همايش ملی کارآفرينی و تجاری سازی رشتة زبان و ادبيات عربی  ،دانشگاه سمنان ،اسفند 1393

1

همايش ملى كارآفريني و تجاري سازي رشتة زبان و ادبیات عربي و ششمین گردهمايي
سراسري مديران گروه هاي عربي ،دانشگاه سمنان13 ،و 14اسفند 1393

نقش زبان عربي و همجواري با كشورهاي حوزه خلیج فارس
در توسعه گردشگری سالمت در ايران
دکتر فاطمه قادری ،فاطمه جمشيدی ،زهرا تقی زاده



چکیده
يکی از مهمترين شاخههای گردشگری ،گردشگری سالمت میباشد که دارای منافع اقتصادی و اجتماعی بااليی
است؛ در اين فرايند مردم برای دستيابی به مراقبتهای درمانی -بهداشتی سفر میکنند و اين امر باعث

شثده

سازمانهای دست اندرکار در کشورهای مستعد توجه خود را بثه ايثن ب ثش از گردشثگری جلثر و بثرای آن
برنامهريزی کنند .ايران نيز به عنوان يکی از مقاصد گردشگرپذير اين توانايی را دارد که به يک قطر گردشگری
سالمت تبديل شود .با توجّه به موقعيت استراتژيک ايران و قثرار گثرفتن در جثوار کشثورهای عربثی ،در ايثن
پژوهش تالش شده تا نقش زبان عربی و همجواری با کشثورهای وثوزه خلثيا فثار

را در توسثعه و رونث

گردشگری سالمت به عنثوان يکثی از شثاخههثای سثودآور صثنعت گردشثگری بررسثی شثود .از مهث تثرين
دستاوردهای اين پژوهش ،ارائه راهکارهايی همچون ايجاد استراوتگاهها و هتلها ،استقرار نمايندگی بيمثههثای
خدمات درمانی ،آزمايشگاهها و داروخانههايی با کادر مسلط به زبان عربثی در نزديکثی بيمارسثتانهثای ملثل
مراجعهی بيماران ،توزيع بروشورهای مکتوب به زبان عربی پيرامون انواع بيماريها ،داروها ،مراکز درمانی و . . .
است که اين امر مستلزم است دام نيروهای آموزش ديده در زمينه زبان عربی میباشد.

كلید واژهها  :گردشگری سالمت ،کار آفرينی ،اشتغالزايی ،زبان عربی.

 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه يزد،

mf_ghadery@yahoo.com

 دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی دانشگاه

يزدf.jamshidi1364@gmail.com،

 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه يزد،

Ztaghizade95@ gmail.com

2

نقش زبان عربی وهمجواری با کشورهای ووزه خليا فار

در توسعه گردشگری ،قادری وهمکاران

 -1مقدمه
گردشگری به عنوان فعاليتی چند منظوره ،در چند دهه اخير سه عمدهای در توسعة منطقهای و ناويهای
کشورها داشته است (شماعی و موسیوند1390 ،ش)25 :؛ از ايثن رو بسثياری از کشثورها در رقثابتی
نزديک و فشرده در پی افزايش بيش از پيش منافع و عوايد خثود از ايثن فعاليثت بثينالمللثی هسثتند
(کاظمی1385 ،ش )1 :بهطوری که با گسترش مراکز شهری و رشثد پديثده شثهر نشثينی و ارتباطثات،
گردشگری پيشرفت چشمگيری داشته ،تا جايی که امروزه گردشگری يکی از پايههای اقتصثاد جهثان را
تشکيل میدهد ،همچنين اهداف گردشگری امروزه متفاوت میباشد که هر يک از اهداف به نوبه خثود
شاخههای متفاوتی را در گردشگری به وجود میآورند (تقی زاده و رويمثی1390 ،ش .)248 :بررسثی
تاريخ سفر از سدههای گذشته مويد آن است که انسانهثا بثه انگيثزههثای گونثاگونی چثون تجثارت،
آموزش ،زيارت ،انجام امور مذهبی ،ورزش و سالمتی ،ماجراجويی ،درمانی و انجام امثور سياسثی بثه
سفر پرداخته اند (صدر ممتاز و آقا رويمی1389 ،ش 516 :و رضوانی1390 ،ش )20 – 18 :و از آنجثا
که در فرهنگ لغت «النگمن» گردشگری به معنای مسافرت و تفريح برای سثالمتی معنثا شثده اسثت،
میتوان بيش از پيش به اهميت اين انگيزهی گردشگری پی برد (پاپلی يثزدی و سثقايی1391 ،ش،21 :
به نقل از .)Longman, 1998: 1712
زندگی صنعتی در بيشتر کشورهای دنيا نيازهايی را برای مردم جوامع م تلف ايجاد کثرده اسثت کثه
توجه به سالمت از مهمترين آنهاست .کشورها با مد نظر قرار دادن اين نياز بشثر در قثرن  21درصثدد
بهرهمندی از فرصتهای موجثود کشورشثان از مبلثثی بثه نثام توريسث درمثانی هسثتند (نصثيرپور و
سليمانی1389 ،ش .)58 :برنامه ريزان استفاده و لذت گردشگر از امکانات درمانی و پزشکی و وصثول
بهبودی و تندرستی با استفاده از آب و هوا و جاذبههای طبيعی موجود در يثک منطقثه را تلثت عنثوان
گردشگری سالمت يا گردشگری درمانی مطرح مثیکننثد .در وقيقثت گردشثگری سثالمت ،نثوعی از
گردشگری است که به منظور وفظ ،بهبود و وصول مجدد سثالمت جسثمی و ذهنثی فثرد بثه مثدتی
بيشتر از  24ساعت و کمتر از يک سال صورت میگيثرد .بثه ايثن ترتيثر يثک گردشثگر سثالمت بثا
مسافرت از ملل دائ زندگی خود میتواند از خدمات درمانی مقصد استفاده کند تا سالمت جسمی و
رووی خود را به دست آورد .اين نوع گردشگری اين روزها خوشب تانه در ايثران رواج پيثدا کثرده و
گردشگران زيادی را از کشورهای منطقه برای بهرهمندی از خدمات پزشثکی و درمثانی بثه کشثورمان
میکشاند .البته بايد بداني که گردشگری سالمت در ايران تاري چهی بسثيار کوتثاهی دارد و در سثال
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 1382برای اولين بار گردشگری درمانی در ايران از سوی وزارت بهداشت مثورد توجثه قثرار گرفثت
(عزيزی و مطهری1390 ،ش .)3 :ايران دارای ظرفيتهای متعددی جهت جذب توريس سثالمت مثی-
باشد که می توان به چشمههای آب معدنی در اکثر استانهای کشور ،مناط کويری در قث  ،ب ثشهثای
درمانی ناباروری شهيد صدوقی در يزد ،مراکز دندانپزشکی ،ديثاليز و انجثام انثواع جراوثیهثای قلثر،
جراوی پالستيک ،چش و ارتوپدی در بيمارستانهای مشهد و تهران ،انجام پيوند مغز است وان ،پيونثد
کليه وکبد در بيمارستان شهيد نمازی شيراز و خدمات طر دارويی گياهی همدان اشاره کرد (نصيرپور و
سليمانی1389 ،ش .)58 :در رابطه با انگيزه و هدف نگارندگان در انجام اين تلقي بايثد گفثت هثدف
پژوهش واضر ،تأثير زبان عربی و استفاده از فارغ التلصيالن و دانشآموختگان ايثن زبثان در توسثعه
گردشگری سالمت ايران و افزايش نرخ سودآوری اين قسث از صثنعت گردشثگری مثیباشثد کثه بثا
رهيافت تلليلی توصيفی و استفاده از منابع کتاب انهای صورت گرفته است؛ روش کار به اين صثورت
است که پس از معرّفی گردشگری سالمت و بيان توانمندیهای ايران در اين زمينثه و نيثز مثروری بثر
آشنايی ايرانيان با زبان عربی ،با در نظر گرفتن پتانسيلهای موجود در کشور در زمينه نيثروی کثار الزم
و آشنا به زبان عربی ،نقش اين زبان در توسعه و رون گردشگری سالمت کشور ارزيابی مثیشثود .بثا
توجّه به موضوع اين پژوهش بايد گفت قرار گرفتن کشثور مثا در منطقثه خاورميانثه و همجثواری بثا
کشورهای عرب زبان ووزه خليا فار

و اشتراکات دينی و تاري ی فراوان با ايثن سثرزمينهثا و بثه

دنبال آن مراجعه عرب زبانان برای زيارت و نيثز اسثتفاده از امکانثات پزشثکی و درمثانی کشثور مثا،
گردشگری سالمت نيازمند اهتمام بسيار بااليی بود و به تبع آن توجّه به زبان عربی و اسثتفاده از فثارغ
التلصيالن زبان عربی را در صنعت گردشگری بيش از بيش ضروری مینمايد.
 -2پیشینه پژوهش:
در اين مجال ذکر اين نکته ضروری به نظر میرسد که تالش نگارندگان برای يافتن پژوهشهثايی کثه
به بررسی نقش زبان عربی در سودآوری گردشگری سالمت پرداخته باشد ،بینتيجه مانثد و ظثاهراد در
اين زمينه پژوهشی صورت نگرفته است ،امّا از جمله پژوهشهای صورت گرفته در زمينثه گردشثگری
سالمت میتوان به مطالعه نصير پور و سليمانی ( ،)1389که به بررسی نقش بيمارسثتانهثای تهثران در
گسترش توريس درمانی پرداخته که عواملی همچون بهکارگيری تجهيثزات پزشثکی دارای تکنولثو ی
باال متناسر با استانداردهای جهانی ،رقابتی بودن هزينه خدمات پزشکی نسبت به سثاير کشثورها را از
مهمترين عوامل افزايش جذب بيماران خارجی و توسثعه توريسث درمثانی در بيمارسثتانهثای تهثران
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برمیشمارد .همچنين صدر ممتثاز و آقثا رويمثی ( ،)1389بثه مطالعثه گردشثگری پزشثکی در ايثران
پرداختهاند .از مه ترين پژوهشهايی که در زمينه نقثش زبثان عربثی در صثنعت گردشثگری صثورت
گرفته بايد مقاله «تأثير گسترش زبان و ادبيات عربی در گسترش صنعت گردشگری شهرسثتان مشثهد»
از «ناصر شاهنوشی» ( )1390ياد کرد و نيز از جمله اقدامات صورت گرفته در زمينه رابطه زبثان عربثی
و مسائل پزشکی بايد مقاله «نقش طر سنتی در کثارآفرينی رشثته زبثان و ادبيثات عربثی» از «وسثين
کيانی» ( )1390را نام برد و همانگونه که پيداست هيچ يک از پژوهشهای مذکور به بررسی نقش زبان
عربی در توسعه گردشگری سالمت نپرداختهاند.
 -3گردشگري:
وا ه توريس ن ستين بار در سثال 1811م در مجلثهای انگليسثی بثه نثام ( Sporting Magazineمجلثه
ورزشی) به کار برده شد .در آن زمان اين لغت به معنای مسافرت بثه منظثور تماشثای آثثار تثاري ی و
بازديد از مناظر طبيعی برای کسر لذت به کار میرفت (ملالتی1380 ،ش :ص ،)20ليکن از آن زمثان
تاکنون معانی و تعاريف متعددی از طري صثاور نظثران ارائثه شثده اسثت .گردشثگری شثامل همثه
فعاليتهای است که به وسيله يک گردشگر در طول مدتی که او بثه داليثل ش صثی يثا ورفثهاش در
جايی دور از مکانی که ملل زندگی او باشد انجام میدهد (Smid & Zuart,2002م.)23 :
سازمان جهانی گردشگری( ،)WTOگردشگری را شامل مجموعه کارهايی که يثک فثرد در سثفر و
در مکانی غير از مليط عادی خود انجام میدهثد ،و هثدف آن سثرگرمی ،تفثرج ،اسثتراوت ،ورزش،
ديدار با اقوام و آشنايان ،کسر و کار ،ماموريت ،شرکت در کنفرانس يا سمينار ،درمان ،مطالعه ،تلقي ،
فعاليتهای مذهبی و فعاليتهايی از اين قبيل است (صدرموسی و دخيلی کهنمثوئی 1386م .)130 :در
صنعت گردشگری مقولههای م تلفی مطرح میشود که توجّه به آنها امری ضروری به نظر مثیرسثد:
 )1صلح و آرامش )2 ،ملل اقامت )3 ،خدمات ويزايثی (رواديثدی) )4 ،امنيثت )5 ،بهداشثت (پثاپلی
يزدی و سقايی1391 ،ش .)37 - 22 :از نظر سه صنعت گردشگری در ايران بايد گفت ايران در ميثان
کشورهای خاورميانه رتبه سوم را داردواز آنجا که بسان ديگر کشورهای در وال توسثعه،نرخ بيکثاری
در ايران نيز باالمیباشد در نتيجه به منظور تأمين درآمدهای ارزی و خارج شدن از تک ملصولی بودن
و نيز ايجاد فرصتهای جديد شغلی ،نياز به سرمايه گذاری در صنعت گردشگری ضروری است.
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 -4گردشگري و اشتغال:
صنعت گردشگری ،بزرگترين و متنوعترين صنعت در جهان ملسوب میشود و بسثياری از کشثورها
اين صنعت پويا را به عنوان منبع اصلی درآمد ،اشتغال زايی ،رشد ب ش خصوصثی و توسثعه سثاخت
زيربنايی خود برگزيدهاند .اين صنعت بهخصوص در کشورهای در وال توسعه بسيار مورد توجّه مثی-
باشد (چاک1382 ،ش .)19 :گردشگری به خاطر خاصيت اشتغالزايی و سودآوری نسبتاد سثريع خثود،
بستر مناسبی برای سرمايهگذاری است که میتواند معيارهای اقتصادی را ارتقا دهد ،و ايدههثا ،فنّثاوری
و بازارهای جديدی را به ارمغان آورد (پاپلی يزدی و سثقايی1391 ،ش )70:يکثی از توجيهثات اوليثه
دولتها در ترغير و تشوي توسعه گردشگری ،تأکيد بر سود اقتصادی و اشتغال بالقوه واصل از ايثن
صنعت است و «تی رل» ( )Tyrrelو «اسپالينگ» ( )Spaulingايجثاد اشثتغال را يکثی از چهثار مزيثت
اساسی گردشگری معرّفی میکنند (قدمی و غالميثان1393 ،ش .)22 - 21 :در تأييثد ايثن مطلثر کثه
صنعت گردشگری يکی از سکوهای مناسر برای رفع بسياری از نيازهای اساسی اشتغال میباشد بايثد
گفت بر اسا

سازمان جهانی گردشگری ( )WTOهر گردشثگر اعث از داخلثی و خثارجی بثه طثور

متوسط میتواند  10شغل ايجاد کند و بر اسا

آمار شورای جهانی سفر و گردشثگری ( )WITCايثن

صنعت قادر خواهد بود برای بيش از  300ميليون نفر به طور مستقي و غيرمستقي شغل ايجثاد کنثد و
سه بسيار ارزندهای از توليد ناخالص و به طور کلّثی اقتصثاد جهثانی را دربرگيثرد (رفيعثی و گلثزار،
1391ش .)19 :در گردشگری نياز به سرمايه نسبت به صنعت کمتر است و در وقيقثت سثودآوری در
اقتصاد گردشگری نسبت به اقتصاد صنعتی باالتر است .آنچه مه اسثت چثرخش مثالی وثول ملثور
گردشگری است که رابطه اشتغالزايی را به وجود میآورد .گردشگری ،پول و جمعيت را از بثه سثوی
مناط مقصد میکشاند و در اصطالح گردشگری را صادرات نامرئی ملصثوالت وخثدمات مثینامنثد
(پاپلی يزدی و سقايی1391 ،ش .)77 - 76 :در يک کالم از آنجا که بسياری ازخثدمات گردشثگری را
نمیتوان با استفاده از فنّاوری ارائه کرد،در نتيجه اشتغال نيروی انسانی دراين صثنعت فثراوان اسثت از
اين رو توسعه گردشگری درمکانهای م تلف ايجاد اشتغال دائ وفصلی ونيمه وقثت رابثرای نيثروی
انسانی با ت صّص وآموزش متوسط فراه آورده و از نرخ بيکاری میکاهد (سلطانی1374 ،ش.)109 :
 -5گردشگري

سالمت:

گردشگری سالمت نوعی از گردشگری است که بثه منظثور وفثظ ،بهبثود و وصثول مجثدد سثالمت
جسمی و ذهنی فرد به مدتی بيش از  24ساعت و کمتر از يک سال صثورت مثی گيثرد .ايثن قسث از
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گردشگری ،در وقيقت گردشگری از پيرامثون بثه مرکثز اسثت و معمثو دال مثردم منثاط و کشثورهای
پيرامونی برای معالجه به مراکز و کانونهای جمعيتی مراجعه میکنند؛ به عنوان مثثال در کشثور ايثران،
تهران يک کانون عمده جذب بيمار در سراسر کشور و مشهد يک کانون مهث گردشثگری سثالمت در
شرق کشور است .گردشگری سالمت تفاوتهايی با ديگر گردشگریها دارد از جمله اينکثه  )1مثذت
زمان توقف گردشگر بسته به تصمي خودش نيست بلکه به نظر و تصمي خودش بستگی دارد )2 ،اين
نوع گردشگری ت صصهای ويژهای مثل هتلهای ويژه ،اکيپهای پزشکی مت صص ،آسايشثگاههثا و
نقاهت گاههای مجهز را میطلبد )3 ،همچنين تفريلات ويژهای الاقل برای خودِ بيمار الزم دارد (پاپلی
يزدی و سقايی1391 ،ش.)61 :
 - 6انواع گردشگري سالمت:1
تقسيماتی که برای گردشگری سالمت ارائه شده است متفاوت میباشد که در يک تقسثي بنثدی کلثی
انواع آن عبارتند از:
 - 1 – 6گردشگري تندرستي2يا

صحّت:

مسافرت به دهکدههای سالمت و مناط دارای چشمههای آب معدنی و آب گرم (اسپاها) برای رهايی
از تنشهای زندگی روزمره و تجديد قوا بدون مداخله و نظارت پزشثکی و در مثواردی کثه گردشثگر
بيماری جسمی مش صی نداشته باشد را گردشگری تندرستی گويند .همچنين بيمارانی که دوره نقاهت
خود را میگذرانند نيز با داشتن برنامه مراقبتی و با نظر پزشک معالا میتوانند بثا اسثتفاده از امکانثات
طبيعت به بهبودی خود تسريع ب شند (.)Harahsheh, 2002:27
 - 2 – 6گردشگري درماني

3

:

مسافرت به منظور استفاده از منابع درمانی طبيعی (آبهای معدنی ،نمک ،لجن و غيثره) جهثت درمثان
برخی از بيماریها يا گذراندن دوران نقاهت تلت نظارت و مداخلثه پزشثکی را گردشثگری درمثانی
گويند (رضوانی1390 ،ش.)60 :

1 Health Tourism
2 Wellness Tourism
3 Curative Tourism
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 - 3 – 6گردشگري پزشکي: 1
نوع ديگری از گردشگری سالمت است که در آن مسافرت به منظور درمثان بيمثاریهثای جسثمی يثا
انجام نوعی از عملهای جراوی تلت نظارت پزشکان در بيمارستانها و مراکز درمانی انجام میگيثرد.
در اين نوع از گردشگری سالمت ،بيمار ممکن است پس از درمان و معالجه نيازمند استفاده از فضثاها
و خدمات گردشگری درمانی (مانند آبگرمها) باشد که در اين صورت ممکن است گردشثگری او بثا
سفر به نقاطی که اين امکانات را دارند ،تکميل شود (ايلدورومی و سفيدی1390 ،ش .) 5 :نمودار زيثر
انواع گردشگری سالمت را نشان می دهد.

 -7عوامل موثر در رونق گردشگري سالمت:
زندگی صنعتی در بيشتر کشورهای دنيا الزاماتی را با خود همثراه دارد و نيازهثايی را نيثز بثرای مثردم
جوامع م تلف ايجاد کرده است .امروزه تمايل مردم برای استفاده از منابع طبيعی و ويتامينهثا ،کثاهش
درد ،تسلط بر استر

و افزايش سالمت روانی و جسمانی بسيار چش گير است .در عين وال با وجود

انتظار طوالنی بيماران و هزينه های سنگين پزشکی ،بيماران باز ه تمايل دارنثد بثرای درمثان خثود و
استفاده از خدمات پزشکی به کشورهای ديگر سفر کننثد .داليثل متعثددی در ومايثت از گردشثگری
سالمت وجود دارد ،چنانکه صدور مراقبتهای بهداشتی موجر وصول درآمثدهای ارزی مثورد نيثاز
میشود .اين مه با فراه آوردن زير ساختهای بهتر و دسترسی آسانتر به ارايه کنندگان با کيفيثت و

1 Medical Tourism
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نوآوری ،موجر ارتقای نظام مراقبت بهداشتی در سطح منطقهای و سطح کشوری میگردد و از اواسط
دهه  1990عواملی باع

تقويت اين صنعت گرديد که از آن جمله میتوان به موارد ذيل اشاره کرد؛ )1

اجتناب از ليست انتظار و صفهای طوالنی درمان در کشور خود )2 ،بدست آوردن درمثان بثا کيفيثت
مناسر از نظر تکنولو ی و استانداردهای جهثانی )3 ،هزينثه پثايينتثر درمثان )4 ،کيفيثت پثذيرايی و
استراوت )5 ،گردش و ديدن مکانهای جذاب (رکنی و همکاران1389 ،ش.)163 :
 -8گردشگري سالمت در ايران
کشور ايران دارای توانمندیهای پزشکی همچون توليد داروهای نوترکير ،سلولهای بنيادين ،درمثان-
های چش پزشکی و سرطانها ،پيوند کبد ،درمان انوريزمهای مغزی به صورت اندوواسکوالر ،کاشثت
تلسکوپ مينياتوری در چش بيماران ،توليد 3سه نوع پروتئين نو ترکير برای تشث يص سثل انسثانی،
توليد پد انعقاد خون ،درمان نوع خاصی از انلراف چش با استفاده از عضله ساق پا و نيز برخثورداری
از بزرگترين بيمارستان سوانح و سوختگی خاورميانه و وجود صدها بيمارستان های مجهثز و پيشثرفته
است .همچنين هزينه ک پزشکی نسبت به کشورهای اروپايی و آمريکايی ،هزينه پايين اقامت نسبت به
منطقه ،موقعيت استراتژيک ايران در منطقه ،وجود اشتراکات دينی با سثاکنان وثوزه خلثيا فثار  ،در
کنار پتانسيلهای طبيعی همچون تنوع اقليمی بثه عنثوان کشثوری چهثار فصثل ،لجثن درمثانی ،ماسثه
درمانی ،گل فشانها و در ووزه آب درمانی وجود بيش از  1000چشمه آب معدنی و ديگر جاذبههای
طبيعی در ووزه سالمت ،نشان دهنده پتانسيلهای بیشمار ايران در زمينثه گردشثگری سثالمت اسثت
(نوری و همکاران1390 ،ش.)10 :
در کنار چشمههای آب گرم و معدنی بايد به ومام آفتاب در کنار دريا نيز اشاره کرد که ملبوبيثت
و رون فراوانی دارد .همچنين در برخی موارد پزشکان ومام در کنثار دريثا را بثرای اهثداف درمثانی
پيشنهاد میکنند (چارلز1393 ،ش .)76 :از جمله مناطقی که در ايران از اين نعمثت برخثوردار هسثتند
بايد اردبيل ،آمل ،الهيجان ،فردو  ،کرمان ،هرمزگان ،سيستان و بلوچستان ،اصفهان ،دهلثران ،بوشثهر،
فار  ،آذربايجان ،خراسان و يزد را نام برد .همچنين دريا ب صوص در قسمت آفتابگير آن ،از جذاب-
ترين مناط گردشگری و عامل مهث در توسثعه گردشثگری سثالمت اسثت (چثارلز1393 ،ش 77 :و
رفيعی و گلزار1391ش.)6 :
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 -9نقش زبان عربي در پايداري و توسعه فرهنگ كشور:
تاريخ ورود زبان عربی به فرهنگ ايرانيان به پيش از اسالم باز میگردد ،در ن سثتين دهثههثای ظهثور
اسالم ايرانيان همانگونه که با آغوش باز اسالم را پذيرفتند ،با کمال رغبت ،زبان اين آيين را ه پثذيرا
شدند؛ وا ه ها و اصطالوات دينی ،تاري ی ،اقتصادی ،سياسی و ترکيرهای ادبی و بالغی اين زبان بثه
تدريا در تمام جنبههای زندگی فردی و اجتماعی و فرهنگی مردم رسوخ کرد و در کمتثر از دو قثرن،
ساختار فرهنگی ايرانيان را  -در معنی عام آن  -تلثت الشثعاع خثود قثرارداد و زبثان ديثن ،فرهنثگ،
تجارت ،سياست و عل شد.
اگر بپذيري که زبان پايه و اسا

هر فرهنگی است و اين کلمات هستند که بثه زنثدگی مثا شثکل

میب شند و دنيای ما را معنی میکنند ،اهميت و نقش زبان در وفظ و بقای ارزشها و باورهای دينثی
و توسعه فرهنگی ،آشکار خواهد شد ،به خصوص در رابطه با زبان عربی که ه سايه و هث راز زبثان
فارسی است و ارتباط و پيوند اين دو زبان و تأثير تأثّر آنها در يکديگر غير قابل ترديد است؛ از اين رو
بايد گفت زبان به دليل ماهيت سيّال بودنش ،به خونی میماند که در رگهای فرهنگ ،جثاری و سثاری
است و مايه ويات و ورکت آن است و اين کلمات هستند که به زندگی ما شثکل و فثرم مثیدهنثد و
روابط انسانی ما را معنی میب شند .در رابطه با پيونثد ناگسسثتنی زبثان عربثی بثا زبثان فارسثی بايثد
گفت % 60تا  % 70وا ههای پرکاربرد در زبان فارسی ،ريشثه عربثی دارد .بثه گفتثه آيثت ال مطهثری،
فرهنگ ما آميزهای از دو فرهنگ جدائیناپذير ،عربی و فارسی است ،مظاهر ادبی ما از وافظ و سثعدی
و موالنا و جامی و عطار و ...و ديگثر آثثار ادبثی و علمثی و هنثری زبثان فارسثی در شثکل و ملتثوا
(دامادی1371 ،ش 38 :و فرشيد ورد1376 ،ش 56 :و ملفوظ1336 ،ش )49 :متأثر از زبان عربی است.
فرهنگ دينی و اعتقادی ما از توويد و نبوت و ايمان و تقوا و توکل و صبر و  . . .و اصطالوات فقهی
خمس و زکات و وا و  . . .سراسر به زبان عربی است ،اسثا

و پايثه ايثن فرهنثگ و دسثتور نامثه

مسلمانان (قرآن) و جمله ادعيه و روايات به زبان عربی است؛ به عبثارت ديگثر ،از آنجثا کثه سثاختار
فرهنگی ما دينی است و دين در تمام جنبههای آموزشی ،سياسی ،اجتمثاعی ،اعتقثادی و اقتصثادی مثا
وضور فعال دارد ،نمی توان نقش زبان عربی در تمام اين صلنهها و تأثير مستقي و غيثرمسثتقي آن را
ناديده گرفت .دهکده کوچک جهانی ،جهان بدون مرز فرهنگی و دنيثای اينترنثت و  . . .قلمثرو زبثان
عربی را بسيار فراتر از آنکه تصور میکني  ،گسثترش داده اسثت .در عصثر ارتباطثات و گفثتوگثوی
تمدنها ،تبادل انديشهها ،ارتباط با ساير کشورهای اسالمی ،داعيه رهبری فکری و سياسی جهان اسالم،
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و صدور انقالب ،بدون توجه به ضروریترين ابزار آن يعنی زبان عربی ،خردمندانه نيست .قلمرو زبثان
عربی از آن ميزانی که به آن بها داده میشود و به آن پرداخته میشود ،بسثيار گسثتردهتثر اسثت .ديگثر
نمیتوان با زبان عربی به عنوان يک زبان صنفی برخورد کرد .زبان عربی امروز ،زبثان فرهنثگ ،دانثش،
انديشه ،سياست و اقتصاد است (الموسوی1393 ،ش.)www.ensani.ir،
 -10نقش زبان عربي در اشتغالزايي
زبان عربی جزو شش زبان رسمی سازمان ملل است و ميليون ها انسان در اطراف ما و در سراسثر دنيثا
به زبان عربی س ن میگويند؛ با توجّه به اينکه کشورهای زيادی در همسايگی ما عثرب زبثان هسثتند
اين امر میتواند فرصت های بسياری برای فارغ التلصيالن و دانش آموختگان و زبثان آمثوزان عربثی
باشد .ايران در منطقهای قرار گرفته که با کشورهای عثرب زبثان بسثياری همسثايه اسثت و مثراودات،
تشابهات و تعامالت بسياری با آنها دارد .بسياری از سفرهای ايرانيان از عتبات عاليثات بثه کشثورهای
عربی است و عربها نيز يکی از مهمترين مقاصد گردشگری ،ديپلماسی و وتی درمانی خثود را ايثران
میدانند .اين در والی است که اين فرصت ها بدرستی در خدمت اشتغال و کارآفرينی کشثور بثهويثژه
فارغ التلصيالن و دانش آموختگان زبثان عربثی قثرار نگرفتثه اسثت و لثزوم بثازنگری آمثوزشهثای
دانشگاهی و همچنين ضرورت بازنگری سياستهای آموزش و اشتغال و لزوم آموزش های ت صصثی
در رشتههای زبان عربی اوسا

میشود .با توجه به موقعيت جغرافيايی ايران کثه در کنثار کشثورهای

عمدتاد عربزبان قرار گرفته است ،فراگيری زبان عربی میتواند فرصتهای بسياری را برای جوانثان و
فارغ التلصيالن دانشگاهی فراه نمايد .فراگيران زبان عربی بايد در ووزههايی مثثل راهنمثايی تثور و
پذيرش هتلها برای اشتغال خود بهره ببرند .در وال واضر ه در سفارت انه های کشورمان ،ه صثدا
و سيما و ه گردشگری ،زبان عربی فرصتهای بسياری برای ايجاد اشتغال دارد و همچنين بثا توجّثه
به مذهر و فرهنگ کشورمان و نيز مراکز درمانی مجهز و پيشرفته کشور ،بسثياری از عثرب زبانثان بثا
انگيزه درمان به ايران سفر میکنند و بايد از اين فرصتها در جهت اشتغال بسياری از دانش آموختگان
و زبان آموزان عربی استفاده کثرد .همچنثين در زمينثه تربيثت مثدر

و متثرج و راهنمايثان تثور و

گردشگری و راهنمايان مراکز درمانی و دفاتر بيمه و نيثز وزارت خارجثه فرصثتهثای بسثياری بثرای
اشتغال و کارآفرينی در زبان عربی وجود دارد (بينام1393،news.bazarekar.ir ،ش) کثه بايثد از طريث
جذب و است دام نيروهای کارآمد و آموزش ديثده ،از ايثن رشثته جهثت رونث گردشثگری سثالمت
استفاده کرد؛ زيرا به يقين بايد گفت وقتی که گردشگران سالمت از کشورهای عربزبان به ايران مثی-
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و امنيت بيشتری کرده و در صورتی که انتظارات آنها برآورده شود ،در مراجعات بعدی خود ايثران را
مورد نظر خواهند داشت و وتّی کشور ما را به ديگر هموطنان خود برای انجام امور پزشکی و درمثانی
پيشنهاد خواهند کرد؛ زيرا مقوله انتظارات از مباو

بسيار مه صنعت گردشگری بهويثژه گردشثگری

سالمت است و فردی که به قصد درمان به سرزمين ديگری سفر میکند ،با برنامثهريثزی خثاص و بثه
قصد رسيدن به هدف مش صی خطرات و هزينه هثای سثفر را بثه جثان خريثده اسثت و از آنجثا کثه
انتظارات ،اعتقاداتی در خصوص خدمات استاندارد ارائه شده هسثتند (2000 ، Zeithaml and Bitnerم:
 )102به ارائه دهندگان خدمت کمک میکنند تا به پيش بينی آنچه بايد اتفاق بيفتد ،بپردازند .انتظثارات
اغلر به وسيله ارتباطات دهان به دهان با ساير مشتريان ،دوستان ،کارشناسان و همچنين از راه تجربيات
پيش از خدمت ،فهميده میشود (2006 ، Radder and Wangم )555 :و در نتيجه اوترام به مشتريان و
برآورده کردن انتظارات آنها ،نقش بسزايی در کسر رضايت و جذب آنها

دارنثد (Rafiq an Ahmed

1995 ،م .)4 :بنابراين ،سازمانها میتوانند با آموزش ،اجتماعیسثازی و مسثئوليت پثذيری ،بثه سثوی
مشتریگرايی گام بردارند ،از اين ر و بثرآورده کثردن انتظثارات گردشثگران سثالمت نقثس اساسثی و
سازندهای در رون اين قس از گردشگری دارد.
 -11نتايج و راهکارها
با توجّه به آنچه که در صفلات پيشين پيرامون گردشگری سالمت و نيز کاربردهای زبثان عربثی بيثان
شد ،میتوان راهکارهای ذيل را جهت برنامثهريثزی بثرای اسثتفاده از زبثان عربثی در رونث صثنعت
گردشگری سالمت ايران ارائه کرد :
* بهرهگيری از همسايگی با کشورهای ووزه خليا فار

و آسيای مرکزی با تأکيد بر وجثوه مشثترک

مذهبی ،فرهنگی و زبانی جهت جذب گردشگران سالمت از کشثورهای همسثايه و در کنثار آن آشثنا
نمودن گردشگران پزشکی ووزه خليا فار

با دستاوردها و روشهای نوين در امثر درمثان همچثون

داروهای نو ترکير ،سلولهای بنيادين و درمانهای چش پزشکی در ايران از طري انعکا

اين اخبار

در سايتهای اينترنتی و شبکههای ماهوارهای و نيز روزنامههای کثيراالنتشار بثه زبثان عربثی و توزيثع
آنها در کشورهای عربی.
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* انجام تبليغات گسترده و مدرن در زمينهی پتانسيلهای گردشگری سالمت در ايران به زبان عربی که
اين امر از خالل اقداماتی چون  )1تهيه بروشورهای وثاوی اطالعثات مهث در زمينثهی بيمثاریهثای
فصلی شايع در کشور و نيز خواص داروهای م تلف و آدر

داروخانهها )2 ،تهيه بستههای سثالمت

با توجه به پتانسيلهای موجود و ارائه خدمات ويژه در کنار اين بسته هثا بثرای جلثر گردشثگران در
کنار کتابچههای واوی اطالعات اوليه و مه پزشکی و اصطالوات پزشثکی و دارويثی رايثا و قثرار
دادن آنها در اختيار منشیها و مسئولين انتظامات و اطالعات )3 ،گسترش تبليغثات در زمينثه معرّفثی
ساير مراکز پزشکی و درمانی ايران در زمينههای م تلف برای عرب زبانان.
* برگزاری برنامههای اجرايی همچون برگزاری کال های آموزش مکالمه زبان عربی بثرای پزشثکان،
پرستاراران ،و ساير کارکنان مراکز درمانی و وتّی رانندگان ،هتلداران و سثاير مراکثز ذینفثع در امثور
گردشگری و درمانی.
* وضور فعال در همايش و نمايشگاه گردشگری سالمت کشثورهای اسثالمی بثا ارائثه اقثالم اطثالع
رسانی و بستههای گردشگری سالمت شامل هزينههای درمان ،هزينههای سفر و پيش فروش تورهثای
سالمت به زبان عربی.
* تجهيز بيمارستانها و زير ساختهای گردشگری سالمت به امکاناتی چون  )1هتلها و نقاهثتگثاه-
هايی با است دام نيروهای مسلط به زبان عربی در جوار مراکز درمثانی عمثده در قطثرهثای پزشثکی
کشور )2 ،است دام تعدادی پرستار و بهيار مسلط به زبان عربی در هتلها و نقاهتگثاههثا )3 ،اسثت دام
پزشکان عرب زبان در بيمارستانهای موجود در قطر پزشکی و يا الاقل دعوت به همکثاری پزشثکان
عرب زبان در تي های پزشکی که اين امر در جلر اعتماد و آرامش خاطر بيمثارانی کثه از کشثورهای
ووزه خليا فار

به کشور ما مراجعه میکنند بسيار مؤثر است.

* تسلط مسئولين ب شهای م تلف به زبان عربی يا الاقل است دام نيروی ماهر و مسلط به زبان عربی
در کنار مسئولين و کارمندان مراکز ذیربط و نيز در نظر گرفتن اتومبيلهثای اختصاصثی بثرای عثرب
زبانها به همراه راننده عرب زبان و استقرار آنها در جوار بيمارستانها و مراکز درمانی.
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املل ّخص
إ ّن من أبرز أقسام السیاحة هي السیاحة الصحيیة الحهل حا معحاف اقتصحادةة ااتتمايیحة كةح ةي حیحا ةسحافر
العّاس لليصول يلی الرياةة العالتیة االصيیة؛ لذلﻚ تض املعظّمات املععیة يف البلدان املستع ّدة يف هحذا
القسححم مححن السححیاحة براى ححا يلحح .أميححاس رلححﻚن اتحححن إة حران أن تتيح ّحول إلححی مرك ح اميححتق ا للسححیاحة
حيیةن فب ححالعظر إل ححی املحا ححة ا مي ح اتیيیة إة حران اامي ححتقرارها اىاار ححا ل ححدال اال ححیة ال ارمي ححي العربی ححةي
الص ح ّ
حيیة ك حححدی ال ححرا ا ولححة العافعححة
حاالححه هححذه املقالححة دراميححة دار الليححة العربیححة يف تعمیححة السححیاحة الصح ّ
للعمل السیاحين امن أه ّحم محا اتحله إلیحه هحذه املقالحة محن تحارتة هحو اق اححات يدةحدة ححول بعحا فعحاد
حيي ااا ححدمات العالتی ححةي اإ ش ححا امل تح ح ات
اأمحع ححة ميح ح احة املری ححی اتعوة ححم معظّم ححات الت ححعمج الص ح ّ
االصححیدلیات م ح اميححت دام املححونّ ج القححادرةن يلححی الححتحلّم بالعربیححة قححر املستش ح یاتي اتوزة ح العش حرات
اإيالمیة املحتوبة بالعربیة حول األمراض امل تل ة ااألداةة ااملراك الصيیة ن ن ن إخل ن
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The role of Arabic language and proximity with Basin countries
Persian Gulf in the development of health tourism in Iran

Dr Fatemeh Ghaderi , Fatemeh Jamshidi , Zahra taghizade

Abstract
Health tourism is one of the most important branches of tourism industry and it has high
economic and social benefits; people travel to access therapeutic, health and surgical cares
in this process. This makes the organizations involved in country vulnerable attract his
attention to this part tourism and plan for it. Iran has one of the tourists welcoming
destinations that have the ability to become a health tourism hub. With the attention to the
strategic position of Iran and exposure basin Arabic countries. In this research, endeavor
has until consider the role of Arabic language and proximity with basin countries Persian
gulf in the development and health tourism boom as one of the branches unknown but
lucrative tourism. From most important achievements this research, offering strategic in
fields creation the resorts and hotels, establishment the representation health services
insurance, laboratories, pharmacies with staff fluent in Arabic in near the hospitals location
referral patients, distributing brochures written in Arabic about types of diseases and health
centers.

Keywords: health tourism, Entrepreneurship, Occupation, Arabic language.
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