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Abstract 

Undoubtedly, language has an important role in tourism marketing, various areas of 

advertising, service delivery, influencing tourist behavior. Language has a significant 

contribution on tourist’s travel motivations. A constructive and effective communication 

with the tourist is possible only through language. The Arabic language, also the 

civilizational and cultural heritages associated with it, can play an important role in the 

flourishing of the tourism industry and the attraction of Arabic-speaking tourists; it can 

build pleasant images of the destination in the tourist’s mind. Adopting a descriptive-

analytical and statistical method, this paper aims to investigate the role of Arabic language 

and other cultural and artistic attractions related to this language in the holy city of 

Mashhad. What justifies the need for doing this research is to pay more attention to the 

functions of Arabic language and culture, to prepare tourism products according to the 

needs and tastes of this certain group of tourists, and to emphasize the cooperation and 

interaction between the tourism industry and the academic community. The results reveal 

that Arabic language and Islamic civilization have four important functions in the tourism 

industry; (1) its effective function is in the field of e-marketing; (2) its communicative 

function is manifested in the interaction of human resources of different tourism sectors 

with Arabic-speaking tourists; (3) the organizing and guiding function of the language is to 
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facilitate the traveler’s touring in tourist sites and to influence his behavior; and (4) the 

fourth function of the Arabic language and its civilizational load manifests itself in the 

diversity of tourism products in the city of Mashhad. 

Keywords: Arabic Language, Language Functions, Tourism Marketing, Holy Mashhad, 

Islamic Heritage.



  ، أكادميية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافيةاإلسالمية احلضارة  آفاق 
  278 -  249 ،هـ.ق ١٤٤٢ خريف وشتاء، ٢، العدد ٢٣السنة  (مقالة علمّية حمّکمة)، جملة علمّية نصف سنويّة

  وحمولتها الحضارية في ازدهار التسويق السياحيدور اللغة العربية 
  مشهد المقدسة أنموذجاً  �إيران 

*مصطفى مهدوي آرا
 

  **أحمد ديناري

  الملخص
إّن للغة دور اليستهان به يف التسويق السياحي مـن إعـالن وتقـدمي اخلدمـة وحتكـم 
بســـلوك الســـائح. وـــا يتحقـــق التواصـــل واإلغـــراء املنشـــود بـــني الســـائح والشـــركات 
الســـياحية. واللغـــة العربيـــة ومـــا حتملهـــا مـــن تـــراث وثقافـــة إســـالمية قـــد أتـــت أكلهـــا 

إيـــران وعلــــى وجـــه اخلصــــوص  إلخصـــاب دائـــرة الســــياحة واســـتجالب الســــّياح إىل
مشـــهد املقدســـة. فتوظيـــف اللغـــة العربيـــة بوصـــفها لغـــة أُّمتنـــا اإلســـالمية يف احلقـــل 
ــــوظيفي واحلضــــاري ســــيؤّدي إىل صــــيانة اللغــــة وحفــــظ  الســــياحي، مــــن جانبيهــــا ال
محولتها احلضارية من خطر العوملة وهيمنة اللغات األروبية من جانب ومن جانب 

وقامــت الدراســة لتعــاجل لســياحة يف مشــهد املقدســة. صــناعة اآخــر يســّبب إنعــاش 
دور اللغة العربية وتراثها اإلسالمي يف إنعاش حقل السياحة مبدينة مشهد املقدسة 

ومـا دفـع الباحثـان علـى إجنـاز  حصـائيالتحليلـی واإل - على ضوء املـنهج الوصـفي
صفها من هذا البحث هو الضرورة يف العناية واالهتمام بإنعاش صناعة السياحة بو 
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الصــناعات املســتحدثة وتســليط الضــوء علــى دور اللغــة العربيــة ومحولتهــا احلضــارية 
فيهـا. وتــدلّنا نتــائج البحــث علــى أنـّـه ميكننـا أن حنــّدد للغــة العربيــة أربــع وظــائف يف 
جمـــال التســـويق الســـياحي، واألول منهـــا، الوظيفـــة التأثرييـــة الـــيت تســـتثمرها وكـــاالت 

جمال الدعاية واإلشـهار السـياحي خـارَج الـبالد، والثـاين  السفر والفنادق وغريها يف
منهــا، الوظيفــة التواصــلية الــيت ُحتّقــق متطلبــات دائــرة الســياحة والســائح مــن خــالل 
تعامــل املرشــد الســياحي والكــوادر العاملــة مــع الســياح لتقــدمي اخلــدمات الســياحية، 

ل تواجـــده يف والثالـــث منهـــا التنظيميـــة الـــيت يـــتحكم ـــا علـــى ســـلوك الســـائح خـــال
املرفـــق الســـياحي، واألخـــري منهـــا، الوظيفـــة احلضـــارية والـــيت وفّـــرت ملشـــهد املقدســـة 
ــــع املنتوجــــات  بوصــــفها جــــزءاً مــــن األمــــة اإلســــالمية، مرياثــــاً ضــــخماً وســــّببت تنوي

  السياحية ومتّثل لنا يف املتاحف والرسوم والبقاع اإلسالمية و غريها.

مشــــهد ، وظــــائف اللغــــة، التســــويق الســــياحي، العربيــــةللغــــة ا: الكلمــــات الرئيســــة
  .اإلسالمي لرتاثااملقدسة، 

  
 . المقدمة1

 مجـــةً  ماليـــةً روافـــد  للـــبالد جتلـــب الـــيت املســـتحدثة الصـــناعات أهـــمّ ة مـــن يالســـياح الصـــناعة إنّ 
أكثـر.  سـياحيف األسـوق العامليـة جلـذب  منافسـتها ازدادتفـ السـياحية، البلـدان إليهـاهـت وتوجّ 
السـياحي، إثـارة العميـل وتـوفري السـهولة لـه يف تلقـي  التسـويقسس النجاح يف من أُ  أنّ ك والش

وتســـهيل احلركـــة  الســـياح أمـــور يف االنســـيابية . كمـــا أنّ لوقتـــه االحـــرتاماخلـــدمات الســـياحية مـــع 
إالّ باســتخدام  التــتمّ  املهمــة فهــذهمــن املشــهد الســياحي.  طيبــةً  انطباعــاتٍ  هلــم ســيرتكاملروريــة، 

 مبـادئ مـن وهـذامعـه.  للتواصـل مرئيـةً  أو مقـروءاةً  أو مسموعةً اللغة اليت يتكلم ا السائح أداًة 
 بالغـــاً  اهتمامـــاً وتايلنـــدا وغريهـــا فأولـــت  دنـــا الـــدول الســـياحية كرتكيـــا وماليزيـــا وأر  التزمـــت قـــد

 العـرب السـّياحتواصـل مـع كـأداة طيعـة لل  ،م ـا السـائح يف القطـاع السـياحيلغـة يـتكلّ  بتوظيف
  .جودا مستوى رفع إىلومن مث تسهيل تلقي اخلدمات السياحية هلم إضافة 

مـن السـياح العـرب  كثـري سـنوياً هـا م ؤ دينيـة، ي مدينـةبوصـفها  بـإيران املقدسـة مشـهد ومدينـة
 والبحــرين، ولبنــان، العــراق،فيهــا:  مبــا اإلســالمية الــبالد شــىت مــنهلــم  ســياحيةً  وجهــةً  وأصــبحت
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 كـالعالج شـىت سـياحيةاملدينـة ألغـراض  هـذه إىلفيتوافـدون  العربيـة الـبالد من وغريها والكويت
 أنّ  أحـد على خيفى فال. السالم عليه الرضا موسى بن علي اإلمام ملرقد زيارم ضمنوالرتفيه، 
مـع هـذا اجلـم  ةوإشـاعتها كـأداة تواصـلي» األمـة اإلسـالمية«بوصـفها لغـة  العربيـة اللغـة استخدام

اللغـة وبقاءهـا  رواج -  السـواح أمـور يف االنسيابيةتوفري  ىلإ إضافة -  بيسبّ  العرب، منالغفري 
ــــة مــــن فيــــه مبــــا الســــياحي التســــويق تطــــوير مــــن وســــيزيديف غــــري حــــدودها اجلغرافيــــة كمــــا   تنمي

 شــّيقة ذهنيــة صــورة تكــوين يســّبب ممــااملشــرتين  نفســية يف الطيبــة االنطباعــاتوتــرك  للخــدمات
  السفر يف املستقبل. جتديد مثّ  ومن لديهم

توظيفهــا  ىعلــ - مشــهد املقدســة وخاصــة–دور اللغــة العربيــة يف الســياحة اإليرانيــة  اليقتصــر
 هـذا حبليـة وحتلّـيهم لإلسـالمعتناق الفـرس االبالد العربية و  من لكثري  اورا نظراً  فإيران، يلّ اآل

يف إتقاــا وتعليمهــا  ســعواف وكتــام ديــنهم كلغــة حبفــاوة بالعربيــة رّحبــوا قــد جانــب، مــن الــدين
 مشّـرواهـذه اللغـة مـن آداب ومراسـيم و  هلـم جلبتـه ومـا اإلسالمية بالثقافة واحتفوا كما ألوالدهم

 املضـجع لضـّمها نظـراً مشـهد املقدسـة  مدينـة. و حيـام يف ـا التحلـي و لنشـرها سـاعدهم عن
 ورثـــت قـــد اإليرانيـــة املـــدن بـــني الدينيـــة ومكانتهـــا (ع) الرضـــا موســـى بـــن علـــي لإلمـــام الشـــريف

 القـرون عـرب اللغـة ـذه العالقة واآلداب الفنون جبانب التارخيية اإلسالمية اآلثار هذهالكثري من 
مشــهد مدينــة هــذه احلمولــة يف  ثّلــتومت »احلضــارية احلمولــة« عليــه نطلــق أن ميكــن ممــا. املاضــية

  التنويع يف املنتجات السياحية. ىلإت وغري امللموسة وأدّ بصورة املعامل السياحية امللموسة 
التقـارب  علـىتعمـل  كوسيط -  االقتصاديبعدها  جانب إىل - السياحية  الصناعة وتُعتَرب 

وكـّل ذلـك تـؤدي  للـبالد، وصـاحلة إجيابيةصورة  معرضةً  السالم إىلبني الثقافات واألمم وتدعو 
كمـا وهـي حقـل خصـب   واقتصـادياً؛ واجتماعيـاً العالقـات وختفيـف األزمـات سياسـياً  تنمية إىل

. ومسيــت هــذه للــبالد االمجــايل االزديــادواحمللــي و  الــوطين االقتصــادلتــوفري فــرص العمــل وتنشــيط 
الطاقـــات النفطيــة والغازيـــة  اســتنزافهاز بالصــناعة البيضـــاء نظــراً لعـــدم الصــناعة مـــن منظــار متميّـــ

هـذا  مـن وانطالقـاً . )29ش: 1391 بـروجين،ضـرغام ر.ك: ( احملسوسـةاا غري وإصدار منتوج
 مـــن احلضـــارية ومحولتهـــا -  اإلســـالميةتنـــا مّ بوصـــفها لغـــة أُ  -  املبـــدأ وحفظـــاً ملكانـــة اللغـــة العربيـــة

فاعليـة اللغـة العربيـة مبـا  ىيف هـذا البحـث للكشـف عـن مـد الباحـث تصـّدى قدالعوملة،  هيمنة
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 وينـوي املقدسـة، مشـهد مبدينـة السـياحة صـناعة إنعـاش يف احلضاريةو  عامليةهلا من الوظائف الت
  اإلجابة عن األسئلة التالية:

  

  أسئلة البحث 1.1
يف إنعــــاش التســــويق  - طريقــــة للتعامــــل-  وظيفتهــــا أداء يف العربيــــة اللغــــة فاعليــــة مــــدى مــــا. 1

 مبدينة مشهد؟ ياحيالس

 مشهد؟ مبدينة السياحية املنتوجات لتنويعاحلضارية  العربية اللغة محولة استغاللميكن  كيف. 2

  

  البحث خلفية 2.1
 إن بــل مــدروس؛ غــري موضــوعاً يكــن  مل الســياحة حقــل يف الــوظيفي ودورهــا اللغــة دراســة إنّ 
: املوضـوع هـي تناولـت الـيت املسـبقة الدراسات ومن معمقة دراسة املوضوع درسوا باحثني كهنا
 حتــتحبــث  يفاســتعرض الباحثــان  ؛)2018جعفــر( يــبجن حممــد عمــران بــن حممــد وحممــد  -1

ــــة ألغــــراض « عنــــوان ــــة ألغــــراض خاصــــة يف ماليزيــــا، العربي  إســــالمية ســــياحيةواقــــع اللغــــة العربي
)، مبااليــا، 2018( ســنة اإلســالمية، تاملقــال يف املــؤمتر الــدويل الرابــع للدراســا ونشــر »أمنوذجــاً 

مكانـة اللغـة العربيـة  مستعرضـنيِ  مباليزيـا السـياحة طتنشـي يفالباحثان دور اللغة العربيـة  تناول قد
للمــيالد اجتماعيــاً وسياســياً ودينيــاً  2018 إىل 1988يف ماليزيــا خــالل الســنوات الســابقة بــني 

للتواصـل مـع السـياح  كـأداةوعسكرياً. ويأيت يف اجلزء الثـاين للمقـال كيفيـة إخضـاع اللغـة العربيـة  
 والالفتـــــات املنتوجـــــات ككتابـــــة اللغـــــة ـــــذه علوماتيـــــةاملالعـــــرب وتـــــوفري اخلـــــدمات الســـــياحية 

 وقـد. لعـريباخلـدمات املتـوفرة والـذوق ا نيبـ واملناسـبة والشـراء التبـادل عمليـةتسهيًال ل اإلعالمية،
ـــ ضــمن حبــوث أخــر  املاليزيــة الســياحة تنميــة يف العربيــة اللغــة دور ُدرس احلاجــة إىل تعلــيم :«ى كـ

م)، تطــرق 2018(القطــاع الســياحي املــاليزي أمنوذجــاً) لزاليكــا آدم (اللغــة العربيــة وتعزيــز دورهــا 
الباحــث يف املقـــال إىل مـــدى حاجـــة الســـياحة املاليزيـــة باللغـــة العربيـــة، مبـــا فيهـــا القطـــاع اخلـــاص 
والعام من وكاالت السفر والفنادق واملواصالت العامة واملبيعـات وغريهـا. وقـد ّمت إجنـاز البحـث 
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لـــى مقابلـــة أجريـــت بـــني الباحـــث واملـــوظفني يف القطـــاع الســـياحي. بشـــكل ميـــداين معتمـــداً ع
ويعطينا آدم معلومات جيدة عن كيفية التعامل مع السـياح العـرب وتلبيـة حاجيـام يف ماليزيـا. 
وينتهـــــي البحـــــث بتقــــــدمي مقرتحـــــات و منهــــــا إخضـــــاع الكـــــوادر العاملــــــة للـــــدورات التعليميــــــة 

ضــمنها تعزيــز العالقــات مــع الــدول العربيــة  واالختبــارات للحصــول علــى إجــازات العمــل ومــن
  واالستطالع على طلبام.

 وهـدى جناريـانماجـد  - 1: إيـران وأكثرهـا التصـاقاً بالبحـث هـي يف مدروسـة حبوث وهناك
 دور( »ايـــران در ســـالمت كردشـــكري بـــود در عـــريب زبـــان نقـــش«.ش.)، هــــ 1394( قرئلـــي
 ابتليـت) وقـد تنـاول الباحثـان يف هـذا البحـث مـا ايـران يف الطبيـة السـياحة تنمية يف العربية اللغة
 واملرتمجـــون الســـياحية األدالء ارتكبتهـــا فادحـــة وأخطـــاءالســـياحة العالجيـــة مـــن نقـــص  قســـم بـــه

 املتاحـة الفـرص بحـث،ة. ويواصـل الألضـرار صـحي  األجانـب السياح تعّرض إىل تؤدي قدواليت 
 ومهنــاز روشــنفكر كــربى- 2. اإليرانيــة باجلامعــات العربيــة اللغــة خلرجيــي احلقــل هــذا يف واملتــوفرة

ـــ املعنونــة دراســتهما يفالباحثتــان  تطرقــت وقــدهـــ.ش) 1398( اعتضــادي  اللغــة أقســام دور «بــــ
 دور إىل)» منوذجـــاً  الفارســـي للخلـــيج واجلنوبيـــة الشـــمالية(املنـــاطق  الســـياحة صـــناعة يف العربيـــة
 املتاحـــة والفـــرص املســـؤوليات لتصـــّدي اخلبـــريين العـــاملنييف تنشـــئة النخبـــة  العربيـــة اللغـــة أقســـام
. الفارسـي للخلـيج) العربيـة(البلـدان  واجلنوبيـة(إيـران)  الشمالية للضفة السياحة حقل يف للعمل

ش.) قــد أجنــز الباحثــان حبثــاً عــن دور 1394حســن كــاظمي ســهلواين وفــيض اهللا مــددي ( - 3
اللغـــــة العربيـــــة يف خدمـــــة صـــــناعة «عنـــــوان  اللغــــة العربيـــــة يف خدمـــــة الصـــــناعة الســـــياحية حتــــت

وقد ركز البحـث علـى السـياحة العالجيـة مبدينـة إصـفهان بأنواعهـا الطبيعيـة (العـالج » السياحة
بالعقــــارات) والطبيــــة (يف املستشــــفيات الراقيــــة) وعــــّدها الباحثــــان أرضــــية خصــــبة تــــّوفر خلرجيــــي 

الد وتنــاوال يف القســم الثــاين صــدى اجلامعــات فــرص العمــل وتســّبب املــردودات املاليــة اجلمــة للــب
  مجاليات إصفهان يف األدب العريب.

 ياً يف حقــل الســياحة حصــر  إجنازهــا متّ  مستفيضــة حبــوث هنــاك البحــوث، هــذه جانــب وإىل
 ســــيد صــــدرالدين شــــريعيت وآخــــرون - 3هــــو أكثــــر التصــــاقاً ببحثنــــا:  مــــا إىليلــــي  فيمــــا ونشــــري

 مطالعه مذهيب، كردشكري توسعة در اسالمي متدن نقش«بــــ معنوناً  حبثاً  أجنزواه.ش) 1391(



  هـ.ق ۱۴۴۲وشتاء  في، خر ۲، العدد ۲۳السنة ، اإلسالمية احلضارة  آفاق    256

 قــم مدينــة الدينيــة، الســياحة تنميــة يف ودورهــا اإلســالمية(احلضــارة  »قــم مقــدس شــهر مــوردي
 إنعــــاش يف ومكانتهــــا اإلســــالمية احلضــــارة فاعليـــة مــــدى البــــاحثون وتنــــاول)، أمنوذجــــاً  املقدســـة
 ومتّخــــض واإلحصـــائية امليدانيـــة تاســــاالدر  ىعلـــ البحـــث إجنــــاز يف واعتمـــدوا الدينيـــة الســـياحة
 الروحية األمكنة وتواجد واإلسالمية رخييةكــــ: اآلثار التا  مقّومات هناك أنّ النتائج:  ذهالبحث 

ومـــا يتعلـــق بالـــدين اإلســـالمي مـــن آداب ومراســـيم، وعراقـــة مدينـــة قـــم، واملتـــاحف اإلســـالمية، 
والطـــــب اإلســـــالمي،  يوالفنـــــون والصـــــناعات اليدويـــــة العالقـــــة بـــــاألدوار اإلســـــالمية، واملوســـــيق

 واالزدهـــــارمنهـــــا دور اليســــتهان بـــــه يف إثــــراء املشـــــاهد الســــياحية  واألطعمــــة التقليديـــــة، لكــــل 
 معنـــون بــــــ: حبـــث يف)، شه.1394(واآلخـــرون علوجيـــه كرميـــي حممدرضـــا امقـــ - 4.الســـياحي

 كردشـــكران وفـــاداري و رضـــايت بـــر اســـالمي هـــاي ارزش و ســـنيت هـــاي ارزش اثـــرات بررســـي«
و وفاءهم  األجانب السياح رغبات إشباع على والدينية التقليدية القيم أثر( »قم شهر خارجي

 اإلسـالمية املظـاهر بـبعضالباحثون أثر القـيم الـيت تتعلـق  ويتناوليف مدينة قم)،  السفر تجديدب
حتفـاظ مبثــل املتواجـدة يف الفنــادق وخـرج البحــث بنتـائج و منهــا أن اال روحيــةاملاديـة وال فيهــا مبـا

. حيةاملستمر بالوجهة السيا هموفائ ىلإالسياح العرب ويؤدي  ىرض ينالهذه القيم يف الفنادق 
ش.) أكملوا حبثاً ميدانياً عن املؤثّرات اليت هلا فاعلية إلشباع 1395ذاكر تواليي وآخرون ( - 5

رغبـات السـياح العــرب وـا يتحقــق رضـاهم خــالل تواجـدهم مبدينــة مشـهد إزاء مــا يتلقـون مــن 
 رضــايت بــر مــؤثر عوامــل تــرين مهــم بررســي«اخلــدمات الســياحية. وقــد نشــر حبــث موســوم بـــ 

وقّدم يف مؤمتر دويل. وقد اكتمل » مشهد در كردشكري خدمات از منطقه عرب كردشكران
سـائح عـريب  270البحث ضمن إجراءات ميدانية وتوزيـع االسـتمارات علـى عينـة يبلـغ عـددها 

ومتخض البحث بنتائج منها: من أهّم املؤثّرات الرئيسة لبلوغ رضى السياح العرب املتوافدين إىل 
االنســيابية يف  - 2اجــدة يف املدينــة. املعــامل الســياحية املتو  - 1مدينــة مشــهد هــي علــى التــوايل: 
  البُنا التحتية.  - 4اخلدمات الفندقية املتميزة  - 3وسائل النقل واملواصالت العامة. 

أّن هـذا البحـث أول دراسـة تكتمـل يف مشـهد وتعـاطى دور  :هـو مضـى عما حبثنا مييز ومما
آخـر بعـد. ومشـهد  اللغـة العربيـة يف القطـاع السـياحي ـا. ومل يـدرس املوضـوع ضـمن أّي حبـث

مدينة ختتلف يف مقوماا السياحية عما عهدناه يف ماليزيا وغريها من جهة و مـن جهـة أخـرى 
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ركزنـــا يف البحـــث علـــى قـــدرات اللغـــة األربعـــة: التأثرييـــة والتواصـــلية والتنظيميـــة واحلضـــارية. ويف 
 البحـث يـتمّ  الفـ دسة.مبدينة مشهد املق احلضارية للغة العربية املكانة على الضوء ناطسلّ األخري 

 آملــني بالقطــاع السـياحي للمدينــة؛ األربعــة اللغــة العربيـة وظــائف دور خمتلـف عــن بالكشـف إال
  .عرضه يف وفّقنا قد نكون أن

  

 البحث النظرية . مبادئ2

  و وظائفها اللغة 1.2
 يــتمّ  االعتباطيــةمــن الرمــوز الصــوتية  نظــام«حيــة،  ظــاهرة و إنســاين كوســيط بوصــفها اللغــة إنّ 

 بواسـطته وتنقـل فيـه وحتفـظ بـه تتشـّكل الّـذي الوعـاء ومبنزلة اتمع أفراد بني التعارف بواسطتها
 »والــدين والفلســفة والتــاريخ والتقاليــد الفكــر مــن شــعب لكــلّ  مســتودع ومبثابــة الشــعوب أفكــار

 متلكـــــه مـــــال ورأس االســـــتثمار أدوات مـــــن أداةً  ذاـــــا حـــــدّ  وتعـــــد يف .)6م: 2009(الكـــــرمي، 
 تـنخفض و ترتفـع التداوليـة وقيمتهـا األخـرى السـلع نتـداول كما تداوله وميكن واألمم الشعوب

 يف تــــتحكم وإمنــــا الذاتيــــة خصائصــــها أو جودــــا باعتبــــار لــــيس لكــــن اللغويــــة، الســــوق داخــــل
 والثقافـة واإلنتـاج والتكنولوجيـا والعلم االقتصاد قوة: أمهّها من أخرى وعوامل مؤشراتٌ  حتديدها

  .)45م: 2014(الودغريي، للمجتمع العسكري والوزن
 فقــد حــاول) Halidayغــة ومــنهم "هاليــداي" (للّ  شــىت وظــائف والفكــر اللغــة علمــاء قــد ذكــر

 - 1: أمههـا إىل هنـاونشـري  عن الوظائف بأنواع شىت حماوالته فتمخّضت اللغة وظائف أهم تقدمي
ــــات، النفعية الوظيفــــة ــــري عــــن الرغب ــــة الوظيفــــة - 2(الوســــيلية): إلشــــباع احلاجــــات والتعب : التنظيمي
 - 3هـا ومـا حتمـل مـن توجيهـات وإشـارات، أحنـو الالفتـات الـيت نقر  اآلخرين سلوك على للتحكم
 أقرانـه إىل ومتنوعـة جديـدة معلومـات ينقـل أن الفـرد يسـتطيع(اإلعالمية):باللغـة  اإلخباريـة الوظيفة

 التكنولوجيـة الثـورة بعـد خصوصـاً  األرضـية الكرة من متفرقة أجزاء إىل واخلربات املعلومات ينقل بل
 اإلقبــال علــى اجلمهــور حلــثّ  إقناعيــة تأثرييــة، وظيفــة لتصــبح الوظيفــة هــذه متتــدّ  أن وميكــن اهلائلــة
  .)7م: 2009(الكرمي،  ... حمّبب غري سلوكي منط على للعدول أو معينة سلعة على



  هـ.ق ۱۴۴۲وشتاء  في، خر ۲، العدد ۲۳السنة ، اإلسالمية احلضارة  آفاق    258

شأن سائر لغات العامل وميكننـا أن نتصـور هلـا الوظـائف الثالثـة املـذكورة  العربية شأا واللغة
بيد أّـا ختـّص لوظيفـة ليسـت لغريهـا مـن اللغـات، ممـا علّـق علـى عاتقهـا اإلسـالم مـن لغـة ديـن 

 وإّمنـا حملـي انتماء هلا فليس«بالنسبة ملسلمي العامل شأن لغة األم وتراث وثقافة وحضارة. فإّا 
 شـعوب مـن فيهـا مبـا اإلسـالمية احلضـارة هـي واحـدة حضـارة جتمعهـا الـيت كّلها لألمة انتماءها

 والباكسـتاين واألمـازيغي والكـردي بالفارسـي العـريب جتمع اليت اللغة وهي. للجميع وملك ودول
 ةاألّمــــ لغــــة« تســــّمى أن هنــــا تســــتحق فالعربيــــة وغريهــــا واخلليجــــي واملصــــري واملغــــريب واألفغـــاين
  .)9م: 2014(الودغريي،  »اإلسالمية

ـــل الوحـــدة  وهـــي الوظيفـــة احلضـــارية الـــيت تـــأّمن لألمـــة جمـــدها القـــدمي وماضـــيها املشـــرق ومتّث
تتـوجس  دفـع األعـداء اإلسالمية يف التمسك ا وحفظها واستمرارها مقابل هجمة العوملـة. ممـا

عـــن الســـاعد لتـــدمريها بفـــرض روا خيفـــًة عنهـــا وعـــن دورهـــا البنّـــاء يف توحيـــد املســـلمني، فشـــمّ 
ـا ويشـعرهم عظمتـه فيهـا ويسـتلحقهم مـن  ريكـبهماألمة  ل ىلغام فحاولوا فرض لغتهم عل

 لغـــتهم يف لغتـــه ســـجناً  حـــبس -1ناحيتهـــا فـــيحكم علـــيهم أحكامـــاً ثالثـــة يف عمـــل واحـــد: 
 الــيت األغــالل يف مســتقبلهم تقييــد- 3 ونســياناً، حمــواً  بالقتــل ماضــيهم علــى احلكــم -2، مؤبــداً 

  .)2/40م: 2009(الرافعي،  تَبعٌ  ألمره بعدها من فأمرهم يصنعها
  
  السياحي التسويق 2.2

بعمليـــــة التبـــــادل بـــــني املنظمـــــات واهليئـــــات  يهـــــتمّ «التســـــوق الســـــياحي بأنّـــــه  ىلإميكـــــن النظـــــر 
السياحية، سواء داخل الدولة أو خارجها بالشكل الذي حيقق منافع ورضاء الطرفني وذلـك يف 

 اهلامـــة العناصـــر ومـــنإطـــار جمموعـــة مـــن السياســـات واإلســـرتاتيجيات الالزمـــة لتحقيـــق ذلـــك. 
املنتجـات  - 2 رغبـامو  دوافعهـم علـى واإلسـتطالعالسـائحون  - 1: السـياحي السـوق لدراسة

 توافرهـا، درجـة دقتهـا، املعلومـات، مصـادر: تشـمل وهـي املعلومـات - 3 وخصائصها السياحية
 املهـين، للتدريب العامة(املؤسسة السياحية املنظمات - 4. اليها الوصول سهولة ومدى إمكانية
بأنّـه  «ليـه إما تقدم فإن التسويق السياحي ميكـن تعريفـه أو النظـر  ىعل وبناءاً  .)36ق: 1429

 اخلدمـة مقـّدمي كافـة قبـل مـن مـدروس بتناغم تأّديتها يتمّ  واليتمة كافة اجلهود واألنشطة املنظّ 
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 يف الــراغبني أو املتلقــني أذواق إشــباع إىل ــدف والــيت املختلفــة أجزائهــا أو بعناصــرها الســياحية
 بعــــــض املفهــــــوم هــــــذا ذيــــــل وينضــــــمّ  .)16م: 2008(عبيــــــدات، »صــــــورها بشــــــىت الســــــياحة

 وغريهــا؛ اخلدميـة والِسـَلع السـياحية واملقومـات للســائح الذهنيـة كالصـورة األخـرى املصـطلحات
العـــامل  فســـيأيت التعريـــف ـــا ضـــمن البحـــث. فاحلمولـــة احلضـــارية الـــيت محلتهـــا اللغـــة العربيـــة اىل

ثقافــــة وديــــن وعلــــم وأدب وغريهــــا، فكلهــــا تعــــد مــــن اإلســــالمي مبــــا فيــــه مشــــهد املقدســــة مــــن 
  .العرب السياح قد تستهوياملنتوجات السياحية اليت 

  
 . اللغة العربية وتوظيفها في صناعة السياحة بمشهد المقدسة3

العربيـة تلعـب دوراً  اللغـة ميكـن القـول بـأنّ  حسب تقسيمنا لوظائف اللغة عامًة والعربية خاصـًة،
فــإذا مــا أجــدنا توظيفهــا  رياديــاً يف تنــاغم األنشــطة املنّظمــة يف القطــاع الســياحي مبدينــة مشــهد.

 ، قبـل السـفر وخـاللواملتعـة واألمـان الراحـة تُوفّر لنا الـربح الكثـري وللسـائح العـريبتوظيفاً حسناً 
اللغـة يف اجلــدول التــايل املقدسـة. وميكــن تلخــيص مـا ســبق ذكـره عــن وظــائف  مشــهد إىل سـفره

  وسيأيت شرحه فيما يلي:
  
  اللغة العربية و وظيفتها التأثيرية في التسويق السياحي اإللكتروني 1.3

يف التســويق الســياحي تــزداد عمليــة  د أنّ عمليــة التبــادل هــي حمــور العمليــة التســويقية ومــن املؤّكــ إنّ 
التبــادل تعقيـــداً وتشـــابكاً نظـــراً لتعـــدد أطرافهـــا مـــن ناحيـــة وتشـــابك غاياـــا ومصـــاحلها مـــن ناحيـــة 

 ألنّ  تعقيـداً  أكثـر األمـر ويـزداد .)12ق: 1429 ،املؤسسـة العامـة للتـدريب التقـين واملهـين( ىأخر 
 الضـمان يتطلـب ذلـك وكـلخـر آ مكـانيف  املسـتهلكبوصـفه  السـائحاملنتج السياحي يف مكان و 

هـو عـدم الوثـوق  السـائح خيـامر شـيءاخلـدمات السـياحية. فـأول  حبجز ليقوم للسائح واالطمئنان
الكمبيـوتر  شاشـةمـا تستعرضـه ف ؛. ألنّـه يريـد أن يقـوم بـاحلجز قبـل السـفراملنتج بشراء واالطمئنان

 ضـروريٌ  أمـرٌ  ،التوثيق يف العـرضفـ بنـاءاً علـى ذلـكمـا. ف سـياحي ملشـهد أو لفنـدق صورة جمرد له،
يف  ىيف الســـوق الســــياحي. وكيفيـــة العــــرض اإللكـــرتوين عــــرب شاشـــة اجلهــــاز هـــي مالحظــــة أخــــر 

خنفـــــاض األســـــعار ســـــتفقد ا أنّ  ىلإوقـــــد وصـــــلت البحـــــوث والدراســـــات «لكـــــرتوين. التســـــويق اإل
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 مــن تطــّور أن كرتونيــةاإلل املبيعــات فعلــى. اإللكرتونيــة املبيعــات عــرض كيفيــةمكانتهــا تــدرجيياً إزاء  
للخـدمات.فإقناع السـائح  عٍ طمئنـان وتنـوّ اخدماا تسهيالً لتلبية ما يستدعيه السائح مـن إرضـاء و 

 جتعلـه والـيت احلجـز قبـل السـائح يتطلبهـا الـيت املـؤثرات يف اخلطوات أهم كاملشرتي،هو من  بوصفه
  .)9ش:1392يدتقوي،(س اإللكرتوين التسويق يف الشراء من متأكداً 

  
 الســوق يف العــريب الســائح يتطلبــه مــا كــل لتــوفري العربيــة التــأثريي اللغــة دور يــأيت فمــن هنــا

 فتقدمي. السياحي أو ما يقوم به القطاع السياحي يف املؤمترات اليت تقام خارج البالد اإللكرتوين
 والتوثيــق االســتئناس وهـذا باللسـوق ويتــأثّر يســتأنس أن جيعلـه األصــلية، السـائح بلغــة املعلومـات

 املنتجــات عـرض يفدور اللغــة  أالّنغفـل جيـب أنّنــا كمـا. الســفر قبـلبـاحلجز  ليقــوم ويؤّكـده حيثّـه
 التســويق يف مالحظــة أول« ألنّ . التصــميم وُجــودة بالصـور مرافقــاً  اجلهــاز شاشــة عــرب السـياحية
 والـــيت الســياحية واملشـــاهد الوجهــات مـــن للســائح ومقنعـــة مرضــية صـــورة عــرض هـــي الســياحي

 السياحية خدماتللمشهد السياحي ولل خالبة ذهنية صورة السائح ذهن يف ترتسم أن تسّبب
  .)99ش: 1391 مؤيد،(منصوري السائح ليقوم باحلجز والسفر تشجع واليت افرةاملتو 
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الســـياحية  الوكـــاالتمشـــهد مبـــا فيهـــا مـــن  مبدينـــةتعـــاين منـــه الـــدائرة الســـياحية  مـــا ولكـــن
وفّرها  واملتاحف وغريها؛ هو عدم استغالهلا من إمكانياتٍ  والسفر احلجزوالفنادق ومكاتب 

ار العـرب يف البلـدان التسويق السياحي اإللكرتوين والشبكات اإلفرتاضية واملواقع اإلنرتنتية لزوّ 
فحسـب اإلحصـاءات والتقـارير الـيت وصـلتنا مـن قسـم اإلحصـاء والتكنولوجيـا بـدائرة العربيـة. 

عـدد الفنـادق والشـقق الفندقيـة واملـوتيالت، يربـو علـى  أنّ  كشـفناالسياحة يف مدينة مشـهد؛  
ا منتجاـّجممع مبدينة مشهد واليت تستّغل الشبكة العنكبوتية منها مبدينة مشـهد، لبيـع  770

شـقة فندقيـة. فـاملوتيالت مل تسـتغّل  32فنـدق و  70 السكنية والسياحية، تقلّـل عـددها إىل
 الثقــايف للــرتاث العامــة هــذه اإلمكانيــة املتــوفرة أبــداً (قســم اإلحصــاءات والتكنولوجيــا بــاإلدارة

الرضــوية، قســم اإلحصــاءات والتكنولوجيــا،  خراســان حملافظــة والســياحية اليدويــة واملشــغوالت
لشـــقق الفندقيـــة الـــيت تســـتّغل )؛ وفالرســـم البيـــاين أعـــاله، يعـــرض لنـــا عـــدد الفنـــادق وا1399

أّن أغلبية هذه املواقع والويبات مغلقـة واجلدير بالذكر  الشبكة العنكبوتية واملواقع اإللكرتونية.
  البياين األمامي). و غريفاعلة حالياً على الشبكة (نفس املصدر). (الرسم

  
عـددها أكثـر بكثـري  واجلدير بالذكر أّن الفنادق اليت تستخدم اللغة اإلنكليزية مبدينـة مشـهد

مما يستخدم العربية يف حني أّن عدد السياح العـرب الـذين يتوافـدون إىل مشـهد املقدسـة، أكثـر 
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من الناطقني باللغة اإلنكليزية (نفس املصدر). والرسم البياين أدنـاه يسـتعرض لنـا عـدد الفنـادق 
  والشقق الفندقية اليت تستخدم اللغتني اإلنكليزية والعربية.

  
وقــد ّمت رصــد نشــاطات هــذه الفنــادق اإللكرتونيــة علــى الشــبكة ووجــدنا أن األغلبيتهــا قــد 
اكتفــت مــن العربيــة وتوظيفهــا التــأثريي بــاحلجز دون إشــهار منتجاــا الســياحية إال أربعــة فنــادق 

نكــني «، وفنــدق »درويــش«، وفنــدق »بــني املللــي قصــر«، وفنــدق »مدينــة الرضــا«وهــي فنــدق 
ـــ وهنــاك ». باســاركاد إقامــة «مواقــع إلكرتونيــة تعمــل كوســيط بــني أصــحاب الفنــادق والســياح كـ

وغريهـا، بيـد أّن » هتـل يـار تـوس«و» مشـهد هتلـز«و» إيران هتل أنالين«و» جاباما«و» 24
  نشاطاا تنحصر باستخدام اللغة الفارسية.

  
  اللغة العربية و وظيفتها التواصلية في تأهيل الكوادر العاملة 2.3

 وتشـــمل مفرداـــا بـــني والـــرتابط التـــداخل وضـــوح هـــوالصـــناعة الســـياحية  أبـــرز ميـــزاتإّن مـــن 
 فندقيـــــة، وشـــــقق(فنـــــادق،  الفندقيـــــة واخلـــــدمات) والبحـــــري والـــــربي،(اجلوي، النقـــــل قطاعـــــات
(وكـاالت السـياحة والسـفر، ومعـّدو الـربامج السـياحية) واخلـدمات  والوسطاء) وغريها وخميمات

مـن مطـاعم وحمـالت بيـع التحـف الشـرقية واملشـغوالت اليدويـة، فجميـع هـذه  ىاملساندة األخـر 
  ع باخلربات واملؤهالت الالزمة.كوادر عاملة متتّ   يلإالقطاعات حباجة 
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 الـيت املؤهلـة الكـوادر بـه تضـطلع الـذي الـدور يـربز الصـناعة هلـذههذا اإلطار الشامل  ضمن
 هـــاتني بـــني للتواصـــل أداة العربيـــة اللغـــة يـــةأمه لنـــا فتـــربز. العـــريب الســـائح مـــع وتتعامـــل تتفاعـــل
 العـريب، الـذوق ىعلـ واسـتطالعهم العربيـة باللغـة القطاعات هذه يف العاملة اليد فتزويد. الفئتني

الســـياحي هـــو  املرشـــد أنّ لـــه. فـــرغم  مرضـــيةرضـــاء الســـائح وتكـــوين صـــورة ذهنيـــة  ىلإ ســـيؤدي
 أنّ  غــري اللغويــة حاجــام ويلــّيب  للســياحة والصــناعية الطبيعيــة والقطاعــاتالوســيط بــني الســائح 

الكفــاءة اللغويــة للكــوادر العاملــة يف القطاعــات اخلاصــة واحلكوميــة ســتزيد مــن إعجــاب الســائح 
 املنــتج جــودة أن - مــهجودتــه غــري مــرتبط مبــن يقدّ  ىخالفــاً للمنــتج الســلعي الــذي مســتو «ألنّــه 

 الكــوادر ويتقابــل املتعــددة طاعــاتالق يف يتجــول أن الســائح فعلــى يقّدمــه مبــن مــرتبط الســياحي
 بـني مباشـرة عالقـة وجـود علـى يؤّكـد مـا فهـو اخلـدمي املنتج نفس هي خدماا اليت املتخصصة

ــــدّ  مــــا وهــــو الســــياحي التســــويق حالــــة يف مســــتهلكها و اخلدمــــة مقــــدم  املنــــتج يف ضــــرورياً  اليُع
 اخلدمـة ُمقـّدم ألنّ  ونظـراً  .)18ق: 1429 واملهـين، التقـين للتـدريب العامـة املؤسسـة( »السلعي

 لربنــامج العاملــة كوادرهــاالقطاعــات الســياحية أن ختضــع   ىفعلــ الســياحي املنتــوج مــن جــزء هــو
 واملفـردات األساسـية الركـائز مـن العربيـة اللغـة وتعلـيم .)63ش: 1391 ي،(ضيائخاصة تعليمية

لـــة الـــيت متـــتهن يف نهـــا لليـــد العامعـــاتق املعاهـــد واملؤسســـات واجلامعـــات أن تلقّ  ىهـــي علـــ الـــيت
  القطاع السياحي.

ــــة ةالكفــــاء إضــــافة اىل وأمــــا ــــيت اللغوي ــــع أن جيــــب ال يف مشــــهد  الســــياحي املرشــــد ــــا يتمت
مــــن املعرفــــة العلميــــة والثقافــــة العامــــة. فنظــــراً للتبــــادالت الثقافيــــة  ىفعليــــه أن يتحظــــ ،املقدســــة

واحـــد والـــيت بـــرزت معاملهـــا يف عتناقهمـــا اإلســـالم كـــدين ااإلســـالمية بـــني إيـــران والـــبالد العربيـــة و 
املرشــد الســياحي أن يضــطلع مبعلومــات مــن الثقافــة اإلســالمية واملعــامل  ىعلــ -  مشــهد املقدســة

السياحي مفتقـراً للمعلومـات  املرشد يكون أن فاليصلحالتارخيية اليت تتعلق بالتاريخ اإلسالمي. 
نتفـت احلاجـة ا يـة، أم طبيعيـة وإالّ اخلاصة بالوجهة السـياحية سـواءاً كانـت أثريـة أم ثقافيـة أم دين

أبــرز املعــارف النظريــة الــيت علــى املرشــد أن يضــطلع ــا هــي: جفرافيــا األمــاكن اليــه أصــالً. ومــن 
الســــياحية، ودراســــة اآلثــــار اإلســــالمية، واحلــــوادث التارخييــــة، واملتــــاحف، والعــــادات و التقاليــــد 

  .)257اىل  253: م 2015 ضية،الروا(احمللية، واإلرث احلضاري والتنوع الديين و غريها
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  اللغة العربية ودورها التنظيمية للمنتجات السياحية 3.3
ســــلوك  ىمــــن وظــــائف اللغــــة هــــي الوظيفــــة التنظيميــــة للــــتحكم علــــ إنّ  -  كمــــا أســــلفنا الــــذكر

 يفالســائح بــأن يتواجــد  ىم علــتّ الصــناعة الســياحية ُحتــ أنّ  هــة أخــرىاآلخــرين مــن جهــة ومــن ج
وغريهـا.  اليدويـة املشـغوالتاملنتجـات السـياحية و  ليتلقـى مكـان إىل مكـان مـن وينقـلبلد آخـر 

أداء املنــتج الســياحي والســلعي وقدرتــه يف إشــباع رغبــات  ىمســتو  ففــي التســويق الســياحي فــإنّ 
ثــل هــذه ملالســائح  إعطــاء معلومــات جلــودة الســلع. إنّ  ىمســتو  ىوحاجــات الســائح يتوقــف علــ

 هــو املضــيف البلــد يف الســائح يتطلبــه مــا وأوليف بلــده.  احلالــة يعــيش فضــاءات غريمــا يعتادهــا
السـائح  . ولطاملا شاهدنا يف مدينة مشهد املقدسة بأنّ يدما ير  ىلإله رشادية تدّ إ الفتات نصب

أن شــرطة املــرور  ىه ليســأله عــن عنــوان بكــّد وعنــاء. وهــذا دليــل علــغــريَ حمتــاراً العــريب يســتوقف 
 وتضـع االعتبـار بعـني احلاجـة هـذهيف القطاع السياحي جيب أن تأخـذ  املعنية واجلهات والبلدية
العربيـــة املكتوبـــة  إىلالفارســـية الســـياحية  العنـــاوين بنقــل تقـــوم أو ةإرشـــادية باللغـــة العربيـــ الفتــات

قــد  ممــا طيّبــة، انطباعــات فيــه ســيرتكعتــزاز الســائح و االالفتــات. كــل هــذا يزيــد مــن  أســفل علــى
 األعـالم؛ أمسـاء: حنـو اإلشهارية للرتمجة صعوبات هناك أنّ  غري. سفرهبة جتر  جيّدد أن إىل يدفعه
ّـــه  الـــيت واملختصـــرات املضـــيف، البلـــد بثقافـــة العالقـــة األعـــالم أمســـاء مـــن إعـــالن أي الخيلـــو ألن

 يتميــز الــيت والشــعبية الرمزيــة واألبعــاد املنــتج، لتســمية احلــروف كاســتعمال اإلشــهار يف تســتعمل
 .)40م: 2015(شـــــهرية،  املـــــرتجم يواجههـــــا الـــــيت التحـــــديات مـــــن اإلشـــــهاري اخلطـــــاب ـــــا

 يــربز وهنـاك السـياح أيــدي متنـاول يف توضـع ســياحي إعـالم وأكثـر أســهل السـياحية واملطويّـات
  .املطويّات هذه مثل وكتابة تصميم يف العربية اللغة دور

نســـيابية يف حركـــة اال انعـــداميؤســـفنا يف القطـــاع الســـياحي مبدينـــة مشـــهد املقدســـة هـــو  وممـــا
للســـياح العـــرب ومـــا جنـــده يف قلـــة القالئـــل فظهـــر  العربيـــة اللغـــة اســـتخداماملـــرور بســـبب إمهـــال 

أم غــري ذلــك فتــأيت هـــذه  ةإعالميــة كــان أم ســـلعي ة،الســياحي اخلدمـــة تقــدمي يفخــاطئ  بشــكل
 حنويــة وإمــا املقصــورة، »ى«ـبالــــــ» ي«أو الــــــ» ــــــــــه« بالــــــــ» ــــــــــة«األخطــاء إمــا مطبعيــة ككتابــة 

 األشـكال مـن وكثـريا والعـدد اجلـنس يف للموصوف الصفة متابعة وعدم »ال« ضافامل كإحلاق
 ضــحك أحيانــاً  يثــريا ّممــ» ال«بــــــ نقلهــا وجمــرد بالعربيــة الكلمــة ترمجــة كعــدم لغويــة وإمــا النحويــة،
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نـــوع مـــن  ىلإ يؤدياممـــ ولغتـــه، لثقافتـــه الســـائح لـــدى اإلمهـــالنوعـــاً مـــن  يعـــّد هـــذا وقـــد الســـياح
  .خاطره يف سيئة صورة رسم و لديهحتقار اإلحساس باال

اللغة العربية تلعـب دوراً رياديـاً يف تقـدمي اخلدمـة لسـياح  أنّ  للمقال القسم هذا من ويستنتج
 ويتحقـق تأثرييـة إّمـا يـأيت فاسـتخدامها ،جزءاً مـن املنتـوج السـياحي وتعدالعرب مبشهد املقدسة 

 وإّمـاالبلـدان العربيـة  اىلسويق اإللكرتوين وبث املعلومات عن طريق التكنولوجيا العصـرية عرب الت
 ويتمثـلا تنظيميـة ألنّه ذا أثر بالغ يف تقدمي اخلدمة السياحية وإّمـ ؛تواصلية عرب املرشد السياحي

العربيــة  باللغــةإســالمي  كبلــد واهتمامنــاواملرئيــة واملســموعة.  ةاملقــروء والالفتــات اإلرشــادات يف
ل من التحديات اليت دد كينونة اللغة العربيـة قبالـة ظـاهرة العوملـة يف زمـن سياحي يقلّ  وكوسيط

  أصبحت فيه اللغة مبثابة العملة النقدية اليت يسأل الناس عن قيمتها يف السوق التداول. 
  
  اللغة العربية ووظيفتها الحضارية في تنويع المنتجات السياحية 4.3

ـــة حاجاتـــه، فهنـــاك وظـــائف حتملهـــا وتلـــّيب  للفـــرد وظـــائفي اللغـــة كمـــا تـــؤدّ  إن  االجتمـــاع قبال
وجتعـل للمعـارف واألفكـار  لألجيـال املتعاقبـةجتماعيـة االفـظ الـرتاث الثقـايف والتقاليـد حتومنها: 

 الفكـــري الـــرتاث كـــلّ  الفـــرد يتلقـــى بالّلغـــة: "نـــوروداو" مـــاكس...يقول اجتماعيـــةالبشـــرية قيمـــاً 
 والســـالفني واملفكـــرين الشـــعراء عـــن احنـــدر مـــا ســـواء لألمـــة واإلجتمـــاعي واألخالقـــي وريوالشـــع

وهــــي  ىغــــة وظيفــــة أخــــر د للّ وبتعبــــري آخــــر ميكــــن أن حنــــدّ  .)9م: 2009(الكــــرمي،  واملعاصــــرين
 عاداــــا مـــن كثــــرياً  وتعكـــس لألمــــة احلضـــاري النتــــاج حتمـــل والــــيت التارخييـــة احلضــــاريةالوظيفـــة 
يها لألمـة للغة العربية وظيفة حضارية تؤدّ  فهناك .)30م: 2010لعييب،(ر  وتقاليدها وأعرافها

حسني مجعه: قد  استطاعت اللغة العربية بوصفها لغة األمة أن تـؤدي  يقولاألسالمية مجعاء. 
 علـوم لتسـتوعب كبـرياً  تطـوراً  تطورت حبيث اهلجري الثاين القرن منذتارخيية الوظيفتها احلضارية 

 للغةٍ  الميكن إذن .)30و 25م: 2008(مجعة،  املتعاقبة لألجيال ونقلها والفرس واهلند اليونان
 يف تضـّمنه مـا بكـل وهويّتهـا وتارخيهـا اإلسـالمية احلضارة مضمون عن تعّرب  أن العربية غري ثانيةٍ 

ة جامعــة شــاملة ووظائفهــا فالعربيــة هنــا لغــة أّمــ وحمليــة، اقليميــة وهويّــات ثقافــات مــن أحشــائها
هذه املهمة الكبرية الواسعة وليس ألّا أحسن اللغات وال ألّـا لغـة  ىتكون يف مستو البد أن 



  هـ.ق ۱۴۴۲وشتاء  في، خر ۲، العدد ۲۳السنة ، اإلسالمية احلضارة  آفاق    266

ة وال لكوا لغة مقدسة ولكن ألّا اللغة اجلامعة املشرتكة اليت ارتضتها األمة منذ أكثر من اجلنّ 
  .)99: م2009(الودغريي،  أربعة عشر قرناً لتكون حضارا وثقافتها ودينها وتعليمها

إيـران  ىلإاحلضـارية الضـخمة  احلمولـة هـذه مـن قسماً  العربية اللغة قد جلبتاحلظ  ُحسنفَلِ 
تركـــت لنـــا إرثـــاً يتمثـــل يف املعـــامل  الـــدين اإلســـالمي و أباءنـــا وأجـــدادناعتنـــق ااإلســـالمية بعـــدما 

 اً قسـم و قـد ورثـت. السـياحية املنتوجـات تنويع يف استغالهلا ميكننا مثّ  التارخيية واإلسالمية فمن
 مثــل الشــىت الســياحيةيف ســاحات  توظيفــه وميكــناملقدســة  مشــهد مدينــةهــذا الــرتاث  مــن بالغــاً 

ذكـر لتلـك املشـرتكات الثقافيـة  يلـي وفيما. واملدنية والعالجية الدينية والسياحة الثقافية السياحة
 الســياح وجــذب احةأرضــية خصــبة إلنعــاش الســي إىل حتولــت والــيت والفــرسالعــرب  نيوالدينيــة بــ

  :والثقافية يةأغلبها يف السياحة الدين وتتمّثل ايران إىل عربال

  الدينية السياحة 1.4.3
املقدســة يف األرض يقصــدها  واألمكنــة البقــاعدوافــع الســياحة يف الشــريعة اإلســالمية زيــارة  مــن

 بقاعــاً  األرض يف فضــل اهللا إنّ  حيــثالنــاس مــن كــّل فــج لفضــائلها وميزاــا الــيت منحهــا الشــرع 
 بعبــــاده لطفــــاً  األجــــور فيهــــا وتنمــــو الثــــواب فيهــــا يضــــاعف أمكنــــة وجعلهــــا بتشــــريفه اختّصــــها
  .)170م: 2006(األمحد، هلم  السعادة لطرق وتسهيال

ـــا الفضـــائل  وتكتمـــل ،»الدينيـــة الســـياحة« الســـياحة مـــن النـــوع هـــذا ىعلـــ اليـــوم ويطلـــق
ـــ أّــا ذلــك التــدفق املــنظم مــن الســواح القــادمني مــن «والكمــاالت يف الــنفس فــيمكن تعريفهــا بـ

لـه مـن قـيم روحيـة هلـذا األمـاكن الدينيـة وتارخيهـا ومبـا متثّ  ىالداخل أو اخلـارج ـدف التعـرف علـ
هد الدينيــــــة يف مشــــــ والســــــياحة .)129م: 2008(عبيــــــدات،  »الــــــدين أو املعتقــــــد أو ذاك...

يلفـت نظـر السـواح  مـاولكـن  ى،املقدسة تشمل العتبة الرضوية وتارخيها والبقـاع املقدسـة األخـر 
 مشـهد، مدينـة أن قلنـا إذا الغروو  املقدسة الرضوية العتبةمشهد املقدسة هي  ىلإالعرب للسفر 

 اســـتدعاه الـــذي (ع) الرضـــا موســـى بـــن علـــي االمـــام مضـــجع لوجـــود رهـــنزدهارهـــا او  نمائهـــاف
 فقتلـــه جـــرةلله 201طـــوس ســـنة  ىلإمـــن مدينـــة النـــيب صـــلوات اهللا عليـــه وآلـــه  العباســـي مـــأمون
. آنــذاك قحطبــة بــن حلميــدكانــت يــل  جثمانــه الشــريف يف حديقــة ق ودفــن ســنتني بعــد شــهيداً 

  مـناملسـلمون وخاصـة شـيعته  يّؤّمهـا وجهـةً  (ع) الرضـا االمـام استشـهاد بعـد مشهد فأصبحت
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ت مدينـة مشـهد حولـفت تطاولة،منذ القرون امل العربية البلدان ةخاص اإلسالميكل أرجاء العامل 
سـنوياً. ويف حبـث  والسـياح الـزوارغفـري مـن  جـمويتوافـدها  إيـراناملدن الدينيـة يف  أكرب إىل يومال

) عــن رغبــة الســواح العــرب يف زيــارم ملشــهد املقدســة وجــد 1396أجنــزه الباحــث مــرزي ســنة (
شخصيتهم الدينية وزيارة املشاهد الدينية والثقافيـة هـي مـن  رفع مستوى بأن دوافعهم الروحية و 

  .)142ش: 1396(مرزي،  مشهد وجهة سياحية هلم ياراخت ىلإما يدفع السائح العريب  أهمّ 
يف  تّوحــد والــيت واإلســالم العربيــة للغــةاحلمولــة احلضــارية  مــنهــذه النــوع مــن الســياحة  فُتعــدّ 

. ســــالميةمـــن البلــــدان اإل وغــــريهم والباكســــتاين واألفغـــاين والعــــريب يــــراينالعتبـــة الرضــــوية بـــني اإل
اليــوم مــالذاً  أصــبحت قــد يةبــأن املراقــد املقدســة يف إيــران والعــراق وســوريا والســعود ىفلــذلك نــر 

 فالـــذي. التـــاريخ طيلـــة والتجاريـــة يـــةبيـــنهم التعـــامالت الثقافيـــة والدين وســـبّبتلألمـــة اإلســـالمية 
 كـــــــــماليزيا ىيتمتــع ــا مثــل هــذه البلــدان مــن أرضــية خصــبة، لــيس لغريهــا مــن البلــدان األخــر 

. فأولــت اجلهــات املعنيــة اإليرانيـــة اإلمكانيــة هــذه مثـــل ىلإاليــوم  تفتقــر وإّــا واندونيســيا وتركيــا
 وغــريهم ةالدينيـالسـياح  سـتقطابرت امكانياـا لاليف السـنوات األخـرية ووفّـ باملوضـوع إهتمامـاً 

 العامــة للسياســات الدســتور نــصمــن  18البنــد الــــ  أّكــدفلــذلك  واإلســالمية العربيــة البلــدان مــن
اإلســـالمية إلثـــراء الســـياحة  الثـــورة قائـــد مـــن بـــدعم حظـــي والـــذي اخلـــامس التنمـــوي للمشـــروع

  .)127: املصدرنفس توفري اخلدمات للسياحة الدينية واملراقد املقدسة( ىالدينية متأكداً عل
 اعـــرتاف حيـــث مـــن للموقـــع الفعليـــة الدينيـــة القيمـــة هـــي الدينيـــة الســـياحة مرتكـــزات ومـــن
م: 2008(عبيــدات، العمر يف واحــدة مــرة ولــو زيارتــه وضــرورة الدينيــة بأمهيتــه احملتملــني الســياح

 الســـتجالءالعربيـــة الريـــادي كوســـيط بـــني الســـواح العـــرب  اللغـــة دور يظهـــر ايضـــاً  وهنـــا .)130
 التارخييــة املصــادر علــى معتمــدةً األمهيــة الدينيــة للعتبــة الرضــوية وضــرورة زيــارة اإلمــام الرضــا (ع) 

 نبــوي حــديث فهنــاك الســالم وعلــيهم عليــه وآلــه األكــرم الرســولاملوثقــة واملــأثورة مــن  والروايــات
َعٌة َســــُتْدَفُن َبْضـــــ«اإلمــــام قــــائالً:  زيــــارة ثــــواب ىيؤكــــد علــــ -  الاحلصــــر -  ســــبيل املثــــال ىعلــــ
 ـــُه لَـــُه   ِخبُرَاَســـانَ   ِمـــينَغَفـــَر اَلل َكْربَـــُه َو الَُمـــْذِنٌب ِإال َو َجـــل ـــُه َعـــزـــَس اَلل نـَف َمـــا زَاَرَهـــا َمْكـــُروٌب ِإال

 طـول (ع) الرضا اإلمام ارةوهناك مواسم ختتص بزي .)2/583ق: 1426 بابويه،(ابن  »ُذنُوبَهُ 
الســـياحية أن  املعنيـــة اجلهـــات وعلـــى املقدســـة مشـــهد إىل الســـفر فيهـــا الســـياح وجيـــّددالســـنة، 
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 الــزمين الفاصــل وهــي الكرامـة، العشــرة. ومنهــا: الدينيــةالسـياحة  إلنعــاشاإلعتبــار  بعــنيتأخـذها 
بعشــرة أيــام والــيت  الســالم عليهمــا معصــوَمة الســيدة الكرميــة ُأختــه ومولــد الرضــا اإلمــام مولــد بــني

 لزيـارة اخلاصـة األيـامهـو  واآلخـرحتفـاالت الدينيـة العالقـة باملناسـبة. تُقعد فيهـا املهرجانـات واال
 يــامواأل االســالمية العربيــة الثقافــة يف بـه يُعتقــد مــا علــىمضـجعه الشــريف مــن شــهر ذي القعـدة 

نيـــت ـــا مبناســـبة استشـــهاده، فهـــي كلهـــا تعـــّد أرضـــية خصـــبة مـــن شـــهر صـــفر والـــيت عُ  ريةاألخـــ
العاملــة  الكـوادرعــدد الـزوار ـا طيلــة السـنة والــيت  زمنــة يقـل جلـذب السـواح العــرب، خاصـة يف أ

  الستضافتهم. اً أكثر استعداد املواسم هذه ملثلواخلدمات 
 كمـا أن هنـاك بقـاع مقدســة أخـرى يزورهـا السـياح خــالل تواجـدهم يف مشـهد املقدسـة وتعــد

ة ميـــامي والـــذي ُجيـــّل مــن املقوّمـــات الســـياحة الدينيـــة يف مشــهد ومنهـــا مراقـــد: حيـــىي بـــن زيــد بقريـــ
العرب شأنه ومكانته الدينية وهو من أحفاد اإلمام علي بـن احلسـني (ع)، ومراقـد السـيدين ياسـر 
وناصــر عليهمــا الســالم ومهــا مــن إخــوة اإلمــام الرضــا واملــدفونان علــى طريــق طرقبــة، والســيد اجلليــل 

خليـام الشـاعر والعـامل الرياضـي إبراهيم احملـروق واملـدفون بنيسـابور علـى بُعـد بضـعة أمتـار مـن بقعـة ا
  (ع).  واألديب الشهري، وخواجة املراد وأيب الصلت اهلروي ومها من أصحاب اإلمام الرضا

وإضافة إىل ذلك، هناك منتجات سياحية أخرى تعّرب عن القيمة الروحية للموقـع السـياحي 
دينــة إىل طــوس، الــديين وهــي معــامل ســياحية تربكــت بقــدوم اإلمــام الرضــا (ع) عنــد جميئــه مــن امل

للهجرة بعـدما اسـتدعاه مـأمون العباسـي إىل مـرو. منهـا مـا يقـع اليـوم داخـل حمافظـة  201سنة 
خراسان الكبري ومنها ما هـو خـارج منهـا وممـا يقـع اليـوم يف خراسـان، هـو منطقـة جبليـة مـر ـا 

(أي حمل قدم اإلمام) وأصبحت مشهدا سياحياً يزورهـا النـاس » قدمگاه«اإلمام واليت مسّيت بــــ
ذكوراً، عرباً وعجماً ويتربكون مبحل قدوم علي بـن موسـى الرضـا (ع). وثـاين هـذه املعـامل إناثاً و 

كيلــومرتاً مـن مشــهد باّجتــاه اجلنـوب هــي قريــة نـزل ــا اإلمــام   40واملشـاهد والــيت تقــع علـى بعــد 
وذكرهـا أصـحاب املسـاند واملصـادر » القرية احلمـراء«للصالة واالسرتاحة، هي القرية اليت امسها 

دينية. تقع القرية يف منطقة جبليـة تتمتـع بطيـب اهلـواء ومجـال البسـاتني. قيـل إّن اإلمـام بعـدما ال
نزل ا طلب ماءاً للتوضؤ. فلم جيدوا له ماءاً فحفر اإلمام بيـده األرض وانبثـق املـاء وأصـبحت 

اءهـــا عينــا التـــزال جاريـــة إىل يومنـــا هـــذا. فيزورهـــا املســـافرون يف طـــريقهم إىل مشـــهد ويتربكـــون مب
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ويأخذونه لإلستشفاء. واملشـهد الثالـث الـذي يتعلـق برحلـة اإلمـام إىل طـوس ويقـع اليـوم داخـل 
ـــة باســـم  (أي جبـــل مـــن احلجـــر الصـــلد) ُروي أّن » كوهســـنگي«مدينـــة مشـــهد، صـــخرة جبلي

اإلمام يف مروره ا استظل ا وطلب فيهـا للنـاس اخلـري والربكـة وكـان النـاس فيمـا بعـد يصـنعون 
ور واألواين احلجرية. فلها مكانة لدى السائح الديين. فتحولت اليوم إىل منتـزه خالبـة منها القد

يعرفهــا القريــب والبعيــد ومــا مــن زائــر أو ســائح إّال يزورهــا. واملشــهد األخــري مــن هــذه املعــامل مــا 
يتعلــق بالتــاريخ األســالمي وقــد يتشــّوق العــرب لزيارتــه هــو مبــىن ســجن اهلــارون يف طــوس علــى 

د الشـــاعر الشــهري الفردوســي وعلـــى بعــد ثالثـــني كيلــومرتاً مــن مدينـــة مشــهد. واملبـــىن جــوار مرقــ
موّغل يف القدم وتضرب جذوره يف التاريخ و يتمتع من التصميم اإلسالمي ومصنوع مـن اللبنـة 

  والتني. فقد يزوره الناس بدافع اإلعتبار بعد زيارم ملرقد الفردوسي.
ــ لقدميــةا املعماريــة واآلثــار األبنيــة فهــذه  مــن وجــزء إلســالميةل طاقــة كامنــة مــن الثقافــة اتتمّث

زدهـار سـتغالهلا وتوظيفهـا لالأن يولـوا هلـا عنايـة ال يـراناجلهـات املعنيـة يف إ ىوعلـ العرب، تاريخ
 ىالســياحي مــن جانــب واســتجالء التــاريخ والتعريــف باحلضــارة اإلســالمية العريقــة ونشــرها ومــد

 الفنـون هـو رسـم والفـن، بالتاريخ ألصق مماية من جانب آخر. و تالحم الثقافتني الفارسية والعرب
 املنقوشــة والقراميــد الكــويف اخلــط مثــل مــن األبنيــة هــذه وتلــوين تــزيني يف واســتخدامها اإلســالمية
  .والزائرين السواح قلوب يستهوي ّمما والتباشري

  التراثية السياحة 2.4.3
 مشـهد يف احلضـارية حبمولتهـا العربية اللغة أثراها اليت ااالت أكثر من هي الرتاثية السياحة إنّ 

 التبـــادالت ىوصـــد اإلســـالمي الـــرتاث اتســـاع مـــدىمقوماـــا هـــي مـــا تعكـــس  ومـــن املقدســـة.
ـــة ــــ تعريفهـــا وميكـــن. والعـــريب اإليـــراين الشـــعبني بـــني واحلضـــارية الثقافي  املوجـــودات كافـــة أّـــا«بــــ

 هــذه أبنــاء[مــن  العبــاقرة مــا حــد وإىل واآلبــاء األجــداد أنتجهــا أو وبناهــا تركهــا الــيت واألصــول
(عبيـــدات،  »املختلفـــة بأشـــكاهلا لألجـــداد احلضـــارية اإلجنـــازات كافـــة ومتثـــل] اإلســـالمية األمـــة

: ومقوماــا هــي الســائح لــدى واملعلوماتيــة املعرفيــة الرغبــة باشــباع ــتمّ  وهــي .)139م: 2008
 ى،والتقاليـــــد، واملهرجانـــــات الثقافيـــــة، واملوســـــيقاملتـــــاحف، واملواقـــــع األثريـــــة، والفنـــــون اجلميلـــــة، 

 والصـــــناعات اليدويـــــة، واألطعمـــــة واملشـــــروبات، واألدب واللغـــــة، والتـــــاريخ، واملكاتـــــب وغريهـــــا
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املراكـــز  زيـــارة فوائـــد ومـــن... وغريمـــاّدي مـــاّدي إىل تقســـيمها ميكـــن .)30م: 2012(احلـــريب، 
السائح...والسـياحة الرتاثيـة  ىلـد ثقـايفوال واملعـريفالفكـري  الوعي مستوى رفعالثقافية والرتاثية، 

مكان آخر بغاية مشـاهدة  ىلإعدها املفهومي هي حركة اإلنسان وفصله عن مكان يعيشه يف بُ 
الشخصــــية  للطلباتــــه إرضــــاءاً  اجلديــــدة اخلــــربات وكســــب االســــتطالع غــــرضاملعــــامل الثقافيــــة و 

  السفر ويذكر فوائدها قائال: ىنا علوها هو اإلمام الشافعي حيثّ  .)66ش: 1396(افتخاريان، 
  العـــــال طلـــــب يف األوطـــــان عـــــن غــــّربت

  
  فوائــــــد مخــــــس األســــــفار ففــــــي وســــــافر  

  معيشـــــــــــــة واكتســـــــــــــاب هـــــــــــــم  تفـــــــــــــرج  
  

  ماجــــــــــــــــد وصــــــــــــــــحبة وآداب وعلــــــــــــــــم  
 ومحلــت األوىل اإلســالمية القــرون يف العربيــة اجلغرافيــة حــدودها قــد اجتــازت العربيــة اللغــة إنّ   

منـــذ  كلـــه، االســـالمي العـــامل أرجـــاء إىل لـــرتاثمـــن ا الكثـــريَ  اإلســـالمية، احلضـــارة لغـــة بوصـــفها
ذكرناه آنفاً كاملقومات السياحة الرتاثيـة مـن  مايومنا هذا واستصحبت معها  ىلإظهور اإلسالم 

  .املرتامية أطرافها يف بنشرها وقامت اإلسالمية والثقافة واآلداب الفنون

  
 ىمــــن املشــــرتكات الدينيــــة طــــوال التــــاريخ هــــي إحــــدعرضــــه ومــــا تُ  اإلســــالميةاملتــــاحف  إنّ 

تعــددت فقــد  .املقدســة مشــهد مدينــة إىل العــربتــدعو الســياح  رتاثيــة الــيتالطاقــات واملشــاهد ال
جمموعـة مـن  ىالـذي جيمـع ويشـتمل علـ املتحـف فقـد عـرف بأنّـه هـو املبـىن املفاهيم حول معـىن

فــــظ الــــرتاث الثقــــايف للشــــعوب املعروضــــات، واَألشــــياء الثمينــــة بقصــــد الفحــــص والدراســــة وحل
 Museفقد جاءت من الكلمـة اليونانيـة  Museum كلمةمر العصور. و  ىوإجنازاا احلضارية عل



 271   )أمحد ديناريو  مصطفى مهدوي آرا( ... ضارية يف ازدهاردور اللغة العربية ومحولتها احل

(توفيــــق،  الربّــــات اليونانيــــات التســــع وهــــن حاميــــات الفنــــون ىلإنســــبة  »ســــيدة اجلبــــل«وتعــــين 
 وعلومهــا، تراثهــا، ومســتودع األمــة لــذاكرة كمخــزن املتــاحف أمهيــة وتكمــن .)145م: 2017
 حـــول الصـــحيحة باملعلومـــة األجيـــال يـــربط وجســـر اإلنســـاين، التـــاريخ عمـــق يف املوّغلـــة وفنوـــا

 االنــدثار مــن وحيميــه أُّمــتهم، ذخــائر حيفــظ الــذي بــه، واالعتــزاز لــرتاثهم وااللتفــات منطقــتهم،
  .)148: املصدر(نفس  والتلف والضياع
عرضـه املتـاحف مبشـهد املقدسـة مـرآًة تعكـس هلـم املاضـي العـريب فيمـا تُ  السائح قد جيد إذن

 مــن الكثــري ألن ــا للنــاطقني لعرضــها العربيــة اللغــة اســتغالل وميكــناملشــرق لألمــة اإلســالمية. 
  .لإلسالم التارخيية األدوار خالل املشرتك والديين الثقايف ماضينا لنا متثل معاملُ  اآلثار هذه

 »املقدســة الرضــوية العتبــة« ومتــاحف »الكبــري خراســان متحــف« فيهــا مبــا مبشــهد واملتــاحف
 إعجـاب قـد تنـال والـيت املسـلمة لألمـةهي كمعارض تعرض املشرتكات الرتاثيـة » امللك«ومتحف 
جـــداً ومـــا هـــو موجـــود  يـــلبالـــذكر أن عـــدد املتـــاحف مبدينـــة مشـــهد قل ير. واجلـــدالعـــرب الســـواح

تنشـــيط هـــذا القطـــاع مـــن الصـــنعة وب الدعايـــة واإلعـــالن ىلإاليعرفهـــا الســـياح حـــق املعرفـــة وحباجـــة 
نتـائج دراسـة قـام بإجنازهـا  وتـدلّنا .)13ش: 1391، ������(إلينا السياحية سيجلب عوائد مجة 

مدينـة مشـهد جيهلـون مشـاهدها  ىلإأن الغالبيـة السـاحقة مـن الوافـدين  ىعلـ »������«الباحـث 
 ال حق التوظيف اقتصادياً.ف اإلمكانيات االثقافية والتارخيية والتوظملتوفرة هلذا ا  

املقومــات  مــن أهــمّ  واملســرح واألدباإلســالمية مبــا فيهــا اخلــط والرســم واهلندســة  الفنــون إنّ 
الوجهــة الســـياحية. والفنــون اإلســـالمية بعــدما امتزجـــت  ىلإتــدعو الســـائح  ى،الســياحية األخـــر 

إيـــران عامــة ومشـــهد املقدســة خاصـــة، منـــت وازدهــرت طيلـــة التــاريخ. وهنــاك يف  يــراينبــالفن اإل
 الفنــون هــذه مــن الفــرس بــني راج مــا منهــافنــون تتأصــل يف الــدين اإلســالمي وتــاريخ العــرب. و 

  متثّــل والــيتيــوم العاشــور لهــي مســرحية حادثــة الطــف  املقدســة، مشــهد إىل الســياح ويســتدعي
 احلــرام حمــرم مــن العاشــر يف الســالم علــيهم وأصــحابه علــي بــن احلســنيكارثــة استشــهاد اإلمــام 

 احلسـني ثـورة متثـل وهـي. إيـران أرجـاء كـل يف سـنوياً  الفنـانون ميثّلهـا تراجيدية. للهجرة 61 سنة
زمـن الدولـة  -  مـا نقـل ىعلـ -  هـذه املسـرحية نشأت وإن. األموي الطغيان ضد (ع) علي بن

د جزءاً من تاريخ العرب واإلسـالم يف القـرن األول للهجـرة وهـذا مـا قـد أّا جتسّ  ريغ - الصفوية
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 فعلــــى. املســــرحي العــــرض هــــذا ملشــــاهدةمشــــهد،  ىلإ للســــفرقون جيعـــل الســــياح العــــرب يتشــــوّ 
ـــة اجلهـــات  عـــرب الســـنوي اإلحتفـــال هـــذا إىل بالـــدعوة ويهتمـــوا الفرصـــة هـــذه يســـتثمروا أن املعني
  .العرب السياح جلذب واخلدمات مكانياتاإل وتوفري االجتماعي اإلعالم وسائل

ازدهــاراً  الســياحية الصــناعة وتســاند الســائح جــذب علــى تســاعد الــيت األخــرى الفنــون ومــن
تقــاء بــني األدبــني الفارســية والعربيــة مــن لاال مرايــا عكســته فمــا. ونثــراً  نظمــاً ومنــاءاً، هــو األدب 

 جنـاح لريكـب ويسـتهويه ايـران إىل العـريب السائح سيجذب التاريخ، طيلة والعطاء ألخذعملية ا
 الفارســـية األدبــني بــني والتــأثر تــأثري مــدى ومعرفـــة األدبيــة املشــرتكات علــى لالســتطالع الســفر

لإلنســـان العــــريب الكثــــري مــــن  قــــد جتّســــد متميــــز أديب كجـــنس الــــرحالت وأدب. كمــــا والعربيـــة
يومنــا  ىلإمــن العــادات والتقاليــد مــن قــدمي الــزمن  يــرايناملشــاهد الســياحية ومــا يتعلــق بــاتمع اإل

اآلثـــار والتقاليـــد عـــن   تلـــكمشـــاهدة  ىلإالســـائح  دعاءســـتال احلقـــول أخصـــب نمـــ هـــذا. ويعـــدّ 
 ترحــاهلم عــنكثـب. فــبعض مــا وصــفه ابـن بطوطــة ورشــيدالدين الوطــواط وابـن خلكــان وغــريهم 

   إنعاش دائرة السياحة. أرضية خصبة علينا أن نستغلها يف ميثلاإلسالمية،  البلدان حول
 -  املثــال ســبيل فعلــى. والـنظم الشــعر ســاحة يف األدبيــة املشـرتكاتجانــب مــن  وقـد يتجلــى

 »بــوان شــعب« مــن العباســي الشــاعر املتنــيب أبوالطيــب القــدمي أدب يف وصــفه مــا -  الاحلصــر
 املرفـق يـزور أن العـريب القـارئ قـد يسـتهويحدود حمافظـة فـارس،  على اليوم تقع والذي اإليراين

 للقـارئ شعره يف يصف اجلواهري مهديها هو حممد  ،. كما ويف أدب احلديثيهويستدعيه ال
 مـاه هليف مشال طهران. فوصـفُ » دربند«و» دركه« للمنتزهني وزيارته إيران إىل رحلته جتربة العريب

 مـــا وصـــفه فـــإن. والعكـــس صـــادق يـــرانإ ىلإقـــد يغـــري القـــارئ العـــريب أن يشـــّد رحـــال الســـفر 
العـراق ليـزور  إىل يسـافر أن اإليراين السائح حيمل كسرى إيوان عنالبحرتي ومن بعده اخلاقاين 

 مثينـاً  كنـزاً  تعـدّ  السـياحية للمشـاهد األدبيـة التجليـات فهـذه. العريـق تراثـهما وصفه الشـعراء عـن 
  .العرب السياح جذب يف نستغّلها أن علينا

األدبني ما يسـبب تعزيـز العالقـات الثقافيـة  نيب والعطاء األخذ عملية ففي آخر جانب ويف
الدراسـات املقارنـة مثلمـا تـأثر السـعدي بأمحـد  وتتناولـهبني الشعبني ااورين  والسياحية املتبادلة

 بــني واملثاقفــة للتعــارف مــدعاة كلــه فهــذا. البالغــة بــنهج الفردوســي تــأثرأيب الطيــب املتنــيب أو 
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أمـــري بـــن أيب طالـــب،  علـــيتـــأثر الفردوســـي بكـــالم  ىالســـائح العـــريب مـــد َعلـــمَ  فـــإذا. البلـــدين
 معطياتنـا من أغفلنا بأننا هي واملشكلة. (ع) الرضا لإلمام كزيارته مرقده فقد زار املؤمنني (ع)

 بــــل ،الواحــــدة ومعطياــــا حضــــارا هلــــا واحــــدة كأمــــة ال فأصــــبحنا األدبيــــة وتبادالتنــــا الثقافيــــة
 فســعوا التــاريخ طيلــة اإلســالمية األمــة أعــداء ينويــهمــا  إىلقني فتحولنــا تني ومتفــر أصــبحنا متشــتّ 

  .بيننا والقومية الطائفية والنعرات التفرقة نار واندالع بيننا للفصل دائما
ها جاليـة اللغة من مقومات السياحة الثقافية، فإن مشهد املقدسة نظـراً لضـمّ ظاهرة أخذنا  إذا

مدينـــة مشـــهد مـــن  إنمـــن املهـــاجرين العـــرب، ميكـــن أن تكـــون وجهـــة هلـــذه النـــوع مـــن الســـياحة. 
 الــرتك،: فــيهم مبــن املتعــددة واجلنســيات القوميــات ومــنأكثــر املــدن اإليرانيــة اســتقباالً للمهــاجرين 

 املضـيف تمـعا ثقافـة قـد تقّمصـت اجلاليات هذه غريأنّ  ريها؛وغ والكرمانج والبلوش، والرتكمان،
ســتقالهلا اللغــوي ااســتقالهلا اللغــوي والثقــايف. لكــن هنــاك قوميــة احتفظــت ب وفقــدت التــاريخ طيلــة

مـــن أحيـــاء مشـــهد املوســـوم  حيـــاً  ســـكنت الـــيت العربيـــة قوميـــةمشـــهد أال وهـــي ال ىلإبعـــد نزوحهـــا 
ــ مشـهد  إىلهـم مـن املهـاجرين الـذين نزحـوا  اءوأغلبيـة سـكان هـذا القضـ» شهرك شـهيد شـيت«بــ

 ريههـذا احلـي مـن غـ مييـز ومـا. إيـران علـى املفروضـة احلـرب جـراء اجلنوبيـة محافظـاتديـارهم لل مـن
 هيمنـة إزاء هويتهـا بفقـد تبتلـي ندون أ اآلن، إىل العربيـة وثقافتهـاحتفاظ هذه اجلاليـة ويتهـا اهو 

ــــر إىل العربيــــة اجلاليــــة ســــكان عــــدد يبلــــغ. املســــتقِبل اتمــــع ثقافــــة  نســــمةٍ  آالف ســــبعة مــــن أكث
 يف وثقافتهـــا وآداـــا العربيـــة اللغـــة حضـــور اجلاليـــةل وتقاليـــدهم اخلاصـــة ومتثّـــ بعـــادام متمســـكني

 أن الســـياحية للـــدائرة فرصـــة اجلاليـــة ت. وقـــد وفّـــر اجلغرافيـــة حـــدودها عـــن بعيـــدةً  املقدســـة، مشـــهد
 منطقـــة إىل احلـــي هـــذا لتحويـــل الكامنـــة الطاقـــات مـــن وهـــي والثقـــايف اللغـــوي التنـــوع هـــذا يســـتثمر

ــ اليدويــــة والصــــناعات التقليديــــة واألســــواق املقومــــات مــــن متتلكــــه ملــــا نظــــراً  ســــياحية، ـــ  ســــوق: كـ
 والتقاليـد العـادات إىل إضـافة أبواألمتـار؛ سـوق السـالل، و النخيل سعف ومشغوالت أبواألمساك،

 آرا،(مهــدوي والقوميــة  الدينيــة للمناســبات العــزاء جمــالس إىل األفــراح إقامــة مــن ــم العالقــة العربيــة
 مشــــهد داخــــل ويتهــــا احملتفظــــة اجلاليــــة هــــذه تواجــــد أنّ  فيــــه الشــــك فمّمــــا .)164: ش1397

 بالثقافـة التقاءهـا وأثـر قـوميتهم مـن عن كثب جزءاً  ليعاينوا العرب السواح إعجاب ستثري املقدسة،
  .السياح قبل من وجتديده بالسفر الوفاء إىل قد يؤدي مما الفارسية،
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 املتقدمـة البلـدان مـن الكثـري يسـتثمره خصـب صـعيد الثقافيـة والندوات املهرجانات إقامة إنّ 
 املشـهد صـورة تطـوير علـى ويسـاعد املَدنيّـة للسـياحة وطلـبهم السـياح رغبة من ويزيد والسياحية
 الزمنيـة اجلـداول رسـم يف ا والعناية املهرجانات إلقامة املمنهج فالتدبري. خاطرهم يف السياحي

 منـني، زاده (تـاج عـددهم يقـل  فصـول يف السياح جلذب الطريق ميّهد املختلفة السياحية فصوللل
 تبعـث خصـبة أرضـية واآلداب التقاليـد مـن ا يتصل وما العربية اجلالية فتواجد .)26: 1393

اإلســالمية املتميــزة والعالقـة باللغــة العربيــة.  والشـعائر العــريب املوســيقى مثـل مــن الرغبــة السـواح يف
د ألّــا الســياحة الثقافيــة الحيــددها الزمــان ومــن املمكــن أن تنشــط هــذه الربنــامج يف فصــول حيــدّ 

  عدد السياح لسبب ما.
 ىبه مشهد املقدسة بـني البلـدان اإلسـالمية األخـر  زُ ما متي  أنّ  -  بنا القول فيما مرّ  فمجمل

(ع)  الرضـا ىومااليـا، وجكرتـا، وبنكـوك وغريهـا هـو مضـجع اإلمـام علـي بـن موسـكـــ كواالالمبـور، 
ـــ ـــديين بـــني الشـــعبني الشـــقيقني العـــريب مدينـــة بـــه  عُ ومـــا متّت ـــتالحم ال مشـــهد مـــن أثـــر املثاقفـــة وال

  ا القليب للسائح العريب التعلقوالفارسي ماقد يسبب 
  

  . الخاتمة4
ر عـن مـدى فاعليـة اللغـة العربيـة يف إزدهـار القطـاع أن نكشـف السـتا -  فيما مـّر بنـا - قد حاولنا 

السياحي وأخذنا مدينة مشهد عينة ميكن تطبيق االقرتاحات املطروحة يف البحـث عليهـا؛ فمدينـة 
مشــهد بوصــفها مدينــة دينيــة تســتقبل ســنوياً أكثــر مــن ثالثــة ماليــني مــن الســياح العــرب وحتظــى 

  العربية. فتمّخض البحث بنتائج ومنها: باملقّومات السياحية األساسية العالقة باللغة
إّن لّلغــة عامــًة واللغــة العربيــة خاصــًة، أربــع وظــائف، الوظيفــة التأثرييــة، والوظيفــة التواصــلية، 
والوظيفـــــة التنظيميـــــة والوظيفـــــة احلضـــــارية وميكـــــن أن نرســـــم لكـــــّل مـــــن هـــــذه األربعـــــة دوراً يف 

ئح وتقــّدم لــه صــورة شــيقة مــن الوجهــة النشــاطات الســياحية. فالتأثرييــة منهــا تتفاعــُل مــع الســا
السياحية وتشّوقه على اختاذ قرار السفر، يف صـعيد النشـاطات السـياحية اإللكرتونيـة واملـؤمترات 
السـياحية الـيت تقــام خـارج الــبالد. والتواصـلية منهــا متثّـل يف تعامــل الكـوادر اخلدميّــة مـع الســائح 

تبط مبقـــّدمي اخلـــدمات يف هـــذا القطـــاع، خـــالل الســـفر ونظـــراً ألّن جـــودة املنـــتج الســـياحي تـــر 
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فإجــــادة اليــــد العاملــــة للغــــة الســــائح األم تنتهــــي إىل تقــــدمي اخلــــدمات املتميــــزة وجتعــــل الســــائح 
يستأنس باملرفق السياحي. والتنظيمية منها، يـتحكم ـا القطـاع السـياحي علـى سـلوك السـائح 

ومــا حتمــل مــن  يقرأهــا الســائحالــيت اإلرشــادية واملطويّــات الالفتــات  مــن خــالل اســتخدامها يف
تلبيـــة متطلبـــات الســـواح العـــرب ورســـم الصـــورة الشـــيقة يف  ا يـــؤدي إىلممـــ؛ توجيهـــات وإشـــارات

  خاطرهم ومن مث بقاءهم األكثر باملدينة. 
الوظيفة الرابعة واألهّم اليت ختتّص باللغة العربية ومتيزها من سائر اللغات فهي اليت جتعل  وأما

واحلضــارة تشــمل الــدين والثقافــة واآلداب والرســوم والتقاليــد مــا  اإلســالمية.منهــا لغــة احلضــارة 
تعهّدت اللغة العربية حبفظها وبقاءها لألجيال املتعاقبة. قد مسيّنا كّل هذا اإلرث اللغوي يف هذا 
 البحــث، محولــة اللغــة العربيــة اإلســالمية وجتّســدت يف مدينــة مشــهد املقدســة علــى هيئــة األبنيــة

مما يسّبب إنعاش السـياحة الدينيـة  اإلسالمية وغريها والفنون واملتاحف املقدسة والبقاع التارخيية
 أّـاوالـدين اإلسـالمي ومتازجهـا مبعتقـداتنا الدينيـة،  بـالقرآنفالعربيـة نظـراً لتالمحهـا  والثقافية ـا.

ت العامليـــة حبفظهـــا وبقاءهـــا أمـــام هجمـــة اللغـــا ونلتـــزم نراعيهـــاأن  فعلينـــا. اإلســـالمية األمـــة لغـــة
كاالنكليزيـة وصـون محولتهـا احلضـارية جتـاه خطـر العوملـة. الشـك أن القطـاع السـياحي   ىاألخـر 

 تنويعـــاً  احلضـــارية محولتهـــا واســـتغاللوتوظيـــف العربيـــة فيـــه، أفضـــل طريـــق ميكننـــا مـــن حفظهـــا 
 واجتماعياً، سياسياً، بالبلد لالعتالء يساندنا آخر جانب من و جانب من السياحية ملنتوجاتنا
  النزاعات الطائفية. اإلسالمي وحلّ  العامل يف السالم بسط اىل يؤدي ما واقتصادياً  وثقافياً،
  

  المصادر والمراجع
  الكتب

 والنشـر املدرسـني مجاعـة: طهـران األوىل، الطبعـة ،الفقيـه اليحضـره من ،ق)1426(علـي  حممدبن بابويه، ابن
  .اإلسالمي

 األوىل، الطبعـة ،السـياحية المواقـع فـي اهللا الـى الدعوة ومعالم السياحة ،م)2006(أمحـد  بن علي األمحد،
  الرشد. مكتبة: الرياض

قائمـة ش.)، 1399الرضـوية. ( خراسـان مبحافظـة والسـياحية اليدويـة واملشـغوالت الثقـايف للـرتاث العامـة اإلدارة
    ، قسم اإلحصاءات والتكنولوجيا.الفنادق والشقق الفندقية بمدينة مشهد
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 .اجلزائز تلمسان، بلقايد،إشراف: أ. بن مهدي نورالدين، جامعة أيب بكر  املاسرت، رسالة

  .اآلداب مكتبة: القاهرة األوىل، الطبعة ،اإلجتماعي اللغة علم ،م)2009(حممدحسن  عبدالعزيز،
  .للنشر وائل دار: عمان الثالثة، الطبعة ،)سلوكي(مدخل  السياحي التسويق ،م)2008(حممد  عبيدات،
: القــاهرة األوىل، الطبعــة ،ســيدة اللغــات مــاٍض مشــرق وحاضــر ومســتقبل ،م)2009(جــاد  اهللاعبــد الكــرمي،

  .اآلداب مكتبة
  .احلديث الكتب دار: إربد األوىل، الطبعة ،العولمة وتحديات العربية اللغة ،م))2010ر  هادي لعييب،

 العربيـة اململكـة ،سـياحي تسـويق وسـياحة سفر تخصص ،ق)1429(واملهـين  التقين للتدريب العامة املؤسسة
  .www.tvtc.gov.sa. املوقع: السعودية

  إربد: دار الكتب العلمية. األوىل، الطبعة ،األمّ  ولغة األمة لغة ،م)2014(عبدالعلي  الودغريي،
  

  المقاالت
 ،...»ماليزيـــا يف خاصـــة ألغـــراض العربيـــة اللغـــة واقـــع« ،م)2018(جعفـــر  جنيـــب وحممـــد عمـــران حممـــد أمحـــد،

  . موقــــع املـــــؤمتر: ماليزيــــا العامليــــة اإلســــالمية اجلامعــــة ،اإلســــالمية للدراســــات الرابــــع الــــدولي المــــؤتمر
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 شـــهرهاي در كردشـــكري مديريــــت« ،ش)1391(ومحيـــدة خاكســـار وفاطمـــة رمحـــاين  معصـــومة ،���������
  .22 اىل 1، صص 2العدد  ،1السنة  ،كردشكري مطالعات مجلة ،»زياريت...- مذهيب

 الثقافــــة نشــــر يف ودورهــــا املتــــاحف« ،م)2017(عبــــداللطيف  أســــامة الــــدين وعــــالء إمساعيــــل منــــال توفيــــق،
، 11الــــــد  ،والضــــــيافة والســــــياحة للتــــــراث الدوليــــــة المجلــــــة ،»...الســــــائحني وجــــــذب الســــــياحية

  .168 -  141، صص 2 و1العدد
 حـــــوزه در كردشـــــكران اعتمـــــاد بـــــر مـــــؤثر هـــــاي مؤلفـــــه« ،ش)1392(شـــــكيبانژاد  وغـــــدير مريعلـــــي ســـــيدتقوي،

  .27 -  1صص  ،21 العدد، 8السنة  ،كردشكري مديريت مطالعات مجلة ،»الكرتونيك كردشكري



 277   )أمحد ديناريو  مصطفى مهدوي آرا( ... ضارية يف ازدهاردور اللغة العربية ومحولتها احل

 هــاي شــاخص بــر كردشــكري توســعه اثــرات« ،ش)1391(دهكــردي  خســرواين وافــروز محيــد بــروجين،ضــرغام 
  .47 -  25 صص ،19 العدد، 7ـ السنة ،كردشكري مديريت مطالعات مجلة ،»جهاين صلح
 مجلــــة ،»كردشــــكري در نظــــام آمــــوزش عــــايل ايــــران  جايكــــاه« ،ش)1391(وآخــــرون  حممــــود ســــيدضــــيائي، 

  .85 - 61 صص ،17 العدد، 7 السنة ،كردشكري مديريت مطالعات
 مقـــدس شـــهر از كننـــده بازديـــد عراقـــي كردشـــكران هـــاي انكيـــزه بنـــدي اولويـــت« ،ش)1396(وحيـــد  مـــرزي،

  .149 -  125، صص 9 العدد ،كردشكري اجتماعي مطالعات مجلة ،»مشهد
 از كردشـــــكران ذهـــــين وتصـــــوير بازاريـــــايب ابزارهـــــاي« ،ش)1391(ســـــليماين  ومســـــريا فرشـــــته مؤيـــــد، منصـــــوري

  .110 - 93 صص، 18 العدد، 7السنة  ،كردشكري مديريت مطالعات مجلة ،»مقصد
ـــة  ،»راملهجـــ اللغـــة والثقافـــة يف يةدراســـة إشـــكال« ،م)2018(مصـــطفى  آرا، مهـــدوي ـــة العلمي ـــة الجمعي مجل

  .168 -  149 صص، 48 العدد ،اإليرانية للغة العربية وآدابها
 مجلـــة ،»يـــرانا يف يـــةالطب ياحةالســـ يـــةتنم يف يـــةدور اللغـــة العرب« ،م)2016(قرئلـــي  وهـــدى ماجـــد جناريـــان،

  .228 -  213 صص، 37 العدد ،وآدابها العربية للغة اإليرانية العلمية الجمعية
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