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  مقدمه
به منظور شناختن و  فرهنگي دانشجويان ايران –مركز گردشگري علمي 

در ابعاد  1381شناساندن فرهنگ و تمدن ايران به دانشگاهيان كشور از سال 
اقدامات ترين كند كه از زمره شاخصفرهنگي، آموزشي و پژوهشي فعاليت مي

  توان به موارد ذيل اشاره داشت:آن مي
طرح ملي ايران "دوره  11(مانند برگزاري موفق علمي ـ فرهنگي الف) تورهاي
-بازديد دانشگاهيان سراسر كشور از مواريث فرهنگي و پروژه -"مرز پر گهر

دوره طرح ملي درياي خاك  10، اجراي هاي صنعتي سراسر كشور
كوهنوردي "دوره طرح ملي گنبد گيتي 2، "دانشجويان ايران كويرنوردي"

  و ...) "دانشجويان ايران
دوره همايش  11(مانند برگزاري موفق يتخصص يها و نشست ها شيهماب) 

 ييدوره جشنواره عكس دانشجو 2 پژوهشي خليج فارس، –ملي علمي 
 ريتأث يمل شيهما ،يگردشگر يدوره زنگ مل 3 ران،يا يگردشگر يها جاذبه

راه  يمل شيكشور، هما يبر توسعه صنعت گردشگر ها ارانهي يهدفمند
جشنواره ملي فيلم جيبي دانشجويان سراسر كشور با موضوع  شم،يابر

حامي ميراث  دانشجوييهاي  جشنواره گروه ،گردشگري و ميراث فرهنگي
  و ...) فرهنگي و گردشگري سراسر كشور
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عنوان كتاب  18(مانند چاپ يرگردشگ يمطالعات يها پژوهش و طرحپ) 
ميراث و " هاي تخصصيتخصصي، گزارش علمي و انتشار فصلنامه

  ..). مطالعات فرهنگي و سياسي خليج فارس و"و  "گردشگري
علمي ـ  يمركز گردشگر يرسان اطالع گاهيشامل پا(و تبليغات يرسان اطالعت) 

هاي مركز و هاي مربوط به همايشو پايگاه istta.ir رانيا انيدانشجو يفرهنگ
(...  
و  يفرهنگ راثيكوتاه مدت آموزش م يها اجراي دوره(مانند آموزشث)

  گردشگري و ...). يكد اخالق جهان هايو دوره يگردشگر
 توجه بهبا  حوزة گردشگري نخبگان نظرات يسامانده در راستايمركز اين 

شرايط كنوني كشور كه اقتدار ملي و آرامش اجتماعي زمينه را براي شكوفايي 
-هاي فراوان گردشگري و رونق اين صنعت را فراهم كرده، سلسله نشستظرفيت

هاي تخصصي را براي بررسي ابعاد و آثار مختلف گردشگري در دوران كنوني و 
  هاي احتمالي طراحي كرده است. پاسخ به پرسش

 نتايج و ديپلماسي عرصه در يازدهم دولت شدن تر فعال كه نيست ديديتر
هاي انداز متفاوتي را براي فعاليتچشم اي،مذاكرات هسته آميز موفقيت

براي تبيين و ها نشست اين سلسله گردشگري در كشور به وجود آورده است.
تالش خواهد  انداز كنوني گردشگري در كشور طراحي شده است وبررسي چشم

و  يتامن ،فرهنگ ،اقتصاد هايچهارگانهشد تا تاثيرات متغيرهاي مستقل 
محورانه به بحث سياست بر حوزه گردشگري به صورت موردي و مسئله

ها به صورت گزارش مستقل نشستاز  يكهر  مباحثو  يجو نتا گذاشته شود
   .درسبمندان عالقهوالن و نيز ومديران، مسبه اطالع 

  
  زادهيعقوبرحيم 

  فرهنگي  –مركز گردشگري علمي  رئيس
 دانشجويان ايران
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  *دكتر شهرود اميرانتخابي

  
فرهنگي دانشجويان  -ابتدا سپاس ويژه دارم از مركز گردشگري علمي

 كه موضوع كتب تأليفي دانشگاهي در حوزه گردشگري براي توجه بهايران 
 دو. بنده در حدود استها در حوزه آموزش گردشگري ترين چالشجزء مهم

و  امهاي رشته گردشگري شدهسال است كه وارد حوزه اجرايي آموزش
هايي كه چالش و مكنتان عرض ميتجربيات خود را به عنوان مقدمه خدمت

  كنم. در اين حوزه وجود دارد را مطرح مي
پديد آمده است در دولت يازدهم  يانقالب مطلع هستيدطور كه همان

ميراث فرهنگي، فر، رئيس محترم سازمان كه جناب آقاي دكتر سلطاني
گذاري سازي ناماين انقالب را انقالب هتل صنايع دستي و گردشگري،

هتل  35اند شامل ساخت حدود كردند. آماري كه ايشان اخيراً اعالم كرده

                                                            

 كاربردي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري -رئيس موسسه آموزش عالي علمي  
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هتل  200د در سال گذشته بوده است و تا پايان سال دولت دوازدهم حدو
در  برآوردي كه انجام شده يك انقالب ديگر هم ساخته خواهد شد كه طبق

ولي متأسفانه به اندازه كافي  ؛هاي گردشگري در حال وقوع استزيرساخت
بحثي به ميان نيامده  ،استترين ركن گردشگري كه آموزش در مورد مهم

ولي نيروي انساني ماهر  ،استسازي است. كليه آمار و ارقام پيرامون هتل
ي حوزه گردشگري به قدر كافي هاجهت ارائه خدمات به زيرساخت

گذاران در حوزه گردشگري توجه قرار نگرفته است و فعاالن و سياستمورد
دهند كه متأسفانه بزرگترين در اين خصوص اقدامات الزم را انجام نمي
  .استه همين مسئل ،چالشي كه در آموزش عالي درگير آن هستيم

 -وارد موسسه آموزش عالي علمي 1392در سال  كه من زماني
هايي كه در منابع و كتب مشاهده شد اكثر سرفصل ،كاربردي ميراث شدم

كند. وجود دارد به هيچ وجه نياز دانشجويان در اين حوزه را برطرف نمي
نظري از قبل نگاشته شده بود كه چندان محتواي  يهايالبته سرفصل

دروس دانشجويان  % 70تا  50كاربردي و مهارتي نداشت در حالي كه بين 
هاي در حوزه گردشگري حتماً بايد مهارتي باشد و براي دانشجويان سرفصل

هاي دانشگاهي هاي گردشگري بايد با ديگر رشتهمهارتي نوشته شود. رشته
د و نهاي الزم را آموزش ببينمهارتدانشجويان بايد  و  تفاوت داشته باشد

ها فقط از مطالب يك كتاب استخراج . مهارتكنندتجربيات الزم را كسب 
شود، دانشجويان ما حتما بايد ببينند و با مشاهده، دانش مهارتي خود نمي

  را افزايش دهند. 
در  عالوه بر آن نيازمند مشاركت و حضور اساتيد تخصصي هستيم كه

اين زمينه با فقر مواجه هستيم و بيشتر اساتيد رشته جغرافيا در حال حاضر 
كاربردي  -متولي آموزش گردشگري كشور هستند. اكنون در مراكز علمي

 ،كنندو تدريس مي شوندمي IDاكثريت افرادي كه موفق به دريافت 
اند و التحصيل شدههاي مختلف جغرافيا فارغاساتيدي هستند كه در رشته
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اما ظاهراً اولين دانشجويان در رشته  .متخصص حوزه گردشگري نيستند
. اميد است كه اين چرخه ندالتحصيل شدگردشگري در مقطع دكتري فارغ

ادامه داشته باشد و اگر هم قرار است تغييري صورت بگيرد به دست همان 
  دوستان باشد.

-ن بايد سرفصلچو ،بايد بعد پژوهش تقويت شود عالوه بر اين حتماً
هاي گردشگري باشد. به شود متناسب با رشتههايي كه نوشته و تهيه مي
ايم هايي گرفتهتصميم ميراث فرهنگي آموزشي همين دليل ما در موسسه

شده به بررسي هاي تشكيلسرفصل جديد آماده كنيم و با كارگروه 50كه 
ار، نيازهايي كه با نيازهاي روز پرداختيم، نيازهايي مثل ارتباط با بازارك

هاي آن باشد، اين موارد در موسسه طي شعارهاي دولت و مبتني بر اولويت
اميد است اين  .بودهاي مهارتي يك سال تدوين شد و اولويت با سرفصل

ها و مراكز گردشگري كه در حال ها با همكاري موسسات، دانشگاهسرفصل
تحول در حوزه آموزش  ،كنندحاضر دروس گردشگري تدريس مي

به عنوان نمونه  .داري كشور را به دنبال داشته باشدگردشگري و هتل
  كنم:تان عرض ميها را خدمتمواردي از اين سرفصل

هاي حسابداري اقماري گردشگري، رشته ؛در مقطع كارشناسي
گردشگري گردشگري سالمت، گردشگري ورزشي، گردشگري دريايي، 

گردشگري، گردشگري دفاع مقدس، ري، زمينيكتاپرستي، بوم گردشگ
گردشگري علمي و صنعتي، گردشگري معلوالن و افراد استثنايي، 
گردشگري ماجراجويانه، ديپلماسي گردشگري، بازاريابي گردشگري، 

-گردشگري مردم و داريبازاريابي الكترونيك گردشگري، بازاريابي مهمان
ا گردشگري بود كه به تصويب ها مرتبط باند. اين رشتهشناسي تدوين شده

ها كمك شاياني به محتواي سازمان ميراث فرهنگي رسيده است تا سرفصل
با  كه شد ارسالها البته يك فراخوان به اساتيد دانشگاه آموزشي ما نمايد.

هاي كنند و حمايتهاي تأليفي توليد كتابهدف توسعه ادبيات گردشگري 
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ها واقعاً مهارتي باشد و آن كه سرفصلانجام خواهد شد به شرط نيز  الزم 
  محتواي آنها شامل مواردي باشد كه مورد نياز ما هست.

كاربردي ميراث فرهنگي  -گام بعدي كه در موسسه آموزش عالي علمي
. استبرداشته شد بازنگري در منابع و فراخوان براي تدوين كتب دانشگاهي 

گر پاسخگوي ما نيست و بسياري از منابعي كه در اين حوزه وجود دارد دي
هاي آنها و در سرفصل كرديم ءها را هم احيا. ما ايناستنظري  كامالً

  .انجام شدبازنگري 
از سوي ديگر نظر به اينكه پژوهش به عنوان يك بازوي كمكي براي 

هاي مالي كه براي انجام اين كار رغم مشكالت و چالشآموزش است. علي
اندازي كرديم و پژوهش را راه قسمت وجود دارد. جهت تقويت اين بعد

هايي كه صورت خواهد گرفت اين بخش را هم اميدوارم در آينده با حمايت
  بتوانيم تقويت كنيم.

مسئله ديگر آن است كه در كتب گردشگري از تجارب ساير كشورها در 
-دانشگاه المللِگيريم، اگر توجه كرده باشيد بخش بيناين زمينه ياري نمي

ايران كه در حوزه گردشگري فعاليت دارند به داليل زيادي با ساير هاي 
كشورهايي كه تجارب خوب و موفق در زمينه گردشگري دارند هيچ 

بسيار محدودي در اين  درصد مشاركت و فعاليت مشتركي ندارند. فقط
اند. مثل اقداماتي كه در مراكزي همچون مركز زمينه گام برداشته

گيرد و از جاهاي ي دانشجويان ايران صورت ميفرهنگ -گردشگري علمي
هايي كه در اين زمينه ديگر تالشي براي ارتباط يا استفاده از منابع يا كتاب

  شود، وجود ندارد. چاپ مي
هاي مهمي كه در حوزه گردشگري وجود دارد مسئله يكي از چالش

گردشگري درآمد نفتي است و اتكاء به درآمدهاي نفتي باعث شده در حوزه 
و در عرصه آموزش عمومي در مورد اهميت گردشگري صحبتي به ميان 

شناسند، هاي گردشگري را نمينيايد. متأسفانه بسياري از افراد جامعه رشته
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شايد به دليل اين باشد كه زماني از محل درآمد نفت بيشترين درآمد را 
يگر گسترش و هاي دايم، دانشكده نفت ما فعال بود و خيلي از رشتهداشته

تقويت نشده است. اما در حال حاضر سياست دولت بر اساس جايگزيني 
گونه كنيم هيچمي هدرآمد گردشگري به جاي درآمد نفت است. اما مشاهد

گيرد و هر موسسه و گروهي بدون حمايتي از سوي دولت صورت نمي
كوچكترين حمايت از سوي دولت به طور جداگانه در اين زمينه مشغول 

ها هم مثل جامعه به اين مقوله كمتر باشند. در اين زمينه رسانهاليت ميفع
گردشگري بر  آسيب اين فرآيند به آموزشِ ،كنند كه در نهايتتوجه مي

  :گيري را در دو قسمت خالصه كنمدانم نتيجهگردد.در اينجا الزم ميمي
صه فعاليت در مرحله اول بايد ببينيم نيروي انساني كه قرار است در اين عر

كند با كدام محتواي درسي بايد خود را تقويت كند تا بگوييم چه اندازه 
هاي را براي تقويت زيرساختخواهيم و آنان نيروي انساني ماهر مي

-كه اغلب از رشته يتربيت كنيم و با كدام مدرسين؟ مدرسينگردشگري 
 و متأسفانه كمكي به حوزه شوندهاي غيرمرتبط وارد اين حوزه مي

هاي مگر اين كه حوزه گردشگري در سال .توانند بكنندگردشگري نمي
فرهنگي   -آينده با كارهايي كه در مراكزي مثل مركز گردشگري علمي

شود به اين اهداف دست پيدا دانشجويان ايران يا موسسات ديگر انجام مي
كند و ضرورت دارد تا دانشجوياني در مقاطع تكميلي داشته باشيم، 

تند تا بتوانند اين رشته را اني كه با تحوالت روز دنيا همراه هسدانشجوي
درسي است و آخرين  همين كتبِ ترين بعد آن  تقويتكنند كه مهم تقويت
بسياري از اساتيد ما از كمبود منابع  ؛هم خدمت دوستان عرض كنم را مثال

كنند و محتواي درسي ضعيف به درسي روز دنيا سوء استفاده مي
جديد و قابل  منابعدر حوزه گردشگري چون  .دهنديان ارائه ميدانشجو

-اي مهمصفحه 10كنيم كه با يك جزوه ، مشاهده مياندك استاستفاده 
شود و يا به خاطر هاي گردشگري گذرانده ميترين دروس در حوزه آموزش
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هاي ما وجود دارد و ارتباطاتي كه دانشجويان ما كه در دانشگاهاست سنتي 
دهند و خودشان به دانشجويان قول نمره ميبرخي اساتيد با اساتيد دارند و 

كنند. جالب اينجاست كه دانشجويان دوره كارداني ما از ترم استراحت مي
ها اصالً روش تحقيق كنند، بنده بارها گفتم كه ايناول  تحقيق ارائه مي

د، لذا نبايد تحقيق ارائه كنند. حتي در مقطع كارشناسي ارشد و دانننمي
دانند. شما بر چه دكتري هم خيلي از دانشجويان روش تحقيق را خوب نمي

شماري اساس به دانشجويان فوق ديپلم و كارشناسي منابع مختلف و بي
 .شودشود كه وقت دانشجويان گرفته ميها باعث ميكنيد؟ اينمعرفي مي

-مكان داشته باشد ما منابع را ديكته كنيم به اساتيدمان، دقيقاً هماناگر ا
 توانيم در سطوحِدهد و حتي ميكاري كه دانشگاه پيام نور انجام مي

هاي پرمحتوا و مناسب را بازنگري كنيم. يعني كتاب .باالتري انجام بدهيم
-كتاب گيرند بايد با اينيعني حداقل دانشجوياني كه زبان تخصصي ياد مي

ديگر از نو تدوين  دوستانِ فكريِها آشنايي كامل داشته باشند يا با هم
ي تهيه منابعتوانيم از مدرسين خبره استفاده كنيم، يك سري شود، مي

كه اين مجموعه را به مراكز تحت شود كه مورد قبول همه واقع شده تا  اين
تدريس شود. در غير اين صورت همان باليي بر سر  ومان ارائه كنيم پوشش
هاي نظري آمده رشته آيد كه بر سرداري ميهاي گردشگري و هتلرشته

هايي هستند كه تا مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري است، چون آنها رشته
اند و از دانش مطلوبي هم برخوردار نيستند و گونه مهارتي نياموختههيچ

كنند نگاه مي (دانشجويان) عنوان يك منابع درآمد به آن ها بهفقط دانشگاه
و متاسفانه در فكر اين هم نيستند كه اين دانشجويان در آينده چكاره 
خواهند شد و به فكر بازار كار آنها هم نيستند و به صورت سودهاي موقت 

ة نزديك كشور با يك بحران فزايند ةكنند و بر همين منوال در آيندفكر مي
شود كه بنده اميدوارم در حوزه فراوان مدارك تحصيلي مواجه مي توزيع

  !گردشگري با آن مواجه نشويم
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   *حميد عامريان  دكتر
  

امروز ديگر تنها اكتفا به خلق جديد در حوزه فرهنگ و هنر  در دنيايِ 
-مي اكنند. يعني مثالً نقاشي پيكاسو ربلكه گذشته را نقد مي ،شودنمي

كنند و از دل آن يك كار نفره آن را نقد مي 100يا  10جلوشان و گذارند 
از دل نقد و بررسي  لذا كنند!آورند و كار را از صفر شروع نميجديد در مي

آيد و نكته دوم تر و منتج به نتيجه درميتر و  محكمهست كه كار متقن
ما خدمت اي كه االن نظري نباشد يعني االن اين جلسه اينكه: تا اين بحث

هاي نظري ما خالء دارد و در واقع شما هستيم دليلش آن است كه بحث
هاي نظري و مباني ما مشكل مشكل كارهاي عملياتي ما اين است كه بحث

گيرد و فقط تكرار و مكررات هاي نظري شكل نميها بحثدارد و در دانشگاه
  كنيم.هست و ما داريم يكسري حرفهاي تكراري را بلغور مي

كنيم كه خداوند حقيقت امور را به ما نشان بدهد. ب، ابتدا دعا ميخو
شود هاي زيادي در مورد يك موضوع انجام ميگاهي تحقيقات زياد و بحث

                                                            

   مدرس دانشگاه پژوهشگر و  *
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خواستند نشده است پس همنوا با پيامبر بينند آن چيزي كه ميمي نهايتاً و
و  اي كه حضرت موالنا هم بر آن صحه گذاشته استگرامي اسالم و جمله

خدا داند كه اين اشياء  ،بينيماگر عالم به اين شكلي هست كه ما مي"گفت 
  ."كه در چشم تو اكنون واژگونه است چگونه است

خواهد كه و پيامبر اسالم هم با آن عظمت و دانشش از خدا مي 
  حقيقت اشياء را به ايشان نشان بدهد.

مشخص به طور معمول كسي كه سخنران هست بايد معرفي بشود و 
-خواهد صحبت كند و شنوندگان ميبشود كه االن در چه موردي مي

ها و سخنان از كجا هاي چه كسي گوش دهند اين حرفخواهند به صحبت
  ست؟ يرد و تراوشات ذهني ايشان از كجاگنشأت مي

بنده تحصيالتم در رشته باستان شناسي هست و مدرس دانشگاه و 
سال هست كه  15تا  10ردي و حدود مدرس راهنمايان ايرانگردي و جهانگ

سال است كه  13در خدمت دوستان و دانشجويان گردشگري هستم. حدود 
كنيم و تجارب خيلي نقطه اروپا  طراحي و اجرا مي 15تورهاي زميني را به 

هاي عملي و خوبي هم براي من و هم دانشجويان بوده است. كارگاه
  اب كه خدمت شما عرض كردم.اي و تدوين چند جلد كتهاي رسانهفعاليت

نقد كتب تاليفي دانشگاهي براي «هدف از  تشكيل اين جلسه و نشست 
اي اتفاق و البته هدف غايي آن است كه توسعه» هاي گردشگريرشته

بيافتد. من تصورم بر اين است كه براي هر گونه توسعه ما دو تا نقطه فرضي 
A   وB طور كه االن مرسوم است. به نظر من اين نقطه داريم، همانA  را

را بايد خيلي خوب شناخت. من همواره به  Aبايد به خوبي بشناسيم. نقطه 
كردم كه بررسي كنيم ببينيم در اين چند سال گذشته مديران پيشنهاد مي

چهار، پنج سال يا هشت سال گذشته چكار كرديم؟ چه گذشت و چه خبر 
گفتند مگه كاري هم شده ين بزرگواران بدون استثناء ميبود؟ تقريباً همه ا

است؟ اين ديگر خيلي غيرمنصفانه هست! البته همه اين عزيزان از همين 
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ها با ناداني و آب و خاك هستند و دارند زحمت مي كشند. البته بعضي
  كشند! و دانا نيستند. ناآگاهي زحمت مي

موجود را بررسي كنيم و  بنابراين ما بايد براي هرگونه توسعه وضعيت
ها كاري عالوه بر واكاوي و بررسي بايد مستندسازي كنيم. ما اغلب در بحث

گيريم پس بايد مستندسازي كنيم و براي كنيم كه نتيجه خوبي نميمي
مستندسازي هم از دانشجويان كمك بگيريم. دانشجويان را بايد ترغيب 

سازي وضعيت موجود. يعني ها و مستندكنيم به طراحي و تدوين پرسشنامه
-تا دانشجوي فارغ 50يا  20،  10كافي است ما به صورت تصادفي از 

اي را برايمان تكميل كنند، ببينيم الفباي التحصيل بخواهيم پرسشنامه
التحصيل كارشناسي ارشد گردشگري را ياد گرفته است؟ دانشجوي فارغ

حق دارم از آن  امهردداند! چون من تدريس كترين آداب سفر را نميبديهي
صحبت كنم. بنابراين ثبت وضعيت موجود اولين اقدام در هر گونه نقد و 

كنم كه بازار نقادي است كه اين خودش مقدمه توسعه است. باز اشاره مي
نقد داغ نيست كه منجر به اين وضعيت عملياتي شده است. بايد به مباحث 

 هابايد از اين تجربهو داشته است نظري و مباني بپردازيم. دنيا اين تجربه را 
موافق باشيد  رها را نداريم. اگها و پرسشنامهاستفاده كنيم. حاال كه اين داده

تان به عنوان كسي كه در اين قضيه كار هاي تجربي را خدمتاين ديدگاه
هاي اين هم يك راه هست كه از ديدگاه ، ارائه دهم.كرده و كمي تجربه دارد

استفاده كنيم. اگر چه بهتر است كه ما علمي كار كنيم و نيازي به ها مجرب
خوردن و گفتن اال و البد و ... نباشه كه خودمان را ثابت كنيم و قسم

  كارهاي ديگري در جهت اثبات خودمان داشته باشيم.
داريم. آقاي   Bو يك نقطه  Aيك نقطهبايد بگويم در همين ارتباط
انداز و آمار خيلي ت جهاددانشگاهي چشمتقوي، رئيس سازمان انتشارا

نشنيده بودم. اين و  هتا حاال جايي نديد خوبي دارند. من اين آمار را حقيقتاً
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وقت  نآو  آمار خيلي عالي است و خوب است كه از زبان آمار صحبت كنيم
 ريزي كنيم. توانيم برنامهمي  Bبراي رسيدن به نقطه 

  انداز گردشگري اين است:كنم كه چشممن يكبار مرور مي
گردشگري از قابليت بسيار بااليي در ارزآوري و كسب سود سرشار و 
افزايش درآمد خالص ملي برخوردار است. هر روز اين چاه نفت به ارزشش 

 شود در حالي كه تمام شدني هم نيست. اضافه مي
گردشگري راهكاري منطقي و عملي است براي كاهش پديده قرن يعني 

ساله را  90، 80 فرد كهنسالساله تا يك  5، 4يعني از يك بچه  بيكاري.
 تواند پوشش بدهد و در جرگه كار قرار بدهد.مي

گردشگري روشي است منطقي و اصولي به منظور يادآوري گذشته و 
رسم هميشه براي دانشجويان اين انگيزه و انرژي. (من به اينجا كه مي ايجاد

اي در حال وضع حمل بود، د يك شيرمادهگوينكنم. ميقصه را تعريف مي
آيد و مادر بچه شير به كند، بچه شير به دنيا ميآغل گوسفندي را پيدا مي

-شود. ميرود و آن بچه شير كنار گوسفندها بزرگ ميهر دليلي از دنيا مي
-كند و از قضا مياي به آغول گوسفندها حمله ميگويند روزي شير گرسنه
كند! اصال  م دارد به همراه اين گوسفندها فرار ميبيند كه شير جواني ه
رود كه اين شير را گير كند و دنبال اين شير جوان ميگوسفندها را رها مي

شود كه بياورد و ببيند اين شير را چه شده و قضيه چيست؟! و متوجه  مي
شود كه آورد و علف ميخورد! متوجه ميشير جوان صداي گوسفند در مي

برد جلوي يك بركه آب و شير جوان را كشان كشان مي مشكلش چيست.
كند كه خودت را نگاه كن يك كند و به او يادآوري ميسرش را خم مي

  )تكاني به يال و كوپالت بده. تو عين مني تو يك شيري تو گوسفند نيستي!
واقعيت اين است كه گردشگري حداقلش براي ملت ما با اين همه 

مان هستيم (چون من خودم شاهد رفتار مديراناشتباهاتي كه ما امروز 
مدير دولتي هستم حق دارم خودم را نقد كنم). اگر ما به گردشگري از اين 
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در رفتار فرهنگي  چه وقتكرديم. پرداختيم اين قدر نبايد خطا ميزاويه مي
ها شاهد هستيم، قبالً شاهد بوديم؟! اگر در اين سال ما اين چيزهايي را كه

تواند بيان اقعا گردشگري بود. اين داستانِ شير خيلي خوب ميگردشگري و
كند كه اين گردشگري چقدر جايگاه دارد؟ حداقل در يادآوري گذشته و 

 .اشتباه نكنيمو اين كه ما به راحتي ديگر  ما هويت
گردشگري راهكاري است مناسب در مقابله و حل معضالت اجتماعي و 

 روزشدن جامعه. به
ها از است سهل و آسان در جهت شناخت اقوام و ملتگردشگري راهي 

يكديگر (شما ببينيد كشوري كه اين همه تنوع اقوام دارد و از نان خوردن 
زنم. شايد با تر است، همين گردشگري است)! يك مثال ميبرايش واجب

دهم. ما در كشور هلند كه مي ارجاعمن هم عقيده باشيد اگر نه فقط 
كردند كه كشورهاي وديم داستاني را تعريف ميخدمت اساتيد هلندي ب

جنگ و  دائمزدند سر و كله هم و اروپايي تا همين صد سال پيش فقط مي
-كشتند. آرزويشان اين بود كه بچهدعوا و نزاع بود و فقط همديگر را مي

هايشان به دنيا بيايد و يك اسالو يا ژرمن اضافه بشود و همديگر را بكشند. 
-ها بود تا صد سال پيش. دو جنگ بزرگ جهاني را ايناروپائياين وضعيت 

ها را حل كرد. فقط ها به دنيا تحميل كردند. چه كسي مشكل اين
شود. شان فقط با گردشگري حل ميگردشگري. زماني كه فهميدند مشكل

اروپاي شرقي كه ديوارها را برنداشتند، گردشگري نداشتند، شما االن كافي 
ببينيد كه از اقصي نقاط اروپا، ه يونان، ايتاليا و فرانسه مياست كه برويد ب

تجربه هايشان بايد آيند و باالجبار خصوصاً بچهاقوام مختلف اروپايي مي
. فقط جايگاه گردشگري در اروپا جايگاه رفيعي استداشته باشند.  سفر

ها بيايند و با هم يك چايي بخورند. خريدي داشته باشند، كافي است اين
در چشم باشند. شما وقتي در انزوا قرار بگيريد و لباس و لهجه را مسخره 
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د. اما وقتي اين لباس بيايد در نمايشگاه و لهجه به همه نمايش داده يكن
 كند.بشود قصه فرق مي

گردشگري بستري مناسب جهت هدايت عالمانه جامعه جهت حل 
كه ما كامالً نسل دانيد مسائل فيمابين سنت و مدرنيته است كه امروز مي

يك اين  .ما يك گسست  فرهنگي داريم .امروزمان با نسل گذشته فرق دارد
خواهد جمع سنت و كه اتفاق افتاده. چه كسي مي است واقعيت فرهنگي

با گردشگري! من هر وقت به تخت  مگرمدرنيته را اينجا درست كند 
فكري شوند. يعني هر كس با هر گرايش روم همه جذبش ميجمشيد مي

 كه دارد. اين خاصيت هويت و فرهنگ است.
گردشگري راهكاري است در جهت رويارويي با سيطره دنياي رسانه. 

گويند شما اين ها به ما ميكنيم، باور كنيد اروپائيوقتي ما به اروپا سفر مي
گويم اسب، شتر؟! ما با اتوبوس تان را كجا گذاشتيد؟ ميشترتان و اسب

شود! وقتي كه رسانه اين ن نمياهاي خودتان. ولي باورشآمديم مثل اتوبوس
 گويد:گوييد من ايرانيم و ايران، ميبال را سر اين كشور آورده كه وقتي مي

Iraq هايش حاال بحثگيرد و يا با عراق اشتباه مي! و ايران را اصالً نشنيده و
؟! اما است البته زياد است كه بگويم چرا اين چنين شده و اين اتفاق افتاده

اين واقعيت است. اين كه اشاره فرمودند ديپلماسي عمومي و ديپلماسي 
گويم به دوستانمان كه اين را هم به عنوان يكي از گردشگري، تبريك مي

ها آوردند كه بخواهند راجع به آن يك رشته آن عناوين و تيترها و سرفصل
رجه نخواهد توانست راه بياندازند و  به آن بپردازند. چون هرگز وزارت خا

ها نتوانستند واقعيت فرهنگي ما را اين كار را انجام دهد در تمامي اين سال
-روم آنجا و كنار اروپايي مينشان بدهند. اما وقتي كه من بالواسطه مي

اين افتد و چقدر گويم ديگر برايش جا مينشينم و يك چيزي مي
ان خارجي و يا تاثيرگذار است چه به صورت ورود گردشگرگردشگري 

خروج گردشگران داخلي ما به ديگر كشورها كه بيايند به اين كشور و 
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كنند گردشگري اين است كه نهايي كه فكر ميآمساله اين كه:  كببينند. (ي
ما فقط بايد ارزآوري داشته باشيم، اين خبرها نيست). هر رفتي يك آمدي 

رويم و آنها به ما مي گردد. چوندارد. هر چقدر هم كه هزينه كنيم، بر مي
آيند. كما اينكه وقت گروه گروه ميبرند و آنحقيقت ايران بيشتر پي مي

انداز و هاي زيادي را بعدش با خودشان آوردند. اين چشمهاي ما گروهبچه
 خواص گردشگري است.

التحصيالن رشته گردشگري جايگاه فارغ Aهاي يكي ديگر از آن نقطه
كردم كه بنده به هر حال معلم اين رشته هستم. در جامعه است. عرض 

ماهه را بگذراند يك  6آيد كه اين دوره كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه مي
مدرك بگيرد كه بتواند فعاليت كند. خوب حاال قصه چيست؟ هيچ، ناتوان 
است، هيچي بلد نيست. نه اطالعات جغرافيايي، نه اطالعات تاريخي نه 

ر و معماري. اصالً هيچ اطالعاتي اين بنده خدا ندارد. شناسي نه هنباستان
خواهم اين را بگويم كه من درسي را در دانشگاه عالمه تدريس فقط مي

 و با عنوان تجزيه و تحليل مسايل اجتماعي ايران با هدف كردممي
. البته آن موقع "هاي فوكو و اشفنگل و ازدياد جمعيتمدرنيته و بحث"

بود از جمله: كنترل جمعيت. آن موقع ما اين جور  هاي ديگري مطرحبحث
كرديم. داستان چي بود؟ يك عده ها را سر كالس گردشگري بحث ميبحث

شناس نشستند سرفصل و كتاب و شرح درس نوشتند و ما كه يك جامعه
اي درست كرديم و البته داديم به انتشارات مهكامه و مهكامه دوباره جزوه

شناس و بعد يك سال و نيم دادند به اتيد جامعهداد به يكي از همين اس
خواستند دوباره مي ،يك دوست جغرافيداني كه كتابي را كه من نوشته بودم

و خيلي  يدبه سمت ديگري ببرند كه من از ايشان گرفتم و گفتم آقا بده
ممنون و آن را كنار گذاشتم. حاال كي فرصت بشود كه حاال دوباره به آن 

دهد اين قدر خواند و امتحان ميسي كه دانشجو دارد ميبپردازم. يك در
پرت و نامربوط بود و بسياري از درسهايي كه اصالً ارتباطي با گردشگري 
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نداشت. پس اجازه بدهيد كه من همين كتب گردشگري را كه گل سرسبد 
كتابها و مواد درسي گردشگري كشور هست و اشاره فرمودند، بحث كنم. 

نشگاه عالمه كه به نظر من حال و روزش اين جوري چرا برويم سراغ دا
كنم بيايند استدالل بكنند كه نه اينجوري است! حاال اگر هم من اشتباه مي

كه ما بايد به آن بپردازيم و به آن  Aن نقاط آنيست. يكي ديگر از 
اي پرداختند، بحث اساتيد هست. مدارك تحصيلي اساتيد ارتباطي به رشته

كنند، ندارد! تجارب و سوابق فعاليت اينها در اين رشته كه دارند كار مي
هاي ورقه ،گيرنداصالً پاسخگوي اين رشته نيست. منابعي كه به كار مي

 ه چيزيگفتند و چ هكه چ دهدمي شان را نگاه كنيد آن هم نشانامتحاني
خواهند؟ مقاالت و كتابهايي كه منتشر كردند آن هم مبين از دانشجو مي

شان چيست؟ و من اينجا بحث تجزيه و تحليل را يكه اينها آرزواين است 
بحث اساتيد  دركه پيش كشيدم مبين اين است كه اصالً وضعيت خوبي 

خودش بايد راهنما و  ،هم نداريم. استاد گردشگري خودش بايد ليدر باشد
اي از آژانسي كار كرده باشد. خالصه يك گوشه درعملياتي باشد، 

 باشد تا بتواند اين انرژي را به دانشجو منتقل كند. گردشگري كار كرده
: ببينيم كه چرا اين وضع پيش آمده Aهاي يكي ديگر از آن نقطه

است؟ چرا اين دانشجو اينجوري شده است؟ اصالً از اول رويه اشكال داشته، 
فرايند جذب دانشجو ايراد داشته! شما االن ببينيد موسساتي كه گل 

دهد و ر كشور، دانشجو يك امتحان زبان ميسرسبد آموزش هستند د
مند شود دوره تمام شده است! و حقيقتاً كند تا بخواهد عالقهشروع مي

اين عرصه موفق هستند كه خودشان كار كردند و با ميل و  دركساني 
اي دارم به همين كنند. من نقدهاي جديرغبت خودشان دارند تحصيل مي

م احترامي كه براي مدير كل اين دفتر قائل رغريزي درسي، عليدفتر برنامه
راجع به درس فالن استاد  كه مثالً كنندهستم ولي از من دعوت مي

صحبت كنم. خوب ايشان خودشان هستند و در اين حوزه صاحب نظرتر 
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توانند در اين حوزه صحبت كنند! وقتي همه اين حرفها را هستند و بهتر مي
-طرز فكرهاي خودشان كار را اجرا مي زنيم بعد يك سال بعد با همانمي

فرهنگي  -كنم اين كاري را كه مركز گردشگري علميكنند. آرزو مي
دانشجويالن ايران شروع كرده است، موفق باشد. خرد جمعي را به كار 

اي را دور هم جمع كنيد. نه اينكه مثل سازمان ميراث دنبال بگيريد و عده
اي كه مشكل هستند! خوب مسالهاين باشيد كه با يك جلسه دنبال حل 

شود با يك جلسه حل كرد! ما بايد هاي متمادي مشكل ما بوده كه نميدهه
گيري كنيم تا در نهايت اين اي حرف بزنيم و نتيجههر بار راجع به مساله

 جلسات منتج به نتيجه بشود.
-ها به نظرم ميمورد ديگر كاربردي كه در مورد نحوه ورود اين متقاضي

خواهند در اين رشته آيند و مياين است كه: ما از متقاضياني كه ميرسد 
نام كنيم و همانند دانشگاه پيام نور يك سري كتاب به فعاليت كنند، ثبت

اين افراد معرفي كنيم و بخواهيم كه اين كتابها را بخوانند و سالي هم يكي 
د و اگر قبول دو بار برايشان فرصت امتحان بگذاريم كه بيايند امتحان بدهن

 40شدند آنها را بفرستيم دوره راهنمايان. دوستان عزيز من خودم حداقل 
تا دوره را گذراندم شايد خيلي بيشتر! همه بخشها ايراد دارد و تقصير را 

ها همين جذب ندازيم فقط به عهده يك بخش. يكي از آن بخشين
مند و القهخواهد عآيد متوجه شود دوره چيست و ميدانشجوست كه تا مي

عاشق شود، دوره تمام شده است! يك دوره و يك معلم بايد دانشجو را 
عاشق آن موضوع و رشته كند تا دانشجو خودش برود و آن مطلب را در 

توانيم اين افراد را بفرستيم ذهنش ماندگار و تثبيت كند. بنابراين ما مي
بدهيم. يعني اگر  5براي دوره راهنمايان و در وهله اول به اين افراد گريد 

كسي آمد و ما كتب و دوره را به اينها معرفي كرديم و بعد امتحان داد و 
دهيم. اگر دوره راهنمايان گردشگري آمد و مي 5قبول شد به اينها گريد 

بدهيم و بعد  4گذراند و در امتحان موفق بود و قبول شد به اين افراد گريد 
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- مي 3آن وقت به اين افراد گريد  اگر توانست چند تا تور را سرپرستي كند
اساليد بعدي به آن اشاره كردم)  دردهيم. البته در دوره راهنمايان (كه من 

گرايي را به دانشجو ياد بدهيم كه بتواند ارايه كند. ما بايد بيشتر نگاه عينيت
در گريد آخر به نظر من بايد دوباره راهنما را بياوريم در دوره شركت كند و 

شود يك گردشگر را جذب كرد و آن را بايد به راهنما ر ميچطو اينكه
آخر در كشورمان توجهي  بخشآموزش داد كه متاسفانه ما اصالً به اين 

گوييم طول و عرض اين اثر دهيم و مينداريم! و فقط ظاهر را توضيح مي
-مي هاين قدر هست و به چرايي آن اثر كاري نداريم. پس توليد دانش چ

خواهد بيايد و با ز آن خبري نيست! و آن اروپايي كه ميشود؟ اصالً ا
  فرهنگ ما آشنا بشود، خبري نيست!

خواهم به آن اشاره كنم، راجع به كميت و كيفيت نكته ديگر كه مي
شناسي انجام منابع درسي است. ابتداء اشاره كنم كه به هيچ وجه مخاطب

اما من در حدود سال نشده و حتي در مورد آن فكر و توجه هم نشده است! 
اي در اختيار دانشجويان قرار بدهم بعد سعي به اين فكر افتادم جزوه 1390

يكي دو سال موفق شدم به  از كردم آن را تبديل به كتاب كنم و نهايتاً بعد
كتاب تبديلش كنم و باالخره اين كتاب شايد اولين كتاب در حوزه 

دم به زعم خودم هدفمند گردشگري به عنوان منبع درسي بود كه سعي كر
ن هم سازمان ميراث و روشمند باشد، تهيه و تدوين كردم و ارايه دادم و اآل

ن را به عنوان منبع درسي پذيرفتند. حقيقت اين است آدر چند دانشگاه 
كه سازمان، موسسات، دانشجويان و همين طور اساتيد از بالتكليفي در 

م و برايشان كار كنيم. تا همين آمدند. ما بايد اين دانشجويان را بشناسي
االن در سازمان ميراث بحث بر سر اين است كه اصال كتب درسي الزم 
هست يا نه؟! اعتقادشان بر اين است كه همچون كالس دانشگاهي ما به 

 درخواهيد استفاده كنيد! خوب شما داريد اساتيد بگوييم هر منبعي كه مي
يد! دانشجوي سيستان و گيرهر سال يكي دو بار امتحان جامع مي
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داند كه چه منبعي را بايد بخواند و اين استاد مثالً بلوچستان چه مي
ارايه كرده است؟! باور كنيد كه تا همين االن اين قضيه  هاصفهاني چ

بالتكليف است! نه باور و نه اعتقادي به آن دارند و حتي حاضر به اين 
اندركار اگر شما دستنيستند كه راجع به آن بحث كنند! من فكر كنم 

گردشگري باشيد و با دانشجوي گردشگري در ارتباط باشيد و سر و كار 
شود دانشجويي كه نيامده از او ايد كه مگر ميداشته باشيد با من هم عقيده

انتظار داشته باشيم كه كشف شهود كند! ايشان بايد ابتدا اطالعاتش را 
كشف شهود داشته باشيم و يا گسترش داده و به جايي برساند بعد انتظار 

انتظار اينكه حاال چند تا منبع بدهيم كه خودش انتخاب كند و مطالعه كند 
  و از اين جور كارها را از او بخواهيم. 

ما كتابي را در اختيار يك  استاد معظم! قرار داديم سوالي را از آن 
الت استخراج كرد و بعد خودش جوابي را براي آن پيشنهاد داد براي سوا

آخر ترم كه جواب چيز ديگري بود و خارج از كتاب بوده است، اصالً حرف 
ما در كتاب چيز ديگري بوده است! چنين تشتت آراء و وضعيتي وجود 

 ،جمع كرد اشود اين اساتيد ردارد! خوب آيا اين درست است؟! خوب مي
شان كرد و كتابهاي مشخصي به آنها اي گذاشت و توجيهبرايشان دوره

رفي كرد و انسجام به وجود آورد. ولي متاسفانه هيچ انسجامي وجود مع
گويم به دوستاني كه اين جلسه را تشكيل دادند اگر چه ندارد! تبريك مي

شايد خروجي خاصي نداشته باشد، ولي مطمئن هستم يك شروع و عبور 
ها مثالً آفريني بوده است در حالي كه خيليخوب و يا حداقل يك چالش

ه عالمه همين چالش را هم هرگز به من اجازه ندادند كه ايجاد و دانشگا
مطرح شود. يادمان باشد وضعيت موجود را به كمك پرسشنامه 
 مستندسازي كنيم و دانشجويان بروند و پراكنده شوند و اطالعات موجود را

هاي كشور يك پيشنهادي را به در مورد آژانس . اتفاقاًگردآوري كنند
. گفتم من باالخره كشورهايي را رفتم و ارائه دادم كشوري ن مربوطهوالؤمس
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شناسم كه اي و معتبر خارج از كشور را ميتا آژانس خيلي حرفه 10حدود 
ام اما در ايران هر آژانسي كه رفتم يك دكور دارد يك روند كارشان را ديده
دارد و يك رفتار خاص و مختص خودش را متفاوت مدل و يك پوزيشن 

شود الً هر كدام با ديگري متفاوت است. اين ها را ميدارد! اص
ثبت و  نامهمشاهدهها را در يك استانداردسازي كرد. بياييم اول اين

ها و اول مشاهدات مستندسازي كنيم. يعني دانشجوي ما برود در آژانس
خودش را ثبت كند و سپس برود سراغ چند تا از اين كارمندها و توضيح 

شان چه طور است؟ و همه اينها را ثبت كنيم. آن وقت يدهند كه روند كار
اين مي شود وضعيت موجود و بعد آن استانداردهاي خارج از كشور را كه 
داريم و مد نظر ما هست را به صورت يك دفترچه يا كتابچه تهيه كرده و به 

ها ارايه كنيم كه راه و روش و تجربيات در اين زمينه اين شكلي اين آژانس
ها ندارند و انگار با آن سر ها، تجربيات و منابع را اين آژانساين آگاهي .است

گويند يك و كار ندارند. هر كس براي خودش دفتر آژانس زده و اگر چه مي
  اي وجود دارد ولي وجود ندارد! وحدت رويه

وضعيت موجود را دانشجويان گردشگري يا هر  -1خوب چكار كنند؟ 
پژوهشگر بشود به كار بگيرد و يك طرح كسي كه حاضر است محقق و 

 - 2پژوهشي بنويسد و بروند وضعيت موجود را از جهات مختلف ثبت كنند. 
بودن عناوين و محتواي دروس در نگاه كالن (يعني توجه كنند به فرآيندي

به قول  Bو اين نقطه  Aواقعاً در يك نگاه كالن بگويند كه اين نقطه 
ران اسالمي قرار است به كجا برسيم؟) همه فرمايش خودشان ما در كشور اي

كند، ما كنيم. ولي ما شرقي هستيم و نگاه ما فرق ميرويم ترجمه ميما مي
خواهد كه آن گرا باشيم! پيامبر خدا هم از خدا ميكه نبايد مثل آنها عينيت

سوي قضيه را هم به من نشان بده وگرنه اين طرف قضيه را كه خوب خودم 
دانم چيست! طرف ديگر قضيه مهم است و آن را به من ببينم و ميتوانم مي

نشان بده! ما هرگز آن طرف قضيه را نتوانستيم تبيين كنيم و نشان دهيم! 
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اش ترجمه يك كشوري و فرهنگي با اين همه عقبه ما چون هميشه و همه
يك نگاه نيازمند بينيد! پس كه مي وضعيتي اين استاش شده بوده نتيجه

و حاال نياز داريم كه چه كتابها و مطالبي و چه عناويني  هستيم كالن
ها و ناهمخواني عناوين، سرفصل  -3بحث كنند. و متخصصان بيايند 

كنم ن درسي را بنده تدريس مياآل .از ديگر معضالت است محتواي دروس
كنند و دانشجو كه ديگر همكاران من هم دارند همين درس را تدريس مي

گويد و كدام نادرست! داند كه كدامشان درست ميشود و نمييسر در گم م
گويد و كدامشان دروغ! الاقل اجازه بدهيد يك حرف كدامشان راست مي

توجه به رشد كيفي و نياز روحي  -4نادرست و غلط را از يك نفر بشنود. 
. بپذيريم كه گردشگري در دنياي امروز از ديگر نكات مهم است گردشگران
شان يك پا محقق زيادي داشته است. گردشگران خارجي همه رشد كيفي

-شنوي كه در اينجا ميهستند و سواالتي را از يك گردشگر معمولي مي
تواني از اعضاي هيات علمي دانشگاه بشنوي! آن وقت سطح گردشگري ما 

نيك و وسايل خورد و خوراك و ماشين را پر كن و پيك صندوقچيست؟! 
چسبي به ديوار آن هم بچسب به ديوار! خوب وقتي مي برو و كنار يك اثر و

افتد! اين قدر هم ياد نگرفتيم كه خوب فقط همان بخش ديوار در عكس مي
زمينه آن اثر معلوم شود و الاقل بگويد من ده متري بياييم جلو تا پس
چسبي به ديوار از كجا معلوم كه ديوار سلطانيه سلطانيه را ديدم. وقتي مي

 اماهست؟!  تا اين حد هم ما نه آموزش داديم و نه سطح را باال آورديم! 
كنند! مطلب آخر را اي گردشگري ميببينيم كه چقدر حرفه دنيا را برويم و

- بگويم و عرضم را تمام كنم. رود سن بودم و داشتم رود سن را تماشا مي
كردم. رفتند، فيلمبرداري ميها را كه داخل رودخانه ميايقكردم و اين ق

ناگهان يك گروه ژاپني را ديدم كه يك خانمي ظاهرا ليدرشان بود خم شد 
نفر به تبعيت از ايشان و  40يك دفعه ديدم  ،خاريدو گويا پاهايش مي
بينند كه نه اين حركت تور نبود و بعد شوند و بعد ميپشت سرش خم مي
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ا بلند كردند! اين جايگاه ليدر و راهنماست و جايگاه آموزش. ولي سرشان ر
؟ اعتمادند. چرا مردم بيكنيمكامل به راهنمايان نگاه مياعتمادي ما با بي

افتند؟! چون كه اغلب مي هاچرا گردشگران ايراني اين طور به جان راهنما
-است و مياند! بنابراين همه اينها نيازمند تحقيق و پژوهش دروغ شنيده

گوش اگر گوش تو و  ؛شود به آنها پرداخت به شرطي كه به آنها بپردازيم
اين مباحث ناله اگر ناله ما باشد آنچه البته به جايي نرسد، فرياد است! اگر 

واقعا به كار گرفته بشود و دنبال شود. حتي به اندازه يك موعظه، يك نفر را 
 گاه كنيم، كافي است.هم بتوانيم در اين جلسه نسبت به موضوعي آ
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  *تقويعادل 
  

هايي كه ريزيجايگاه سازمان انتشارات در اين نشست طبق برنامه 
دوستان انجام دادند در قالب يك ناشر هست. ناشري كه يك بخشي از 

هاي تبليغي و ترويجي خود را فضاي مربوط به توليد محتوا و برنامه
هاي عنوان گردشگري و رشتهاختصاص داده است به دانش مهمي تحت 

-هايي كه در سازمان انتشارات انجام ميمرتبط. توضيحاتي در مورد فعاليت
شود و فعاليتهاي تخصصي در حوزه گردشگري كه ما در سازمان انتشارات 

تعريف شده خدمت شما ارايه براي اين سازمان هايي كه به واسطه ماموريت
كند هايي فعاليت ميكه در چه حوزهكنم تا با فضاي سازمان آشنا شويد مي

و در رابطه با  بحث تخصصي گردشگري و  به ويژه مباحث مربوط به توليد 
خواني چه اقداماتي انجام شده كتاب و مباحث مربوط به حوزه كتاب و كتاب

  است.
سيس جهاد أفعاليت انتشارات در جهاد دانشگاهي همزمان با ت

سالگرد جهاد  سي و ششمينكه در ايام  1359دانشگاهي در سال 
                                                            

   رئيس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي  *
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 تا حاال كه در خدمت 59دانشگاهي هم قرار داريم، آغاز شد و از همان سال 
شما هستيم. شش هزار عنوان كتاب توسط سازمان و شعبات آن در سراسر 

  كشور اعم از چاپ اول و چاپ مجدد تاليف، تدوين و ترجمه شده است.
 475كنم. ميان عرض ترا خدمت 94اطالعات مربوط به سال  در اينجا

هاي مختلف دانشگاهي توسط سازمان انتشارات و عنوان كتاب در حوزه
شعب آن در سراسر كشور منتشر و به جامعه دانشگاهي و عموم مخاطبين 

 مندان به موضوعات تخصصي و حوزه مباحث علمي و تحقيقاتيو عالقه
ي با عنوان كتاب به صورت تخصص 27. از اين تعداد، عرضه شده است

منتشر و  مرتبط با گردشگرياي رشتهموضوع گردشگري و مباحث ميان
. به واسطه ويژگي ذاتي كه دانش گردشگري دارد برخالف چاپ شده است

شود تصوري كه در عموم مردم وجود دارد وقتي صحبت از گردشگري مي
هاي در قالب يك سفر. شود به سمت سفر و فعاليتذهن افراد هدايت مي

كردن آثار در حوزه تاليف و ترجمه خيلي توليد محتوا و غنيدر بحث 
تر به سال اخير كمي جدي 15تا  10فعاليت شاخصي انجام نشده است. در 

بحث گردشگري در بخش آموزش عالي در مقاطع مختلف آموزشي پرداخته 
صالح استخراج شده در سال حدود شده و آماري كه از طريق مراكز ذي

مجدد در حوزه گردشگري و چاپ كتاب چاپ اول يا  عنوان 120تا  100
شود. ولي ناشريني كه به صورت تخصصي پيراموني آن منتشر و عرضه مي

كنند، يكي انتشارات مهكامه هست كه به صورت در اين حوزه فعاليت مي
كند و سازمان انتشارات جهاد خاص و تخصصي در اين حوزه فعاليت مي

را به اين بخش اختصاص داده و انتشارات  دانشگاهي كه سهم قابل توجهي
هاي ديگري كه در مت كه هم به زبان فارسي و انگليسي و هم زبانس

دهد. شود، فعاليتش را انجام ميالملل اين انتشارات پيگيري ميبين قسمت
كنند البته ناشرين ديگر هم به صورت پراكنده در اين خصوص فعاليت مي
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اي كه صرفاً بخواهد در حوزه گردشگري با صيكه ناشر شناخته شده و تخص
  توجه به گستردگي كه در اين بخش حاكم هست فعاليت كند، وجود ندارد.

عنوان و  27در مورد توليد محتوا سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي 
عنوان كتاب با موضوع گردشگري منتشر كردند. به  45شعبات ما حدود 

شان را در واحدهايي داريم كه تمركز فعاليتصورت تخصصي هم ما مراكز و 
توان انتشارات جهاد دانشگاهي گردشگري معطوف كردند كه مي ةشاخ

-واحد مشهد را نام برد كه در قالب پژوهشكده تخصصي در حوزه فعاليت
اند، كارهاي پژوهشي و توليد محتوا و اي كه خود تعريف كردهپژوهشي هايِ

عنوان  38كنند و  به طور شاخص تعداد مي علم را در اين زمينه پيگيري
سال گذشته منتشر و عرضه كردند. با توجه به  6الي  5كتاب را طي 

فعاليتهاي تخصصي جهاد در سه حوزه فرهنگي، آموزشي و پژوهشي 
ها، اقدامات شاخصي هم در اين سه حوزه و مرتبط با متناسب با اين فعاليت

حوزه فرهنگي به طور شاخص بحث گردشگري در حال انجام است. در 
فرهنگي دانشجويان ايران كه شايد به واسطه اين  -مركز گردشگري علمي

-كند، سياستكه زير مجموعه معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي فعاليت مي
- تري برايش تعريف شده است. اما در زمينههاي فرهنگي پررنگها و برنامه

ي ذيل دانشگاه علم و هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده علوم گردشگر
سال اخير تاسيس و  4الي  3هاي آموزشي طي فرهنگ در راستاي فعاليت

كند و در مقاطع كارداني، افتتاح شده و در زمينه علوم مذكور فعاليت مي
پذيرد و كارشناسي و كارشناسي ارشد و حتي در مقطع دكتري دانشجو مي

هايي كه با ي صحبتكند. بنده طبا رشته مديريت گردشگري فعاليت مي
رئيس دانشگاه علم و فرهنگ آقاي دكتر ايماني داشتم كه تصادفاً ايشان از 

التحصيالن رشته گردشگري نيز هستند، اطالعاتي را در مورد فعاالن و فارغ
، در شوداي كه در دانشگاه انجام ميهاي آموزشي و  انتشاراتيحوزه فعاليت

در بخش گردشگري اين دانشگاه پيگيري  هااختيار ما گذاشتند. اين فعاليت
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هاي مختلفي كه در اين دانشگاه و  دانشكده در رابطه با شود. رشتهمي
شود عبارتند از: مديريت جهانگردي و مباحث گردشگري ارايه مي

مطالعات  -مديريت هتلداري  -ريزي گردشگريجغرافيا و برنامه -گردشگري
 -گردي)ردشگري طبيعي( طبيعتگ  -بازاريابي گردشگري -اوقات فراغت

  و مديريت گردشگري. گردشگري مذهبي
هاي اصلي اين دانشكده بحث توليد علم در قالب يكي از سياست

مباحث تحقيقي و پژوهشي و توليد محتوا در قالب منابع كمك آموزشي و 
آموزشي است كه ما به صورت مشترك با اين دانشكده در قالب كتاب 

عنوان كتاب كه از محصوالت تخصصي اين  5منتشر كرديم، حدود 
كنند تا بتوانند در زمينه هاي ديگري كه دنبال ميدانشكده بوده و برنامه

هاي شاخصي تر كردن كتب مربوط به حوزه گردشگري فعاليتنشر و غني
داشته باشند، از جمله نقاط ضعفي كه در حوزه كتب گردشگري وجود دارد 

ر اين حوزه هست، ترجمه بوده و عالوه بر اين است كه بيشتر كتبي كه د
ها ظاهراً خيلي عالمانه نيست يا توسط متخصصان آن اغلب اين ترجمه

! بيشتر شايد توسط يك مترجم انگليسي است حوزه گردشگري انجام نشده
و يا دانشجوي زبان كه به كمك يك استاد اين كار را انجام داده و آن هم 

بيشتر از  بوده است و ي در حوزه گردشگريبراي مباحث آموزشي و تحقيقات
وجود به صورت جدي ظرفيت اساتيد جغرافيا استفاده شده است. اين خالء 

اگر هم تاليف و  محتوا به معناي تاليف و تدوين كه دارد هم در زمينه توليد
كنيم كنيم، مشاهده ميتدويني در اين حوزه وجود دارد وقتي بررسي مي

هاي مختلف هست كه اي از كتابها يا ترجمهچكيدهكه بيشتر گردآوري يا 
ويرايش شده و يا مطالبي به آن اضافه شده كه حالت تدوين يا گردآوري و 

ولي تاليف به آن معنا كه زاييده  ؛يا تاليف و ترجمه را به خود گرفته است
هاي علمي خود مولف ذهن خود مولف باشد و نتيجه تحقيقات و پژوهش

باشد، كمتر كتابي وجود دارد. شايد هم حاال خيلي در زمينه آمار و 
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كمتر  اماتوانيم با قاطعيت صحبت كنيم! اطالعات و حوزه علوم انساني نمي
كتابي در زمينه مباحث گردشگري به صورت شاخص وجود دارد كه آن 

را دارند كه به مرور تعريف واقعي تاليف را داشته باشد. بيشتر حالت ترجمه 
و با توجه به رويكرد مثبتي كه در رابطه با افتد بياين اتفاق اميدواريم 

استفاده بشود از اين ظرفيت  مباحث مربوط به حوزه گردشگري وجود دارد
كرد. يك همايشي در دانشگاه علم و فرهنگ در سال گذشته برگزار شد و 

تقي محمدرونمايي شد. استاد آنجا  ،كتابي را هم كه ما منتشر كرده بوديم
اي را آنجا عنوان كردند كه برايم جالب بود، حاال شايد در رهنمايي نكته

وهله اول ما به حساب تعصب ايشان به موضوع گردشگري و جغرافيا 
بگذاريم ولي بنده مشاهدات خودم را كه در كنار ادعاي ايشان در حوزه 

ن چندان هم بيراه نبوده بينم كه اظهار نظرشاگذارم، ميگردشگري مي
هايي در است! موضوعي كه ايشان مطرح كرد، اين بود كه اتفاقات و انقالب

هاي مختلف صنعت و كشاورزي و .. رخ داد، انقالب بعدي را ايشان در حوزه
اهميت و هم گستردگي آن.  به دليلبيني كردند. هم حوزه گردشگري پيش

هايي برخورد كنيم. شما مسافرت خيلي عاميانه هم بخواهيم با اين موضوع
شود را بررسي كنيد يا در حوزه كه در همين چند سال اخير انجام مي

هايي كه در اين حوزه ايجاد شده و تعداد زياد دانشگاهي تنوع رشته
دانشجوياني كه جذب شده، سير صعودي قابل توجهي ايجاد شده! و يك 

ناشران مختلف به آن توجه  وجود دارد كه ايظرفيت زياد و مغفول مانده
بسياري از ناشران درگير (اي اقتصادي تواند به عنوان مقولهاند و مينكرده

و متاثر از وضعيت اقتصادي جامعه، وضعيت اقتصاد  )مقوله اقتصادي هستند
تواند خودش را جدا از وضعيت اقتصادي جامعه بداند. نشر هم طبيعتاً نمي

شگاهي به اين مقوله توجه كرده و در حوزه اگر ناشران به ويژه حوزه دان
گردشگري بتوانند از اين ظرفيت و پتانسيل به وجود آمده استفاده كنند 
خيلي جاي كار وجود دارد و اين خالئي كه در زمينه توليد محتوا وجود 
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مند مرتفع شود. حاال كه توانند به كمك اساتيد و دانشجويان عالقهدارد مي
هايي تان عرض كنم يكي از فعاليتمند شد، خدمتهبحث دانشجويان عالق

هاي تبليغي و كنيم در حوزه فعاليتكه ما در سازمان انتشارات پيگيري مي
جشنواره  .استدر حوزه نشر  هاي دانشجوييترويجي، برگزاري جشنواره

 نامه سال دانشجويي را داريم كه هدف اصليكتاب سال دانشجويي و پايان
ترغيب و تشويق دانشجويان است به تاليف و ترجمه آثار.  ترويجي و هاآن

نامه سال دانشجويي و هجدهمين دوره كتاب در چهاردهمين دوره پايان
اي را با موضوع گردشگري در نظر سال دانشجويي ما يك بخش ويژه

گرفتيم كه با همكاري سازمان ميراث فرهنگي اين بخش ويژه را با موضوع 
و كتابهايي كه با اين موضوع خاص توسط خاص گردشگري داشتيم 

دانشجويان تاليف شده بود شناسايي شد و مورد تقدير و تشويق قرار 
كردند و كاري كه هايي كه در اين حوزه فعاليت ميگرفتند و پايان نامه

اي و چه به رشتهدانشجويان با اين موضوع انتخاب كرده بودند، چه ميان
نامه هايشان را ي و موضوع پايانصورت اختصاصي در حوزه گردشگر

انتخاب كرده بودند و دفاع كرده بودند، به صورت ويژه در بخش خاص در 
  جشنواره ما شركت كرده بودند. 

اي كه اينجا وجود دارد اين است كه: كتابهاي حوزه گردشگري نكته
هاي تعريف شده و مصوب در وزارت علوم ها و رشتهمتناسب با سرفصل

ها باشد، وجود ندارد. ها و رشتهمفيدي كه متناسب با گرايش نيست و منبع
همان طور كه اساتيد گرامي هم فرمودند، به دليل اين خالء (خالء منبع)، 

هايي در بازار نشر متاسفانه هم توسط برخي اساتيد(كه البته به سوءاستفاده
توسط  حرمتي است به واژه استاد اگر بگوييم توسط اساتيد، بگوييمنظرم بي

و هم اين  شوداند)، انجام ميافرادي كه در جايگاه آموزش دهنده قرار گرفته
ظرفيتي كه وجود دارد(من يك مثالي بزنم كه چطور پوشش داده شده و 

اي داشته است): جناب آقاي عامريان هم به واسطه تجربيات چه نتيجه
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ن خالء را خودشان و هم ارتباطاتي كه وجود داشت خيلي زودتر از بقيه اي
شناسايي كردند و كتاب خودشان را (كتاب فرهنگ و اقوام) را در قالب 

هاي آموزشي سازمان ميراث فرهنگي تدوين و هاي مصوب دورهسرفصل
ناشراني كه به بحث اقتصادي توجه و تمركز قابل توجه سازي كردند. آماده

ني اين كتاب طي سه سال اخير به چاپ هشتم رسيد. يع بيشتري دارند
چاپ هشتم براي يك كتاب در حوزه دانشگاهي كه االن همه دنبال چاپ 

تا هستند، آمار قابل توجهي است وكتاب ايشان جزو  200تا و  100تا،  50
شود و با كمك ايشان ترين كتابهاي ماست و معرفي و استفاده ميپرفروش

ي كردن مطالب جديد هم پيگيرهاي مربوط به ويرايش علمي و اضافهبحث
-گويند با يك گل بهار نميشود. همين يك مثال، درست است كه ميمي

شود! خيلي از ناشران هستند بازار نشر با يك گل هم بهار مي درشود ولي 
عنوان كتابِ خوب دارند انتشارات خودشان را سر پا نگه  5يا  4، 3كه با 

اب درست دهد كه اگر كتدهند. همين نشان ميدارند و ادامه فعاليت ميمي
سازي شود و عيناً ها نوشته شده و بوميانتخاب شود و بر اساس سرفصل

مطالب كتب خارجي ترجمه نشود و وارد بازار نشود، يك بازار خيلي خوب 
توانند از اين ظرفيت استفاده كنند. باز و مناسبي وجود دارد كه ناشران مي

كنيم كه در قالب ي ميسازمان انتشارات ما اعالم آمادگ با توجه به ماموريت
هاي فرهنگي كه داريم، اين بخش را به دليل اهميت و تاثيرگذاري جشنواره

و جايگاهش به عنوان بخش ويژه داشته باشيم و به صورت اختصاصي 
شود را كتابهايي كه توسط دانشجويان در اين زمينه تاليف و ترجمه مي

ر به ويژه نشر حمايت كنيم و هم اينكه بتوانيم به جامعه نشر كشو
معرفي كنيم  ،دانشگاهي و اساتيد گرامي هم كه در اين زمينه فعال هستند

و انشاء... بتوانيم آن وظايفي را كه به عهده ما نهاده شده به ويژه در حوزه 
مباحث مربوط به موضوعات دانشگاهي بتوانيم به نحو احسن انجام بدهيم و 

در خدمت دانشجويان و اساتيد و جامعه علمي كشور و حتي عموم مردم  
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هاي مربوط هستيم. البته اين تصور غلط وجود دارد كه وقتي صحبت از كتاب
شود در ذهن عموم مردم حتماً بايد يك سري كتب نفيس به گردشگري مي

شود باشد و يك تصاويري از اماكن زيارتي و گردشگري. اين كتابها مي
كتابهاي گردشگري اما اين يك بخش كوچكي از كتابهاي گردشگري است 

ي هاي علمها، معرفي پيشينه تاريخي و بحثولي در حوزه معرفي جاذبه
مربوط به گردشگري ما آمادگي داريم كه در خدمت اساتيد در اين حوزه 

  باشيم.
شان زاده و همكارانيعقوبرحيم كنم از جناب آقاي در پايان تشكر مي

به بحث كتاب و  هاي تخصصيقالب نشستهايشان را در كه بخشي از برنامه
   اند.اختصاص داده نشر كتب گردشگري دانشگاهي
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