اس ــرار نب ــه برق ــن رابط ــا ای ــر م ــورد نظ ــتیابي م دس
ماتریــس اصــاح شــده و روابــط مابیــن عوامــل کــه مشــخص نشــده 

ــن شــوند )جــدول 6(. ــد، جایگزی بودن
- تعییــن ســطح و اولویــت متغیرهــا: بــراي تعییــن ســطح و 
اولویــت متغیرهــا، مجموعــۀ دســتیابي و مجموعــۀ مقــدم بــراي هــر 
شــاخص تعییــن می شــود. مجموعــۀ دســتیابي هــر شــاخص شــامل 
ــه  ــوان ب ــاخص می ت ــن ش ــق ای ــه از طری ــود ک ــاخص هایی مي ش ش
ــه  ــود ک ــاخص هایی می ش ــامل ش ــدم ش ــۀ مق ــید و مجموع آن رس
ــا  ــن کار ب ــید. ای ــاخص ها رس ــن ش ــه ای ــوان ب ــا می ت ــق آنه از طری
ــن  ــد از تعیی ــود. بع ــام می ش ــتیابي انج ــس دس ــتفاده از ماتری اس
ماتریــس دســتیابي و مقــدم بــراي هــر شــاخص، عناصــر مشــترک در 
مجموعــۀ دســتیابي و مقــدم بــراي هر شــاخص شناســایي می شــوند. 
ــه  ــت ب ــا نوب ــن مجموعه ه ــن ای ــس از تعیی ــا 12(. پ ــداول 7 ت )ج
تعییــن ســطح شــاخص ها می رســد. منظــور از ســطح عناصــر ایــن 
ــا از  ــد ی ــاخص ها تأثیرگذارن ــایر ش ــر س ــاخص ها ب ــه ش ــت ک اس
ــن  ــه در باالتری ــاخصهایی ک ــد. ش ــر می پذیرن ــایر شــاخص ها تأثی س
ــوده و  ــاخص ها ب ــر سایرش ــت تأثی ــد، تح ــرار می گیرن ــطح )1( ق س

A
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جدول 5. ماتریس دستیابی اولیه. مأخذ: نگارندگان.

جدول4. ماتریس خودتعاملی ساختاری. مأخذ: نگارندگان.

شاخصهایدینی-فرهنگیمؤثردرتوسعۀگردشگریحاللدرسیاستهایاجراییکشورردیف

برندسازی اسامی با تأکید بر فرهنگ کشور ایران1

توانمندسازی و آموزش نیروی انسانی در زمینه های دین و فرهنگ در روش برخورد با گردشگران مسلمان2

بازاریابی و تبلیغات جهت شناساندن فرهنگ دینی و اسامی کشور ایران به گردشگران مسلمان3

تنوع مكان های اقامتی حال با تأکید بر فرهنگ مهمان نوازی ایرانی4

تنوع فعالیت های فرهنگی-تفریحی با تأکید بر آموزه های دینی-اسامی5

تشویق سرمایه گذاران جهت مشارکت در احداث زیرساخت های گردشگری حال در کنار جاذبه های فرهنگی-مذهبی6

تمرکز هر چه بیشتر میراث فرهنگی به عنوان یك منبع فرهنگی بر ارائۀ تسهیات حال مانند موسیقی، خوراک و ... به گردشگران مسلمان7

تطابق سیاست های گردشگری حال با چشم اندازهای فرهنگی کشور ایران8

برگزاری همایش ها و نمایشگاه های عكس، فیلم و... با تلفیقی از فرهنگ، هنر و معنویت اصیل ایرانی در کشورهای مبدأ گردشگری حال9

توجه به اصول و مبانی مشترک میان فرهنگ گردشگران مسلمان و  فرهنگ مردم کشور ایران به عنوان میزبان10

کاهش هزینه های دریافتی از گردشگران مسلمان )انصاف ناشی از مسلمان بودن تمامی کارکنان موجود در زنجیرۀ عرضه(11

ایجاد و تأسیس دفاتر نمایندگی گردشگری حال در کشورهای مبدأ با تأکید بر فرهنگ مهمان نوازی ایرانی12

ایجاد تصویر مناسب از اوضاع فرهنگی کشور ایران به منظور جذب گردشگران مسلمان13

جدول3. شاخص های دینی و فرهنگی مؤثر بر توسعۀ گردشگری حال در سیاست های اجرایی کشور ایران با توجه به نظرات خبرگان. مأخذ: نگارندگان.

ــدول 13(. ــد )ج ــر نمی گذارن ــري تأثی ــاخص دیگ ــر ش ب
رسمالگویساختاريتفسیري-

در ایــن مرحلــه بــا توجــه بــه ســطوحی کــه در مراحــل قبــل تعییــن 
شــده اند و همچنیــن ماتریــس دســتیابي نهایــي، مــدل نهایــی 

ــر 2(. ــردد )تصوی ــیم می گ ترس
تجزیهوتحلیلقدرتنفوذ-وابستگي-

ــر  ــراي ه ــي ب ــتیابي نهای ــس دس ــداد در ماتری ــطري اع ــوع س مجم
ــزان  ــزان نفــوذ و مجمــوع ســتوني اعــداد می عنصــر نشــاندهندۀ می
وابســتگي را نشــان می دهــد. عواملــی کــه در ســطوح پاییــن مــدل 
ــه  ــدرت پیشــبرندگی بیشــتر ب ــودن ق ــل داراب ــه دلی ــد، ب ــرار دارن ق
عنــوان عوامــل هــادی و عواملــی کــه در ســطوح باالتــر قــرار دارنــد، 
بــه دلیــل وابســتگی، عوامــل پیــرو محســوب می شــوند. بــر اســاس 
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جدول6. ماتریس دستیابی نهایی. مأخذ: نگارندگان.

قدرتنفوذ12345678910111213شاخصهایدینیوفرهنگی

110100000110015

2111111001111111

311110101100119

411110100011119

510111011010119

611100101000117

7111110111101111

8111011111101010

911111000110119

10111110011111111

1110110000001116

1211110101100119

1310110000010116

 139131066378941213میزان وابستگی

سطحمجموعۀمشترکمجموعۀمقدممجموعۀدستیابیردیف

11،3،9،10،131،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،131،3،9،10،131

21،2،3،4،5،6،9،10،11،12،132،3،4،6،7،8،9،10،122،3،4،6،9،10،12 
31،2،3،4،6،8،9،12،131،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،131،2،3،4،6،8،9،12،131

41،2،3،4،6،10،11،12،132،3،4،5،7،9،10،11،12،132،3،4،10،11،12،13 
51،3،4،5،7،8،10،12،132،5،7،8،9،105،7،8،10 
61،2،3،6،8،12،132،3،4،6،8،122،3،6،8،12 
71،2،3،4،5،7،8،9،10،12،135،7،85،7،8 
81،2،3،5،6،7،8،9،10،123،5،6،7،8،10،123،5،6،7،8،10،12 
91،2،3،4،5،9،10،12،131،2،3،7،8،9،10،121،2،3،9،10،12 
101،2،3،4،5،8،9،10،11،12،131،2،4،5،7،8،9،10،131،2،4،5،8،9،10،13 
111،3،4،11،12،132،4،10،114،11 
121،2،3،4،6،8،9،12،132،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،131،2،3،4،6،8،9،12،13 
131،3،4،10،12،131،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،131،3،4،10،12،131

جدول 7. تعیین سطوح متغیرها )تكرار1(. مأخذ: نگارندگان.

ــل شناســایي  قــدرت نفــوذ و وابســتگي، چهــار گــروه از عناصــر قاب
از: خودمختــار، وابســته، متصــل  خواهنــد بــود کــه عبارتنــد 

ــر 3(. ــتقل )تصوی ــدی( و مس )پیون
عوامــلخودمختــار: عوامــل و شــاخص هایی هســتند کــه 
ــاخص ها  ــن ش ــند، ای ــف باش ــتگی ضعی ــوذ و وابس ــدرت نف دارای ق

ــایر  ــا س ــی ب ــات کم ــزا و ارتباط ــل مج ــایر عوام ــدودی از س ــا ح ت
ــاخص  ــا ش ــر 3، تنه ــه تصوی ــه ب ــا توج ــه ب ــد، ک ــاخص ها دارن ش
کاهــش هزینه هــای دریافتــی از گردشــگران مســلمان )انصــاف 
از مســلمانبودن تمامــی کارکنــان موجــود در زنجیــرۀ  ناشــی 
ــه ایــن معنــا کــه کاهــش  عرضــه( در ایــن گــروه قــرار می گیــرد. ب
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ــی در  ــر چندان ــلمان، تأثی ــگران مس ــی از گردش ــای دریافت هزینه ه
ــطح  ــردن س ــت باالب ــاخص ها جه ــایر ش ــود س ــد و بهب ــزان رش می
کیفــی و پیشــرفت گردشــگری حــال نــدارد و عــاوه بــر ایــن، عــدم 
ــل  ــن عام ــود ای ــز در بهب ــر نی ــاخص های دیگ ــت از ش ــه و غفل توج

ــر اســت. ــی تأثی ب
ــی  ــم ول ــوذ ک ــدرت نف ــه دارای ق ــی ک ــته: عوامل ــلوابس عوام
ــاد باشــند. نتایــج پژوهــش مــا مشــخص ســاخت کــه  وابســتگی زی
شــاخص برندســازی اســامی بــا تأکیــد بــر فرهنــگ کشــور ایــران و 
همچنیــن ایجــاد تصویــر مناســب از اوضــاع فرهنگــی کشــور ایــران 
بــه منظــور جــذب گردشــگران مســلمان بــه عنــوان عوامــل وابســته 
عمــل می کننــد. بــه ایــن معنــا کــه هــر چــه مدیــران و برنامه ریــزان 
گردشــگری، خصوصــاً دســت اندرکاران گردشــگری حــال، شــرایط 
ــن  ــی ای ــش کارآی ــور افزای ــه منظ ــم ب ــاخت های الزم را ه و زیرس
دو شــاخص فراهــم نماینــد، ولــی بــه دلیــل وابســتگی زیــادی کــه 
ــن  ــر دارد و همچنی ــاخص های دیگ ــه ش ــاخص ها ب ــن ش ــود ای بهب
ــر  ــد دیگ ــر رش ــاخص ب ــن دو ش ــن ای ــوذ پایی ــدرت نف ــر و ق تأثی
ــه  ــوان نتیجــۀ دلخــواه و مناســب را در رســیدن ب شــاخص ها، نمی ت
ــه کشــور فرهنگــی- ــزان جــذب گردشــگر مســلمان ب ــن می باالتری

اســامی ایــران حاصــل کــرد و شــاید بهتــر باشــد زمــان، هزینــه و 
نیــروی انســانی را کمتــر در جهــت توجــه و رشــد ایــن شــاخص ها 

صــرف نمــود.
ــدرت نفــوذ و  ــی کــه دارای ق ــدی(:عوامل ــلمتصــل)پیون عوام
وابســتگی زیــاد هســتند. شــش شــاخص از شــاخص های فرهنگــی-

ــذاری  ــوذ و تأثیرگ ــدرت نف ــزان ق ــه می ــده، اگرچ ــی بررسی ش دین
ــی از  ــد، ول ــود ســایر شــاخص ها دارن ــی در جهــت رشــد و بهب باالی
طــرف دیگــر نبایــد وابســتگی زیــاد آنهــا بــه میــران رشــد و افــول 
ــوش  ــه ســایر شــاخص ها را فرام ــدم توجــه ب ــا ع ــزان توجــه ی و می
ــه ایــن معنــا کــه کمتریــن کوتاهــی در رســیدگی و توجــه  کــرد. ب
بــه شــرایط ایــن شــاخص ها، کاهــش چشــمگیری در بهبــود شــرایط 
ــه  ــلمان ب ــگران مس ــذب گردش ــذار در ج ــاخص های تأثیرگ ــن ش ای
ــد و  ــد رش ــود، رون ــن خ ــه همی ــت ک ــد داش ــران خواه ــور ای کش
ــوان  ــه عن ــران را ب ــی ای ــور فرهنگی-دین ــی کش ــاندن و معرف شناس
یــك مقصــد گردشــگری حــال بــا مشــكل مواجــه خواهــد ســاخت.

عوامــلمســتقل: عواملــی کــه دارای قــدرت نفــوذ زیــاد و 
ــر 3، شــاخص های  ــه تصوی ــا توجــه ب ــف هســتند. ب وابســتگی ضعی
ــع  ــك منب ــوان ی ــه عن ــراث فرهنگــی ب تمرکــز هــر چــه بیشــتر می
فرهنگــی بــر ارائــۀ تســهیات حــال ماننــد موســیقی، خــوراک و ... 
ــه گردشــگران مســلمان، تطابــق سیاســت های گردشــگری حــال  ب
ــای  ــوع فعالیت ه ــران و تن ــور ای ــی کش ــماندازهای فرهنگ ــا چش ب
ــر آموزه هــای دینی-اســامی، دارای  ــا تأکیــد ب فرهنگــی تفریحــی ب
قــدرت نفــوذ بــاال و وابســتگی کــم هســتند. در ایــن زمینــه توجــه 
ــن  ــه مهمتری ــا ک ــه از آنج ــت ک ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــن نكت ــه ای ب
مشــكات مســلمانان در گردشــگری مــواردی ماننــد: نیافتــن غــذای 
حــال، ســرو گســترده نوشــیدنی های الكلــی و اختــاط زن و مــرد 

جدول 8. تعیین سطوح متغیرها )تكرار2(. مأخذ: نگارندگان.

جدول 9. تعیین سطوح متغیرها )تكرار3(. مأخذ: نگارندگان.

جدول 10. تعیین سطوح متغیرها )تكرار4(. مأخذ: نگارندگان

جدول 11. تعیین سطوح متغیرها )تكرار5(. مأخذ: نگارندگان.

جدول 12. تعیین سطوح متغیرها )تكرار6(. مأخذ: نگارندگان.
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ــته از  ــن دس ــرای ای ــی ب ــاد محدودیت های ــب ایج ــه موج ــت ک اس
ــد  ــورمان بای ــی کش ــراث فرهنگ ــازمان می ــود، س ــگران می ش گردش
ــدهندۀ آداب و  ــه گسترش ــی ک ــع فرهنگ ــك منب ــوان ی ــه عن ــا ب ب
رســوم فرهنگــی کشــور بــوده و بــه دلیــل تعامــل بهتــر و نزدیكتــر 
بــا گردشــگران مســلمان خارجــی و آشــنایی بیشــتر بــا خواســته ها 
ــای  ــری از ابزاره ــا بهره گی ــگران، ب ــروه از گردش ــن گ ــای ای و نیازه
بازاریابــی مناســب، گام هــای محكمتــر و بهتــری را در زمینــۀ 
ــاز  ــورد نی ــات م ــۀ خدم ــاخت های ارائ ــرایط و زیرس ــازی ش آماده س
ایــن دســته از گردشــگران بــردارد. چــرا کــه بــا توجــه بــه پژوهــش 
ــدۀ  ــاخص های بررسی ش ــه ش ــبت ب ــاخص نس ــن ش ــده، ای انجامش

دیگــر، در کنــار وابســتگی بســیار پایینــی کــه بــه دیگــر شــاخص ها 
دارد، خــود بیشــترین تأثیــر و قــدرت نفــوذ را بــر ســایر شــاخص ها 
ــه  ــر را ب ــود شــاخص های دیگ ــر آن، خــود بهب ــز ب داراســت و تمرک
ــود تمامــی شــاخص ها،  ــت، بهب ــال خواهــد داشــت کــه در نهای دنب
باعــث رشــد و توســعۀ گردشــگری حــال را در کشــورمان مــی شــود. 
ایـن اسـت کـه علی رغـم همگامـی  قابـل توجـه دیگـر  موضـوع 
کشـورهای  بـا  ایـران  توسـعۀ  برنامـۀ  شـروع  بـودن  هم زمـان  و 
توسـعه یافتۀ جهـان، بـا گذشـت حـدود هفتـاد سـال در تدویـن 
سـاختارمند و هدفمنـد اسـناد برنامه هـای توسـعه و راهكارهـا و 
سیاسـت های اجرایـی جهت رشـد صنعت گردشـگری کشـورمان، 

تصویر 2. مدل شاخص های دینی و فرهنگی مؤثر بر توسعۀ گردشگری حال در سیاست های اجرایی کشور ایران. مأخذ: نگارندگان.
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بایـد دسـتاوردهای کافـی و مناسـب رشـد این صنعـت و گونه های 
مختلـف آن، حتـی در سـطوح پایه ای صـورت بگیـرد و تطابق این 
سیاسـت ها باید متناسـب با فرهنگ دینی و اسـامی کشـور ایران 
باشـد. خصوصـاً در زمینـۀ گردشـگری حـال بـه عنـوان یكـی ار 
زیرشـاخه های گردشـگری مذهبـی، توجه بـه این تطابـق مهمتر و 
تأثیرگذارتـر اسـت. پیاده سـازی سیاسـت های اجرایـی گردشـگری 
همراه سـازی  قابلیـت  کشـورمان،  فرهنـگ  بـا  متناسـب  حـال 
شـاخص های دیگـر مؤثـر در رشـد گردشـگری حال را در کشـور 
ایـران دارد؛ علی رغـم آن کـه رشـد و افول دیگر شـاخص ها، تأثیری 
بـر میـزان نفوذ ایـن شـاخص در بهبـود صنعت گردشـگری حال 

ندارند. کشـورمان 
یكـی دیگـر از شـاخص های بـا نفـوذ بـاال و میـزان وابسـتگی کم، 
فرهنگـی  فعالیت هـای  تنـوع  پژوهـش،  ایـن  یافته هـای  طبـق 
تفریحـی بـا تأکیـد بـر آموزه هـای دینی-اسـامی اسـت. از آنجـا 
و  توانمنـدی  منبـع  مهم تریـن  معنـوی،  و  فرهنگـی  منابـع  کـه 
مزیـت جوامع اسـامی هسـتند و مهم تریـن تكیـه گاه و نقطۀ ثقل 

هم بسـتگی، وحـدت، هویـت ملـی و علـت وجـودی کشـورهایی 
نظیر کشـورهای مسـلمان، به ماهیـت فرهنگ و سـاختار اعتقادی 
ایشـان بـاز می گـردد، توجـه بـه زیرسـاخت ها و برنامه ریزی هـای 
مناسـب فرهنگـی در جامعـۀ اسـامی ایـران و تنوعبخشـی به این 
فعالیت هـا در جهـت جـذب هـر چه بیشـتر گردشـگران مسـلمان 
بـه منظـور بهرهمندی از پتانسـیل های موجود در کشـورمان برای 
ارائـۀ خدمـات مناسـب و رضایت بخـش به آنـان، امری ضـروری به 
نظـر می رسـد. همچنـان که نتایح این بررسـی مشـخص می سـازد 
و  فرهنگـی  برنامه هـای  بـه  تنوعبخشـی  بـه  توجـه  صـورت  در 
تفریحـی بـر مبنـای آموزه هـای دینی-اسـامی، با توجـه به قدرت 
نفـوذ بـاالی این شـاخص، شـاهد رشـد و بهبود شـاخص های دیگر 
در جهـت رشـد صنعـت گردشـگری حـال خواهیم بـود. در میان 
شـاخص های بررسی شـده، شـاخص تشـویق سـرمایه گذاران جهت 
مشـارکت در احـداث زیرسـاخت های گردشـگری حـال در کنـار 
میـزان  و  نفـوذ  قـدرت  لحـاظ  از  فرهنگی-مذهبـی،  جاذبه هـای 

وابسـتگی در حالتـی خنثی قـرار دارد.

تصویر 3. نمودار قدرت نفوذ-وابستگی. مأخذ: نگارندگان.
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نتیجهگیری
انسـان از ابتـدای خلقـت خـود تاکنـون، گاه بـه منظـور راهـكاری 
جهـت کسـب دانـش و تجربـه و گاه بـه عنـوان راهـی بـرای فـرار 
از مشـكات، بـه سـفر توجـه ویژهـای داشـته اسـت، پدیدهای که 
امـروزه از آن بـه عنوان »گردشـگری« یـاد می شـود و جهانیان آن 
را صنعتـی ارزشـمند تلقـی می کنند. گردشـگری سالهاسـت که به 
یكـی از مهم تریـن صنایع سـودآور در جهان بدل شـده اسـت. این 
صنعـت بـه کشـورهای مختلـف در سراسـر دنیـا کمـك می کند تا 
هـر یـك بـا بهرهگیـری از مزیت های رقابتـی خاص خود، سـهمی 
هـر چنـد کوچـك از ایـن کارزار را نصیـب خویش سـازند. حال در 
ایـن میـان بعضـی از کشـورها بـا عنایـت به منابـع طبیعـی و غیر 
طبیعـی خـود به کسـب درآمـد از گردشـگری می پردازنـد و برخی 
دیگـر توجه به ایدئولـوژی، ارزش های فرهنگی و مذهبی و سـایق 
مشتریانشـان را ارجـح می داننـد. مسـلمانان که امـروزه بخش قابل 
توجهـی از جمعیـت جهان را تشـكیل می دهند نیز بـه عنوان یكی 
از سـردمداران ایدئولـوژی، در ایـن صنعـت جایگاه ویژهـای دارند. 
بـا ایـن وجـود گردشـگری هنـوز هـم بـرای پیـروان ایـن مذهب، 
بـا مشـكات و محدویتهایـی همـراه اسـت کـه اغلـب بـه جهـت 
تفـاوت در سـاختار فرهنگـی و قوانیـن سـایر کشـورها ایجاد شـده 
اسـت. گردشـگری یكـی از هیجان انگیزتریـن رفتارهایی اسـت که 
انسـان ها بـا هر آیینـی سـعی می کننـد آن را تجربه کننـد. همین 
امـر نیز موجب شـده اسـت فعـاالن این عرصـه همواره بكوشـند تا 
ایـن پدیـده به بهتریـن نحو ممكن بـرای پیروان مذاهـب گوناگون 
از جملـه مسـلمانان بـه اجـرا درآید؛ تاشـی که چند سـالی اسـت 
پرثمـر گشـته و منجر به ظهور یكـی از مهم ترین انواع گردشـگری 
بـه نـام »گردشـگری حال« شـده اسـت. اصل گردشـگری ریشـه 
در فطـرت و ماهیـت چندگانـۀ انسـان دارد و از سـوی دیگـر در 
نـگاه جامعه شـناختی، »حـال« یـك هنجـار اخاقـی اسـت که بر 
مبانی اعتقادی اسـتوار اسـت. گردشـگری حال نوعی گردشـگری 
اسـت کـه در آن تمهیداتـی بـر مبنـای موازیـن اسـام و جهـت 
انطبـاق بـا آن انجـام شـده اسـت. می تـوان گردشـگری حـال را 
زیـر مجموعـۀ گردشـگری مذهبی دانسـت کـه بر اسـاس باورهای 
خانواده هـای مسـلمان و پایبنـد بـه شـریعت اسـام سـازمان دهی 
می شـود. همانگونـه کـه حاتـم الگوهـری (El-Gohary, 2016) در 
پژوهـش خـود بـه این موضـوع پرداخته و به سـؤاالت اساسـی زیر 
پاسـخ داده اسـت: آیـا گردشـگری حـال واقعـاً حـال اسـت؟ آیا 
گردشـگری حـال فقـط بـرای خانواده های مسـلمانی اسـت که از 
احكام شـرع اسـامی پیـروی می کنند؟ آیـا باید لزوماً گردشـگری 
حـال باشـد یـا اسـامی؟ آیـا موضـوع گردشـگری حـال فقـط 
مربـوط بـه کشـورهای اسـامی اسـت یا بـرای سـایر کشـورها نیز 
اهمیـت دارد؟ عـدم رعایـت اصـول حـال چـه تأثیری بـر عملكرد 
بررسـی های  دارد؟  گردشـگری(  سـازمان های  سـایر  )و  هتل هـا 

انجامشـده توسـط صفایی پور و بـاغ صفیه )1396( نیز نشـاندهندۀ 
اهمیـت توجـه بـه سـاختار فرهنگـی کشـورها در جهـت رشـد و 
توسـعه گردشـگری حـال اسـت. منظـور از گردشـگری حـال، 
نوعـی از گردشـگری مذهبی اسـت که تمام فعالیت هـای آن از نظر 
قوانین اسـامی مجاز شـمرده می شـود و کشـورهای توسـعه یافته 
از ایـن روش بـرای جـذب گردشـگران مسـلمان جهـان از یكدیگر 
سـبقت می گیرنـد. سـازمان جهانـی جهانگـردی هـم، گردشـگری 
حـال را بـرای هتل هـا و مراکز اقامتـی تعریف کـرده و تأکید دارد 
که از سـرو هرگونه مشـروبات الكلی و ارائۀ گوشـت خوک اجتناب 
شـود. همچنیـن رعایـت حریـم زنـان و مـردان در اماکـن عمومی 
و تفریحـی شـامل اسـتخرها، سـاحل دریـا، اسـپا و ماسـاژ ، مـورد 
توجـه قـرار گرفته اسـت؛ بـه ایـن ترتیـب مسـلمانان می توانند در 
هـر کشـوری از مقاصد گردشـگری حـال، در برنامه هـای تفریحی 

خـود بـر اسـاس اصول شـرعی عمـل کنند. 
کشـور ایـران بـه دلیـل دارابـودن پتانسـیل های مناسـب در زمینۀ 
گردشـگری حـال، می توانـد یكـی از بهتریـن مقاصـد مسـافرت، 
بـرای مسـلمانان جهـان محسـوب شـود. کشـوری کـه از پیشـینۀ 
فرهنگـی باالیـی برخوردار اسـت و قوانین اجرایـی در آن بر مبنای 
اسـام بـوده و اصـول حـال در اغلـب زمینه هـا، بـه خوبـی در آن 
رعایـت می شـود و بـا بهره منـدی از حكومـت مبتنـی بـر قوانیـن 
اسـام و داشـتن جاذبه هـای گردشـگری طبیعـی و تاریخـی، از 
پتانسـیل های فراوانـی در ایـن زمینه برخوردار اسـت. از این رو، در 
زمینـۀ جـذب گردشـگران مسـلمان و بـا توجه بـه نتایـج پژوهش 

انجام شـده، راهكارهـای زیـر پیشـنهاد می شـود.
- بیشـترین بـار مسـئولیت شناسـاندن کشـور ایران بـه عنوان یك 
مقصـد گردشـگری حـال، بـر عهـدۀ دولـت اسـت تـا بـا تقویـت 
کشـورهای  گردشـگری  سـازمان های  بـا  مذاکـره  و  دیپلماسـی 
برپایـی  یـا  ایـران  گردشـگری  جاذبه هـای  تبلیـغ  بـا  و  اسـامی 
نمایشـگاه های دائمـی و موقت گردشـگران مسـلمان را جذب کند.

-  الگوبـرداری از نحـوۀ تبلیغـات کشـورهای پیشـرو در این زمینه 
می توانـد پیشـنهاد دیگـری برای رونـق گونۀ گردشـگری حال در 
کشـور ایـران باشـد که متأسـفانه هنـوز در کشـور عملیاتی نشـده 

است.
- رونـق گردشـگری حـال در ایـران می توانـد بـه ایـن معنا باشـد 
کـه در ایـن حـوزه باید اطاع رسـانی شـود. یعنـی در بازارهایی که 
برنـد گردشـگری حال بـرای گردشـگران آنها مهم اسـت تبلیغات 

وسـیعی دربـارۀ رعایـت اصول حـال در ایران انجام شـود.
- سـازمان حـج و زیـارت بـه عنـوان یكـی از سـازمان های مهـم 
متولـی گردشـگری مذهبـی در کشـور، عهـده دار یكـی از انـواع 
را در زندگـی اجتماعـی  گردشـگری اسـت کـه نقـش عمـده ای 
ایرانیـان و کشـورهای اسـامی ایفـا می کنـد بنابرایـن کسـانی که 
می خواهنـد گـردش حال داشـته باشـند بـه صورت کامـًا بدیهی 
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چنیـن  می تواننـد  سـازمان ها  ایـن  هماهنگـی  بـا  کـه  می داننـد 
کننـد. تجربـه  را  مسـافرت هایی 

- به طور کلی می توان گفت، توجه و به تصویر کشـیدن ارزش های 
دینـی و فرهنگـی می تواند مبنایـی بـرای تصمیمگیری های مربوط 

بـه حـوزۀ گردشـگری حـال باشـد و در ایـن زمینـه بهره گیـری 
بـه  توجهـی  شـایان  کمـك  مجـازی  و  تصویـری  رسـانه های  از 
پررنگ شـدن و شناسانده شـدن قابلیت هـای گردشـگری حـال بـا 
در نظـر گرفتن شـاخص های دینـی و فرهنگی کشـورمان می کند.
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