نقش گردشگری در پرورش کودک ،در ساحتهای تربیتی از دیدگاه

قرآن و حدیث

آموزههــای قــرآن و ســیرهی معصومیــن(ع) دربــارهی حقــوق
چکیده و رشــد کــودک ،همــواره بــه تعلیــم و تربیــت او همگ ـرا شــده
اســت .در قــرآن کریــم و احادیــث ،بــه اســتفاده از گردشــگری بــا
عناوینــی چــون ســیر و ســفر ،ســیاحت ،بـرای اهــداف فــردی ،اجتامعــی ،سیاســی
و اقتصــادی ،بهویــژه تقویــت بعــد عبــادی ســفارش شــده اســت و مصادیقــی بــر
اســتفاده از گردشــگری در جریــان تربیــت کــودکان مشــاهده میشــود .هــدف این
پژوهــش ،بررســی نقــش گردشــگری بــر پــرورش کــودک در ســاحتهای تربیتــی
از دیــدگاه قــرآن و حدیــث اســت .در ایــن پژوهــش ،از راهــرد اســتدالل منطقــی
در تحقیقــات کیفــی اســتفاده شــد .یافتههــای ایــن بررســی نشــان میدهــد کــه
مكتــب تربیتــی اســام ،قــرآن و حدیــث ،بــر بهکارگیــری روشهــای جــذاب و فعــال
یادگیــری در تربیــت مرتبیــان ،متناســب بــا ویژگیهــا و نیازهــای آنــان تأکیــد دارد؛
همچنیــن گردشــگری و ســفرهای میدانــی مدرســه ،ســبب تقویــت مهارتهــای
فــردی و اجتامعــی دانشآمــوزان میشــود .در نظــام آموزشــی جمهــوری اســامی
ایـران ،بــه اســتفاده ازاینروشهــا بهویــژه گردشــگری ،در برنامـهی درســی دورهی
ابتدائــی توجــه چندانــی منیشــود .ایــن پژوهــش بــه معرفــی بعضــی از روشهــای
مؤثــر یادگیــری مســتند بــه آموزههــای دینــی پرداختــه اســت؛ همچنیــن ب ـرای
نقشآفرینــی گردشــگری در برنام ـهی درســی دانشآمــوزان ابتدائــی ،چارچوبــی
را بـرای نیــل بــه ســاحتهای تربیتــی مبتنــی بــر قــرآن و حدیــث پیشــنهاد داده
اســت.
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مقدمه

گردشــگری ب ـرای کــودکان و نوجوانــان ،موضوعــی غافلگیرکننــده در پژوهشهــای گردشــگری اســت.
اگــر صــدای کــودکان در پژوهشهــای گردشــگری شــنیده شــود و خواســتهها و انتظــارات آنــان بــرآورده
گــردد ،توســعهی اجتامعــی و مدنــی را در کشــورهای توســعهیافته و درحالتوســعه امکانپذیــر میســازد
(داالری و ماریوتــی .)2016،1درواقــع ،نصــوص رصیــح اســام پذی ـرای گردشــگری اســت ۱۶ .آیــه در قــرآن
وجــود دارد کــه مســتقیامً ســفر و مســافرت را ترغیــب میکنــد .مســلامنان شــیفتهی مســافرت هســتند.
در حقیقــت ،تعالیــم اســامی ،ســفر کــردن را تشــویق میکنــد .مســلامنان بــر ایــن باورنــد کــه در ســفر،
بــه خــدا نزدیکتــر میشــوند و امــکان اســتجابت دعــای آنــان نیــز بیشــر میگــردد (عزیــز ،۲۰۰۱ ،بــه
نقــل از تیموتــی و الســن ،1392،2ص  .)191پژوهــش در تاریــخ روابــط اســام و دیگ ـران ،تراجــم و ...نشــان
میدهــد گردشــگری در ســیرهی معصومــان جایگاهــی بلنــد داشــته و پیشــوایان دیــن ســیاحت را روزنـهای
ب ـرای شــناخت بهــر انســان و جهــان دانســتهاند .ســیاحت در فرهنــگ اســامی ،نهتنهــا ب ـرای دلگشــایی
و شــادی روان کــه ب ـرای پیونــد شــنیدن بــه دیــدن و ترشیــع بــه تکویــن و روب ـهرو شــدن بیواســطه بــا
آفریدههــا و رســیدن بــه ژرفــای حقایــق اســت (رضــوی ،1376 ،ص .)2
قــرآن کریــم در داســتان حــرت یوســف (آیـهی  ،)12بــه اهمیــت توجــه به گردشــگری کودکان (گردشــگری
طبیعــت) اشــاره میکنــد .در ســیرهی پیامــر(ص) آمــده اســت :در یکــی از ســالها ،ابوطالــب هم ـراه کاروان
قریــش ،بـرای تجــارت 3عــازم شــام شــد .بنــا بــر تقاضــای محمــد (که بــر حســب اختــاف مورخــان ،در آن هنگام
(ص)
 12 ،8،9یــا  13ســاله بــود) ،ابوطالــب او را نیــز بــه همـراه خــود بــرد (حمــوی ،1399 ،ج  ،1ص  .)441پیامــر
در ایــن ســفرها «گردشــگری آموزشــی و تجــاری» را تجربــه کردنــد.
مختصــات روش تربیتــی کــودکان در مكتــب اســام ،بــر اســاس رویکــرد فالســفه ،عرفــا و متکلامن اســامی
عبارتنــد از :عملگرایــی و تجربهمحــوری« ،تأكیــد بــر تجــارب فــردی و بهتبــع آن ،تربیـ ِ
ـت فــردی» ،ارتبــاط
عاطفــی میــان مربــی و مرتبــی ،دور نگــه داشــن کــودک از محیــط ناســامل ،مواجهـهی کــودک بــا مشــکالت،
بــازی ،تربیــت بدنــی ،تشــویق و تنبیــه ،اراده و توبــه ،تفکــر ،چلهنشــینی و عمــل صالــح ،صــر ،منــاز و روزه،
مهــرورزی ،الگوگیــری ،مشــاوره ،موعظــه حســنه ،داســتا نرسایی ،عربتآمــوزی ،پرســش و پاســخ ،شــیوههای
منایشــی ،تجربــه ،ســخرنانی ،داســتا نرسایی ،متثیــل و «گــردش علمــی» اســتوار اســت (مطهــری ،1381،ص 69؛
باخــزری ،1366،ص  62بــه نقــل از میرغالمــی و همــکاران ،1397،ص .)75 - 72
ﺟـﺮﻳﺎﻥ ﺗـﺮﺑﻴﺖ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺤﻘﻖ شایســتگیهای (تواناییهــا ،مهارتهــا ﻭ ﺻﻔﺎﺕ)
ﻣﺸﺮﺘﻛﯽ ﺩﺭ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﺭ ســاحتهای شـشگانهی ﺗﺮﺑﻴﺖ (ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ،
ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ حرفـهای ،ﺳﻴﺎﻲﺳ ﻭ ﺍﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ،ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﺑﺪﻲﻧ ،زیباییشــناختی ﻭ ﻫﺮﻨﻱ) ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺷﺌﻮﻥ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺣﻴﺎﺕ ﻃﻴﺒﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ (مبانــی نظــری ســند تحــول بنیادیــن آموزشوپــرورش ،1390 ،ص .)270
1- Dallari & Mariotti
2- Timotthy & Olsen
3- Business Tourism
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نظــام تعلیــم و تربیــت هــر کشــوری در تــاش اســت بــا تدویــن و اجـرای طرحهــا و برنامههــای مناســب،
اســتعدادهای بالقــوهی فراگیـران خویــش را بــه شــکل معقــول و موزون ،شــکوفا ســازد .نظــام آموزشوپرورش
در ایـران نیــز از ایــن اصــل بدیهــی مســتثنا نیســت و از آن ،بهعنــوان یــک رویکــرد منادیــن ،در برنامههــای
رســمی و غیررســمی یــاد میکنــد؛ ا ّمــا برنامههــای رســمی و متــداول در کالسهــای درســی و مــدارس ،عمدتـاً
بــه پــرورش حافظــه و بـهکار انداخــن قــوای ذهنــی شــاگردان تأکیــد میکننــد (حافظهمحــوری) و بــه رشــد
جنبههــای اجتامعــی و عاطفــی بهطــور جــدی توجــه منیشــود (محبــی ،1383 ،ص  ،89بــه نقــل از قرشــی
میناآبــاد و میرواســع ،1390،ص .)102
تعلیـم و تربیـت در رشـد فـردی و اجتامعـی انسـان نقـش اساسـی ایفـا میکنـد و در جهـان امـروز،
آموزشوپـرورش یکـی از مهمتریـن و مؤثرتریـن سـازمانها بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف اسـت کـه در ایـن
میـان ،آمـوزش ابتدایـی اهمیـت خاصـی دارد .آمـوزش ابتدایی ،پایه و اسـاس همـهی آموزشها اسـت .فرآیند
کیفیـت در مـدارس ابتدایـی ،بهعنـوان نقطهی رشوع اثربخشـی نظام آموزشـی ،مهم اسـت(یاو چینگ،2013،
بـه نقـل از روشـنی ،1395،ص  .)89ایـن دوره بـه علت ویژگیها و رشایط سـنی کودکان ،نسـبت به دورههای
تحصیلـی دیگـر ،اهمیت و حساسـیت بیشتری دارد .کـودکان در این دوره ،بیشترین آمادگی را بـرای یادگیری
دارنـد .انگیـزه و عالقـهی کـودکان بـه آموختن ،بـا توجه به گرایـش فطری آنان به جسـتجوگری و پرسـشگری
و کسـب شـناخت باالسـت .در ایـن دور ه اسـت کـه شـخصیت دانشآموزان شـکل میگیـرد و آینـدهی آنان را
تحـت تأثیـر قـرار میدهـد .در ایـن دوره ،کودکان هنوز قالب شـخصیتی پیـدا نکردهاند و رشایـط الزم را برای
کسـب تجـارب ارزشـمند دارنـد و تصـورات دانشآموزان نسـبت بـه معلم ،کتاب ،مدرسـه ،آموخنت و ...شـکل
میگیـرد (شـکوهی ،1387،بـه نقـل از هامن).
تصویــب اســناد و مقــررات فرادســتی ،نیــاز ویــژهی دانشآمــوزان ابتدائــی ،ایجــاد ســاختار و تشــکیالت
اردو ،بازدیــد در همــهی ســطوح ســازمانی وزارت آموزشوپــرورش ،وجــود اردوگاههــای دانشآمــوزی و
مربیــان اردو ،مبیــن ال ـزام بــه اســتفاده از گردشــگری (اردو و بازدیــد) در برنام ـهی درســی اســت.
در پژوهــش حــارض تــاش شــده اســت کــه بــه بررســی انــواع ،ابعــاد و اثـرات گردشــگری بـرای اصــاح
فرآینــد یاددهــی و یادگیــری و نقــش آن در دســتیابی بــه ســاحتهای شـشگانهی تربیتــی ،مســتند بــه قــرآن
و حدیــث پرداختــه شــود .ایــن پژوهــش بهمنظــور پاســخ بــه پرسـشهای زیــر انجــام گرفــت:
 .1رویکــرد قــرآن و حدیــث بــه نقــش تربیتــی گردشــگری در دوران کودکــی چگونــه اســت و روشهــای
آن کدامنــد؟
 .2چارچــوب مناســب بــرای اســتفاده از انــواع گردشــگری ،در دروس دورهی ابتدائــی ،مبتنــی بــر
آموزههــای قــرآن و حدیــث بــرای دســتیابی بــه ســاحتهای شــشگانه چگونــه اســت؟
ازآنجاکــه تاکنــون پژوهشــیِ تخصصــی در حــوزهی گردشــگری کــودکان ،از دیــدگاه قــرآن و حدیــث
انجامنشــده اســت ،تــاش شــد تــا بــا بهرهگیــری از ایــن منابــع نورانــی ،نقــش گردشــگری در تربیــت کــودکان،
ب ـرای نیــل بــه اهــداف ســاحتهای تربیتــی بررســی گــردد.
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 .1-1مفهو مشناسی

در این بخش مفاهیم و واژه های مرتبط با موضوع مقاله به ترتیب تعریف می شوند.

 .1-1-1مفاهیم واژهها

 .2-1-1سیر:
در لغــت بــه معنــای رفــن ،گذشــن ،عبــور كــردن (ابنفــارس 3111،ق ،ج  ،1ص  ،331بــه نقــل از
ابراهیمــی و همــکاران ،1393 ،ص  )85و راه رفــن در زمیــن بیانشــده اســت (ابنمنظــور 3131،ق ،ج 1،133؛
قــرىش ،3133،ج  ،1ص  ،113بــه نقــل از هــان) .در قــرآن و در  14ســوره ،عبــارات «ســیروا»« ،یســیروا» و
«فســیرو» آمــده اســت.
 .3-1-1سفر:
«سـ َف َر» ،بــه معنــای «كشــف»« ،آشــكار شــدن»« ،رخ منایــان كــردن» و معانـیای
واژهای عربــی از مــادهی َ
از ایــن دســت اســت .بــه معنــای رفــن از شــهر خــود بــه محلــی دیگــر اســت (هــان) .ســفر را از ایــن
جهــت ســفر میخواننــد كــه مســافر بـراى بیــرون شــدن از وطــن ،از خانـهاش ،منکشــف و آشــکار میشــود
(طباطبایــی 1374 ،ج  ،2ص  .)12قــرآن در ســورهی کهــف آیـهی  ،62مســتقیامً بــه ســفر اشــاره کــرده اســت.
 .4-1-1سیاحت (سائح):
گـردش کـردن ،گشتن ،جهانگـردی (دهخـدا ذیـل لغـت سـائح) .مقصـود از «سـیاحت» کـه در لغـت بـه
معنـاى سـیر و گـردش در زمیـن اسـت ،در اینجـا ،آن معنایـى کـه بـا سـیاق ترتیـب مناسـبتر اسـت ،سـیر و
رفتوآمـد در جایگاههـای عبـادت و مسـاجد اسـت (طباطبایـی ،1374 ،ج  ،9ص  .)540-539قرآن در سـورهی
توبه (آیات  2و 9؛ فسـیحوا ،السـائحون) و سـورهی تحریم (آیه 5؛ سـائحات) به سـیاحت اشـاره کرده اسـت.
 .5-1-1گردشگری:
فعالیتهایــی کــه شــخص در طــی ســفر و در زمــان اقامــت در محیطــی بهجــز محیــط متعــارف خــود،
بــه مــدت کمــر از یــک ســال متوالــی و بــا اهدافــی چــون گــذران اوقــات فراغــت ،کسـبوکار و غیــره انجــام
میدهــد (ســازمان جهانــی گردشــگری ،بــه نقــل از آرگولدنــر و ریچــی ،1395،ص .)22
البتـه واژگان دیگـری بـرای گردشـگری چون «نقـب (ق« ،»)36 ،رضب» (بقره« ،)273 ،رحلـه» (قریش،)2 ،
«خـروج» (توبـه »)46 ،9 ،و «هجـرت» (انفـال 72 ،و )...در قرآن کریم وجود دارد که به سـبب رعایت اختصار،
رشح تفصیلی آنها نیامده اسـت.
خداونــد از میــان واژگان دال بــر گردشــگری ،از واژهی «ســیاحت» اســتفاده کــرده اســت (طباطبایــی،
 ،1374ج  9ص .)540-539

 .2-1ساحتهای تربیتی

وظیفــهی ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،زمینهســازی ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻫﺎﻤﻫﻨﮓ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ همــهی جنبههــا ﻭ اســتعدادهای
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،همــهی ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ
ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ معیارهای ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ-ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﻳﻨﻲ (ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﻋﺒﺎﺩﯼ)
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ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﻲﺳ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ حرفــهای؛ ازایــنرو ،ﺣﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻭ
ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ هنگامــی ﻣﻌﻨﺎ مییابــد ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ،ﺳﺎﻳﺮ
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ســاحتهای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ،1390،ص .)209
در اندیشـهی عالمــه طباطبائــی ،میتــوان هفــت ســاحت بــا کارکــرد تقریبـاً مســتقل و در تعامــل بــا یکدیگــر
را بـرای انســان برشــمرد کــه عبارتانــد از :ســاحت جســانی ،عقالنــی ،عاطفــی ،اخالقــی ،اجتامعــی ،هــری و
دینــی (موســویمقدم و زمانــی ،1390،ص  .)53در مبانــی نظــری ســتاد تحــول بنیادیــن ،ســاحتهای تربیتــی
ب ـرای نیــل بــه ﺣﻴﺎﺕ ﻃﻴﺒﻪ پیشبینیشــده اســت (مبانــی نظــری تحــول بنیادیــن ،1390،ص .)160-159
ساحت

تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﺑﺪنی
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺎسی
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ حرفهای
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻫﺮﻨﻱ ﻭ زیباییشناختی

اهداف کلی

ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آمادهسـازی ﻓﺮﺩﯼ و جمعـی ﻣﺮﺘﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﺮﻴ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎدی،
ﻋﺒﺎﺩی ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺣﻴﺎﺕ ﻃﻴﺒﻪ.
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آمادهسـازی ﻓﺮﺩﯼ و جمعی ﻣﺮﺘﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﺮﻴ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺄﻥ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﺑﺪﻲﻧ ﺣﻴﺎﺕ
ﻃﻴﺒﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آمادهسـازی ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮﺘﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﺮﻴ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺄﻥ ﺍﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺎسـی
ﺣﻴﺎﺕ ﻃﻴﺒﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آمادهسـازی ﻓﺮﺩﯼ و جمعـی ﻣﺮﺘﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﺮﻴ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺄﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ حرفـهای
ﺣﻴﺎﺕ ﻃﻴﺒﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آمادهسـازی ﻓﺮﺩﯼ و جمعـی ﻣﺮﺘﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﺮﻴ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺄﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪی
ﺣﻴﺎﺕ ﻃﻴﺒﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آمادهسـازی ﻓﺮﺩﯼ و جمعـی ﻣﺮﺘﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﺮﻴ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺄﻥ زیباییشـناختی ﻭ
ﻫﺮﻨﯼ ﺣﻴﺎﺕ طیبـه
جدول  .1ساحتهای ششگانهی تربیت و اهداف کلی.

 .3-1گردشگری

گردشــگری موفــق و پایــدار در کشــورهای درحالتوســعه ،نقط ـهی مرکــزی اتــکای توســعهی اقتصــادی
اســت ،ب ـرای کشــور ارزآور اســت و بهویــژه ب ـرای بیبضاعتهــا و مناطــق فقیــر ،درآمــد و اشــتغال ایجــاد
میکنــد (رضغــام بروجبــی و شــالبافان ،1391 ،ص  .)13تقســیمبندی انــواع گردشــگری از دیــدگاه ســازمان
یادشــده عبارتنــد از :گردشــگری فرهنگــی ،1گردشــگری طبیعــی ،2گردشــگری تجــاری ،3گردشــگری مذهبــی 4و
بزاده ،1393،ص .)59-58
گردشــگری ورزشــی( 5بــه نقــل از یعقــو 
1- Cultural Tourism
2- Natural Tourism
3- Business Tourism
4- Religious Tourism
5- Sport Tourism
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بــر اســاس گ ـزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد 1در ســال  ،2019ای ـران در ردهبنــدی گردشــگری کشــورهای
منطقـهی «منــا» ۱۵( ،2کشــور خاورمیانــه و شــال آفریقــا) بــا امتیــاز  ،۳.۵ســیزدهمین کشــور منطقــه اســت.
ایـران ،تنهــا در دو شــاخص منابــع طبیعــی و فرهنگــی (از نظــر آثــار تاریخــی و فرهنگــی در میــان ده کشــور
اول جهــان و در جاذبههــای طبیعــی و تنــوع اقلیمــی نیــز جــزو پنــج کشــور برتــر دنیــا) و قیمــت پایین ســفر
(ارزانتریــن مقصــد جهــان) ،پیشــتاز دیگـران اســت و در شــاخصهای دیگــری چــون نیــروی متخصــص نیــز،
شــاخصهای ایـران ناپذیرفتنــی و بســیار پایینتــر از دیگــر کشــورهای منطقــه اســت.

 .4-1گردشگری از نگاه اسالم

روش تربیتی مکتب اسالم مبتنی بر فعالیت ،تجارب عملی و فردی مرتبی است .رویکردهای احادیث و
روایات و نیز فالسفه ،عرفا و متکلامن اسالمی (غزالی ،مولوی ،ابنسینا ،سهروردی) ،در روش تربیتی کودکان در
مكتب اسالم عبارتنداز :عملگرایی و تجربهمحوری ،مواجههی کودک با مشکالت ،بازی ،تربیتبدنی ،الگوگیری،
عربتآموزی ،تجربه و گردش علمی (به نقل از میرغالمی و همکاران ،1397،ص .)75-74
همـهی آیــات مربــوط بــه گردشــگری در قــرآن کریــم ،نهتنهــا بــه مطلوبیــت گردشــگری اشــاره دارنــد،
بلکــه بــر گردشــگری نیــز امــر میکننــد و تأییــد و تأکیــد دارنــد .روایــات وارده از امامــان معصــوم(ع) نیــز در
تأییــد و تأکیــد گردشــگری ف ـراوان اســت و در آنهــا ،امئــه(ع) بــه بیــان جزئیــات و احــکام ایــن موضــوع نیــز
پرداختهانــد؛ بنابرایــن ،گردشــگری جــزء اعــال مبــاح بهشــار مـیرود کــه در رشایطــی واجــب و در رشایطــی
حــرام (ســفرهای حــرام) میشــود .از جمعبنــدی آیــات و روایــات و آموزههــای دیــن اســام دربــارهی
گردشــگری بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه شــارع ،ایــن موضــوع را مطلــوب میدانــد و لــذا بـرای آن ،بایدهــا و
نبایدهایــی مشــخص کــرده اســت .فقهــا ایــن بایدهــا و نبایدهــای احــکام رشعــیِ جوانــب مختلف گردشــگری
را از آیــات و روایــات و بــر اســاس روش اجتهــادی اســتخراج میکننــد کــه از کنــار هــم ق ـرار گرفــن آنهــا،
چارچــوب گردشــگری مبتنــی بــر فقــه شــیعه بــه دســت میآیــد (امینــی ،1396 ،ص .)187-186
امــروزه ،گردشــگری دینــی انگیزههــای مختلفــی ،ماننــد پیــدا کــردن خــود ،انــس بــا خــدا ،بخشــش
گناهــان ،تجربــهی آموزشــی ،احساســات میهنپرســتانه ،لــذت بــردن از معــاری و جاذبههــای فرهنگــی
و یــا آشــنایی بــا یــک فرهنــگ و یــا قــوم دارد .ایــن نــوع گردشــگری ،هنــوز هــم یکــی از پرطرفدارتریــن
اشــکال مســافرت اســت (تیموتــی و الســن ،1392،ص  .)282دربــارهی انگیزههــای ســفر ،در آیــات متعــددی
از قــرآن کریــم میتــوان بــه عنــارصی همچــون عربتآمــوزی و درسآمــوزی از تاریــخ گذشــتگان ،شــناخت
ماهیــت و مبــدأ آفرینــش جهــان و آموخــن اشــاره کــرد (پیراســته و زاهــدی ،1387،ص  .)71در ســنت رســول
اكــرم(ص) ،اهمیــت مســئلهی ســفر بهروشــنی دیــده میشــود و از ایشــان ،احادیــث متعــددی دراینبــاره
روایــت شــده اســت؛ از آن جملــه میتــوان مــوارد گوناگونــی را برشــمرد كــه در آنهــا ،انگیــزهی ســفر از دیــد
پیامــر(ص) ،تجربــه آموخــن ،علمآمــوزی ،كســب ســامت ،گشــادگی در زندگــی و نجــات از افرسدگــی و طلــب
1- world economic forum
2- MENA
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روزی دانســته شــده اســت (رنجربیــان و زاهــدی ،1384 ،ص  .)119علــی بخشــی ( ،1387ص ،)146-135
انــواع ســفر را در قــرآن و روایــات؛ حــج ،جهــاد در راه خــدا ،عربتانــدوزی ،ســفر علمــی ،ام ـرار معــاش و
تفریحــی ،دســتهبندی میکنــد .محمــدی و قاض ـ یزاده ( ،1393ص  ،)50-31اهــداف گردشــگری و ســفر در
فرهنــگ اســامی را انجــام مناســک حــج متتــع و عمــره ،ســفر بـرای زیــارت مکانهــای مقــدس ،صلـهی رحــم،
ســفر بـرای جهــاد ،ســفر بـرای هجــرت ،علــم و فرهنگآمــوزی ،تفریــح و تفـ ّرج و کســب معــاش و تجــارت
میداننــد .امینــی ( ،1396ص  ،)165-159گردشــگری را از دیــدگاه آیــات قــرآن ،بــه امــر بــه ســیر و ســیاحت،
گــردش در زمیــن و منونههــا و الگوهــای ســیر و گــردش در زمیــن تقســیم کــرده اســت.
خداونـد در قـرآن كریـم ،بـه همـهی ابعـاد زندگی برشی توجـه منـوده و راهنامییهای الزم برای سـعادت
انسـان در دنیـا و آخـرت را بیـان کـرده اسـت .گاه در قالـب یـك داسـتان ،پیامهـا و نـكات ارزشـمندی نهفتـه
اسـت كـه انسـان را بـه تفكـر و تدبـر وامـیدارد .بازی و گردشـگری كـودك نیز ازجملـه موضوعاتی اسـت كه
بهطور غیرمسـتقیم ،در سـورهی یوسـف بــه آن ســفارش شده اسـت .در داستان یوسـف و برادرانش ،از زبان
بـرادران یوسـف ،چنین میخوانیم« :اِ ِ
ـب َوإِنَّا لَهُ لَ َحا ِفظُونَ ﴿یوسـف﴾۱۲ ،؛ گفتند:
رسـلْهُ َم َع َنـا غَدًا َی ْرت َْع َو َیلْ َع ْ
پـدر! چـرا دربـارهی یوسـف از مـا ایمن نیسـتی؟ بااینکه مـا خیرخواه او هسـتیم .او را فردا همراه ما بفرسـت
تـا بگـردد و بـازی كند و مـا نگهبان اوییم» (بهشـتی و منطقـی ،1390،ص .)95-94
ســفر رســول خــدا(ص) بــه شــام عبــارت بــود از ســفری کــه بــا عمویــش ابوطالــب کــرد ،درحالیکــه هنــوز
بــه ســن بلــوغ نرســیده بــود (طباطبائــی ،1374،ج  ،1ص .)100

 .4-2پیشینهی پژوهش

بررسـیها نشــان میدهنــد کــه تاکنــون کتــاب یــا مقالـهی مســتندی بــا موضــوع «ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻛﻮدﻛﺎن از
دیــدگاه مکتــب تربیتــی اســام» ،نوشــته و یــا منتــرنشــده اســت .نتایــج پژوهشهــای مرتبــط عبارتنــد از:
مقصــودی( ،)1395در یــک مقال ـهی کنفرانســی و مــروری 1بــا «عنــوان نقــش گــردش و گردشــگری در
تربیــت کــودکان» اعــام میکنــد :آنچــه مدنظــر اســت نقــش انکارناپذیــر تعامــل محیطــی ب ـرای تربیــت
صحیــح کــودکان اســت و در ایــن میــان ،گــردش و گردشــگری بهعنــوان یــک بســر مناســب ،رشایــط را بـرای
رشــد ویژگیهــای مثبــت شــخصیتی کــودکان فراهــم میکنــد .باهــر ( ،1387ص  ،)122در کتــاب رســانههای
گروهــی ،جنبههــای مذهبــی اســام را نشــان میدهــد؛ حضــور کــودکان در اماکــن و برنامههــای مذهبــی،
اگــر بــا تشــویق همـراه باشــد و هــر چــه میـزان رشکــت کــودک و فعالیتهــای او در ایــن محیطهــا بیشــر
شــود ،بــه نگرشهــای دینــی واالتــری دســت خواهنــد یافــت( .زارع ،)37 :1381 ،در پژوهشــی دیگــر بــا عنوان
«نقــش سیروســفرهای تفریحــی و علمــی در توســعهی «عامگرایــی» دانشآمــوزان» نشــان میدهــد نگــرش
دانشآمــوزان در گــروه آزمایشــی ،در ســطح معن ـیداری افزایــش یافتــه و در نگــرش گــروه کنــرل ،هیــچ
پیرشفــت چشــمگیری مشــاهده نشــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،تعامــل اجتامعــی و فرهنگــی در طــول ســفر،
یادگیــری را ارتقــا میدهــد و در زمین ـهی تحصیلــی ،ســبب تقویــت انگیــزهی دانشآمــوزان ب ـرای یادگیــری

 -1در منت این مقاله منابع ذکر نشدهاند و رصفاً در پایان مقاله ،تعدادی منبع بدون ارجاع درمنت معرفی شدهاند.
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علــوم در آینــده میشــود (کیانــی ،1387 ،ص ،)13-9در پژوهشــی دیگــر بــا عنــوان «بررســی جایــگاه توریســم
در محتــوای کتــب درســی دورهی تحصیلــی ابتدائــی در ســال  »1385-86نشــان داده شــد کــه مفاهیــم مرتبط
بــا گردشــگری کــه در کتــب درســی دورهی تحصیلــی ابتدائــی وجــود دارنــد ،منیتواننــد معــرف گردشــگری
باشــد و از ســوی دیگــر ،شــیوهی ارائـهی ایــن مفاهیــم در کتــب درســی ،بــا نظــر متخصصــان برنامـهی درســی
و گردشــگری متفــاوت اســت ،بهطوریکــه مفاهیــم وحــدت افقــی و عمــودی ندارنــد.
(پرییـاری ،)1392،در پژوهشـی دیگـر بـا عنـوان «تحلیلـی بـر آمـوزش گردشـگری در کتـب درسـی مقطع
ابتدایـی» نتیجـه میگیـرد کـه کتابهـای فارسـی (بخوانیـم) ،مطالعـات اجتامعـی (جغرافی ،تاریـخ و مدنی)
و علـوم مقطعهـای اول تـا ششـم ابتدایـی ،بـه فرهنـگ عمومی گردشـگری  -هرچنـد بهطور ناقص و نارسـا-
اشـاره داشـتهاند و بهطـور غیرمسـتقیم و بسـیار انـدک ،بـه توسـعهی گردشـگری پایـدار توجـه شـده اسـت.
مهـدی پورمیـر و همـکاران ( ،)1398در مقالـهای بـا عنـوان «تحلیـل محتـوای کتابهای درسـی پایهی ششـم
ابتدایـی بـر مبنـای مؤلفههـای آمـوزش گردشـگری» نشـان میدهد کـه از  829صفحـهی کتاب درسـی پایهی
ششـم 75 ،مـورد فراوانـی در رابطـه بـا مؤلفههـای آمـوزش گردشـگری یافـت شـد که بیشترین میـزان توجه،
مربـوط بـه مؤلفـهی چیسـتی گردشـگری و کمترین میـزان توجـه ،مربوط به مؤلفـهی هویت گردشـگر بوده
اسـت؛ از سـویی ،مؤلفههـا ،توزیـع و پراکندگـی مناسـبی در کتابهای درسـی نداشـتند.
همچنیــن بــر اســاس تحلیــل محتوایــی کــه از ســوی نگارنــدگان بــر روی کتابهــای درســی فارســی ،علــوم
تجربــی و علــوم اجتامعــی دورهی ابتدایــی ســال  1398-1397انجــام شــد ،در رابطــه بــا انــواع گردشــگری و
نســبت تصاویــر بــه مــن و پرســش و همچنیــن فعــال و غیرفعــال ،فراوانــی و نتایــج زیــر بهدسـتآمد:
نوع گردشگری

مذهبی (زیارت اماکن مقدس ،رشکت در مراسم و رویدادهای مذهبی،
دیدار عاملان دینی)
تجاری (بازدید از منایشگاههای تجاری ،بازدید مراکز تجاری و )...
ورزشـی (رشکت در انواع ورزشها ،مسـابقه ،ورزش همگانی ،متاشـای
رویدادهای ورزشـی ،ماجراجویی)
طبیعت (گردشگری دریایی و ساحلی ،کوهستانی ،کویر ،حیاتوحش،
پارکهای ملی و )...
فرهنگی (بازدید از میراث ،جشنوارهها ،بازدید از گالریهای هرنی،
رویدادهای فرهنگی -هرنی ،متاشای سینام/تئاتر ،دیدار اقوام و
دوستان ،شهربازی ،بازیهای محلی ،گردشگری غذا)
علمـی -آموزشـی (بازدیدهـای علمـی بـا محوریـت کتـاب درسـی،
بازدیـد از منایشـگاهها و )...

علوم تجربی

علوم اجتامعی

فارسی

0
0

0
15

5
25

50

15

25

9

30

40

41

35

10

0

0

جدول  .2فراوانی نسبی انواع گردشگری در کتب درسی دورهی ابتدائی 1398-1397؛ منبع :محقق.
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جدول  .3نسبتهای (به درصد) مشاهدهشده در تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدائی 1398-1397؛ منبع :محقق.

دیویــی 1در کتابهــای مقدمــهای بــر فلســفه آموزشوپــرورش ،مدرســه و شــاگرد و تجربــه و
آموزشوپــرورش اعــام میکنــد :آموزشوپــرورش ،رضورت زندگــی اســت (دیویــی ،۱۳۴۱ ،ص  .)۲بــه اعتقــاد
وی ،هــدف آموزشوپــرورش صحیــح ،بهبــود وضــع زندگــی اســت (هــان ،۱۳۴۶ ،ص  .)۶بــه گفت ـهیوی،
آموزشوپــرورش واقعــی ،از طریــق تجربــه بــه دســت میآیــد ،تجــارب آموزشــی معن ـیدار ،بههمپیوســته
و مرتبــط (هــان ،۱۳69 ،ص  .)۲۶تجربــه در خــأ بــه وقــوع منیپیونــدد ،بلکــه حاصــل تعامــل میــان فــرد
و محیــط اوســت (هــان .)۴۶ ،پکــر و باالنتیــن ،2002،الینهــارت ،تیتــل و ناتســون2002 ،؛ فالــک،2001 ،
ملبــور2008 ،؛ تافیلــد و همــکاران2003 ،؛ بــه نقــل از گرمــز .)26-24 :2014( 2پژوهشــی بــا عنــوان «اثــر
ســفرهای میدانــی بــر دانشآمــوزان کالس نهــم» ،نشــان میدهــد یادگیــری در خــارج از مدرســه ،اغلــب در
مطالعــات مختلــف بــا نامهــای گوناگونــی بیــان میشــود :یادگیــری غیررســمی ،آمــوزش غیررســمی ،یادگیــری
آزاد و یادگیــری در زمینههــا یــا محیطهــای خــارج از مدرســه .ســفرهای میدانــی هــم از لحــاظ شــناختی
و هــم از لحــاظ عاطفــی میتواننــد در آموزشوپــرورش مفیــد باشــند .بــا ایــن حــال ،مکانهــای یادگیــری
خــارج از مدرســه ماننــد باغوحــش و آکواریــوم ،بــه ســبب ماهیــت ارائ ـهی اطالعــات ،بــه دانشآمــوزان
بهطــور ذاتــی انگیــزه میدهــد .یادگیــری بــا انجــام ،دیــدن ،ملــس و مشــاهده ،اثـرات ارزشــمندی در یادگیــری
بازدیدکننــدگان دارد .یافتههــا نشــان داد ســفر میدانــی بــه یــک مرکــز علمــی ،باعــث افزایــش دامئــی عالقـهی
دانشآمــوزان بــه آن شــده اســت و درنتیجــه ،پیرشفــت تحصیلــی را بهبــود بخشــید .بــر اســاس تئــوری
3
اجتامعــی و فرهنگــی ،یادگیــری در محیطهــای اجتامعــی صــورت میگیــرد .دی ویــت و استورکســدیک
( ،2014ص  ،)181در پژوهشــی بــا عنــوان «مــروری کوتــاه بــر ســفرهای میدانــی مدرســه :یافتههــای کلیــدی
از گذشــته و پیامدهــای آینــده» نتیجــه میگیرنــد کــه یادگیــری شــناختی و عاطفــی میتوانــد درنتیج ـهی
بازدیــد کالس از محیطهــای خــارج از مدرســه اتفــاق بیفتــد و بهعنــوان فرصتــی ب ـرای اکتشــاف و کســب
تجربیــات دســت اول و اصلــی در خدمــت دانشآمــوزان باشــد؛ همچنیــن محیطهــای یادگیــری خــارج از
مدرســه ،بــر اصــاح نگــرش دانشآمــوزان پایـهی ششــم مؤثــر اســت .بهرنــت و فرانکلیــن ،2014( 4ص )236
در پژوهــش «مــرور ادبیــات ســفرهای میدانــی و ارزش آنهــا در یادگیــری» نشــان میدهنــد یادگیــری تجربــی
در مکانهــای ســفر رســمی و غیررســمی ،موجــب افزایــش عالقــه و دانــش دانشآمــوزان میشــود.
1- John Dewey
2- GÖRMEZ
3- Jennifer DeWitt &Martin Storksdieck
4- Marc Behrendt &Teresa Franklin
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ایــن پژوهــش ،بــا راهــرد اســتدالل منطقــی در تحقیقــات کیفــی انجامشــده اســت .پژوهــش بــر مبنــای
اســتدالل منطقــی ،پژوهشــی کلنگــر اســت .محقــق بــا توســل بــه ســاختارهای لفظــی و كالمــی ،تفســیر خود
را از موضــوع در قالــب نظریــه عرضــه میکنــد و در ایــن راه تــاش میکنــد بــا انســجام منطقــی و عقالنــی،
از حیــث صــوری و محتوایــی ،زمینــه را بـرای اقنــاع مخاطبان فراهــم آورد؛ ازایـنرو ،چنین پژوهشــی-پژوهش
تحلیلــی -را میتــوان بهاختصــار کلنگــر و كالمــی و تفســیری و اقناعــی معرفــی کــرد .اتــكا بــه ایــن راهــرد،
مبنــای منطقــی كســب معرفــت در حــوزهی معــارف ذهنــی و بیشــر معــارف متافیزیكــی اســت؛ امــا توســل
بــه آن در حــوزهی معــارف عینــی و تجربــی نیــز مشــهود و در خــور توجــه اســت (میرجانــی ،1389،ص .)49

 .1-5-1تجزیهوتحلیل دادهها

دیــن بهمنزلـهی بخــش اصلــی ســاختار تأثیرگــذار بــر جامعــه و یکــی از عوامــل تعیینکننــدهی رفتــار و
حــاالت انســانی شناختهشــده و همچنیــن ســبب ایجــاد انگیــزه در مســافرت و جابهجاییهــا نیــز میشــود.
دیــن و معنویــت ،همــواره جــزو مهمتریــن علــل مســافرت و جابهجاییهــا در طــول تاریــخ بودهانــد و
در گذشــته ،بیشــرین ســفرها بهمنظــور بازدیــد و زیــارت اماکــن مذهبــی انجــام میشــده اســت (تیموتــی
و الســن ،1392،ص  .)9درواقــع ،نــص رصیــح اســام پذیــرای گردشــگری اســت ۱۶ .آیــه در قــرآن وجــود
دارد کــه مســتقیامً ســفر و مســافرت را ترغیــب میکننــد .اندیشــهی اســام ،ســفر و رفتــار مهامننــوازی
را تشــویق میکنــد؛ امــا ایــن اندیش ـ ه بــر وضعیــت توســعهی گردشــگری کشــورهای اســامی خــاص ،تأثیــر
اندکــی داشــته اســت (زمانــی فراهانــی و هندرســون  ،۲۰۱۰بــه نقــل از اســکات و جعفــری ،1393 ،ص .)222
مســلامنان شــیفتهی ســفر کــردن هســتند .در حقیقــت ،تعالیــم اســامی ســفر کــردن را تشــویق میکنــد.
مســلامنان بــر ایــن باورنــد کــه در ســفر ،بــه خــدا نزدیکتــر میشــوند و امــکان اســتجابت دعــای آنــان نیــز
بیشــر میشــود (عزیــز ،۲۰۰۱ ،بــه نقــل از تیموتــی و الســن ،1392،ص .)191
بـرای آنکــه دریابیــم از دیــدگاه اســامی ،چــه محركهایــی بـرای سیروســفر و توصیــه بــه آن وجــود دارد،
بیتردیــد مراجعــه بــه كتــاب الهــی و ســنت رســولالله(ص) راهگشــا خواهــد بــود .بــا جســتجو در قــرآن
كریــم ،واژههایــی كــه میتــوان از آنهــا ،بـرای ســفر اســتناد گرفــت؛ عبارتنــد از :ســفر ،ســیر ،هجــرت ،نفــر،
ســیاحت و . ...وجــه اش ـراک ایــن تعابیــر را میتــوان در دو ویژگــی مهــم خالصــه كــرد :نخســت اینکــه در
همـهی ایــن واژگان ،مفهــوم حركــت نهفتــه اســت و دومیــن ویژگــی كــه بیشــر اهمیــت دارد ،ارزشــمند و
هدفمنــد بــودن ایــن حركتهــا اســت .ایــن موضوعــات بــا نگاهــی مثبــت در قــرآن كریــم مطرحشــده اســت
و فعــل حركــت بــا مضمــون پیرشفــت ،آگاهــی و ارتقــا همـراه گردیــده اســت .در طــول تاریــخ ،اندیشــمندان
مســلامن از رسارس رسزمینهــای اســامی ،بــا درك اهمیــت ایــن موضــوع ،كاملیابــی و پیرشفــت شــخصیتی
خــود را در سیروســفر و تجربــه آموخــن یافتهانــد (پیراســته و زاهــدی ،1387،ص .)71-70
(ص)
دربــارهی گردشــگری کــودکان ،دو مــورد آشــکار از قــرآن و ســیره حــرت محمــد ذکــر میشــود.
نخســت ،در تفســیر آیـهی  12ســورهی یوســف آمــده اســت« :بـرادران یوســف میخواهنــد بــه پــدر بگوینــد:
اگــر یوســف را بــه دســت آنــان بســپارد ،او را بـــه صحـرا میبرنــد و در فضــای آزاد ،بــا او همبــازی میشــوند
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و بــه او فرصــت گــردش میدهنــد و درعینحــال ،از او محافظــت میکننــد كــه دچــار حادث ـهی ناگــواری
نشــود .معلــوم میشــود مطابــق منطــق آنــان ،آن كســی امیــن و خیرخــواه كــودك اســت كــه كــودك را بــه
صحراگــردی ،كوهنــوردی ،بــازی و مســابقه بــرد و هــر لحظــه بــر نشــاط او بیفزایــد و مانــع افرسدگــی و
ماللــش شــود .پــس میتــوان گفــت :مطابــق ایــن آیــه ،انســان ،نیازمنــد تفریــح و ورزش اســت و قویتریــن
منطقـــی كــه توانســت حــرت یعقــوب را تســلیم خواســتهی فرزنــدان كنــد ،ایــن بــود كــه یوســف نیــاز بـــه
تفریــح دارد» (قرائتــی ،1378 ،بــه نقــل از بهشــتی و منطقــی ،1390،ص  .)95-94امــروزه ایــن ســفر را در
دیــدگاه عــام« ،ســفر تفریحــی» میخواننــد و در تقســیمبندی انــواع گردشــگری ،ذیــل عنــوان «گردشــگری
طبیعتگ ـرا» ق ـرار میدهنــد؛ دوم ،ســفرهاى رســول خــدا(ص) بــه شــام کــه بــا متایــل ایشــان و ب ـرای تأمیــن
معیشــت و تقویــت مهارتهــای زندگــی بــوده اســت .ایــن ســفر میدانــی هــم «گردشــگری تجــاری» و هــم
«گردشــگری آموزشــی» بــوده اســت.
ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ،ﺷﮑﻞ حـارض ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭا «ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ» میداننـد .ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ دیـدگاه
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﮔﺮﺍﻳﻲ 1به جامعهشناسـی واردشـده ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻳﻨﺎﻥ ،ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻪ علت ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻏﺮﻴﻣﻨﻌﻄﻒ
ﺧﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻭ نیازهـای ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﺑﺎ ﺗﺄﺧﺮﻴ ﺟﻮﺍﺏ میدهـد؛ همچنیـن ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ،در بـرآورده
ﻛﺮﺩﻥ نیازهـای ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ حرفـهای ﺍﻓﺮﺍﺩ ،ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ الیههـای عمیقتر ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ،ب ه نوعی ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﺮﺍﻳﯽ
2ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ِﺗﺮﺑﻴﺖ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ میشـود .ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞﮔﺮﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻋﺮﺻه ﻤﻧﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪی فروکاستن صالحیتهـا ﻭ مهارتهـای ﻣﺮﺘﺑﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺭﮎ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﺩﻭﻡ ،فروکاستن ﻳﺎﺩﮔﺮﻴﯼ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﻣﺸﺨﺺ بهویـژه ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ کتابهـای ﺩﺭﺳﯽ
ﻭ همچنیـن فروکاستن ﻣﻔﻬﻮﻡ شایسـتگیهای ﻣﺮﺘﺑﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌهی بعـد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺍﻳﺸﺎﻥ .فـرﻭﮐﺎﻫﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ
ﭘﺪﻳﺪﻩی مدرکگرایـی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪﮔﺮﺍﻳﯽ(همان ،ص .)230
ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﻲﺷ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻣﻌﻠﺎﻤﻥ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ روشهــای ﺳﻨﺘﻲ بهویــژه ﺳﺨﺮﻨﺍﻲﻧ ،ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮﻏﻴﺐ میکننــد ﻭ ﻋﻲﻠﺭﻏﻢ اینکــه ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ،ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ
ﻋﻤﻼ ﭼﻨﻦﻴ ﻧﻈﺮاتــی ﺟﻨﺒﻪی ﺷﻌﺎﺭﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ،ﺭﺷﺪ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ آزاداندیشــی ﺻﺤﺒﺖ میشــود؛ ﺍﻣﺎ ً
اســت و ﺍﺯ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﻭﺣﻴﻪی ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺩﺭ میــان ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﺁﻧﺎﻥ ســخن مـیرود؛ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ
ﻋﻤﻞ ،نهتنهــا ﮔﺎﻡ مؤثــری بدیــن منظــور ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ منیشــود ،ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻭﻗﺎﺕ ،ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﻓﺎﻗﺖ بهنوعــی
ﺭﻗﺎﺑﺖ تبدی ـ ل میگــردد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪی ﺁﻥ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺲ ﺣﺴﺎﺩﺕ ،کینهتــوزی ﻭ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺩﺭ میــان ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺍﺳﺖ .ﺳﺒﻚ ﻏﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﺍﻛﺮﺜ آموزشهای ﻛﻼﺱ ،ﺳﻨﺘﻲ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪی ﻳﺎﺩﮔﺮﻴﻱ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺩﺭﻲﺳ ،ﻛﻤﺮﺘ ﺑﺎ موقعیتهــای ﭼﺎﻟﺶﺁﻭﺭ ﻣﻮﺍﺟﻪ میشــوند (شــکاری ،1391،ص .)32
ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻳﺎﺩﮔﺮﻴﻱ ﺭﺳﻤﻲ ،سـبب واکنشهـای ﺍﻳﺠﺎﻲﺑ ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ یادگیریهـای ﻏﺮﻴﺭﺳﻤﻲ ﻭ
بهکارگیـری ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺲ واکنشهاسـت .ﻃﺮﺡ ﺍﻳﺪهی فعالیتهـای فوقبرنامـهی ﺩﺭﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
فعالیتهـای ﺑﺮﻴﻭﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ فعالیتهـای ﻣﮑﻤﻞ ،از ﻭﺍﮐﻨﺶ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ نظامهـای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ااسـت.
1- FUNCTIONALISM
2- Reductionism
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ﺍﻳﻦ ایدههـا ،اِﺷﮑﺎﻝ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ناکارآمدیهـای ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ (مبانـی نظـری تحـول بنیادیـن ،1390،ص .)230
بررسـیها نشــان میدهــد روشهــای متنوعــی ،مســتند بــه آیــات و احادیث ،برای اســتفاده از گردشــگری
بهمنظــور پویایــی نظــام آموزشــی وجــود دارد کــه در دنیــای غــرب ،از آنهــا بهخوبــی بهرهبــرداری میشــود؛
امــا علیرغــم پیشــینهی ایدئولوژیــک و تاریخــی ،در نظــام آموزشــی مــا ،بــه آنهــا کمــر توجــه شــده اســت.
در زیــر بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود:

 .2-5-1سفرهای میدانی

ســفرهای میدانــی در  14آیـهی قــرآن ،بـرای عربتآمــوزی و تقویــت بعــد اعتقــادی و اخالقــی ســفارش
شــده اســت .فایــوس (بــه نقــل از ســقائی ،1387 ،ص  )102آورده اســت« :ســفرهای میدانــی» میتوانــد روش
نوینــی ب ـرای یادگیــری ســواد بــه معنــای نویــن آن باشــد؛ همچنیــن نتایــج متنوعــی از یادگیــری ســفرهای
میدانــی بــه دســت میآیــد؛ ماننــد دســتیابی بــه تفکــر مرتبـهی باالتــر کــه از طریــق کار گروهــی و گفتگــو
حاصــل میشــود .گفتنــی اســت از ایــن راه ،کنــرل بــر یادگیــری ،تفکــر و صحبــت دربــارهی یادگیــری تقویــت
میگــردد (نانــدی ،1999 ،1بــه نقــل از گورمــز 2014،ص .)30

 .3-5-1روش مشاهدهای (عربتآموزی)

این روش مبتنی بر رویکرد قرآن کریم است .خداوند به گردش (سیر) در زمین و دیدن آثار متدنی برای
عربتآموزی امر میکند .امروزه ،این روش به یادگیری مشاهدهای 2معروف است و میتوان آن را «روش
الگویی» 3نامید .این روش در رستارس زندگی و ابعاد مختلف آن کاربرد دارد و ازآنجاکه محتوای تربیت را
بهصورت عینی و عملی ارائه میدهد ،در انتقال مفاهیم و آموزش برنامههای تربیتی ،بسیار مؤثر است.
به نظر واضعان نظریهی یادگیری اجتامعی ،4یادگیری مشاهدهای ،مهمترین نوع یادگیری انسان است .از
5
الگو در عربی ،به «ا ُسوه» و «قدوه» تعبیر میشود .در قرآن کریم ،در سه مورد این واژه بهکار رفته است
(قامئیمقدم ،1382،ص  .)26آموزش مهارتهای اجتامعی از طریق الگوی یادگیری بندورا ،6سبب افرایش
معنادار این مهارتها و توانایی ذهن در کودکان شده است (صدیقی و همکاران ،۱۳۹۵ ،ص  .)105بر
اساس نظریهی تبیینی بندورا ،در سه حوزهی هستیشناسی ،انسانشناسی و ارزششناسی و اصول مطرحشده
در آن ،محققان معتقدند که در زمینهی روشها و راهکارهای عملی مبتنی بر این نظریه ،میتوان الگو و
چارچوب مشخصی در حوزهی امور تربیتی و آموزشی ،طراحی و ارائه کرد که در سه حوزهی شناختی ،رفتاری
و اجتامعی ،پاسخگوی پرسشهای معلامن و مربیان باشد و روشها و راهکارهای عملی را برای کاهش
1- Nundy
2- Theory Observational learning
3- Modeling method.
4- Social learning

 -5احزاب21 ،؛ ممتحنه 4 ،و .6
(Bandura’s -6آلربت بندورا :روانشناس و پایهگذار «نظریهی یادگیری اجتامعی» را یکی از بزرگترین روانشناسان زندهی جهان میدانند)
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ضعفها و رفتارهای نامطلوب و افزایش رشد و پیرشفت رفتارهای مطلوب و همچنین بهبود فرآیندهای
خودنظمدهی و انگیزشی به آنان ارائه دهد (جاویدی کالته جعفرآبادی و همکاران ،1390،ص .)252

 .4-5-1یادگیری تجربی

از دیــدگاه مکتــب تربیتــی اســام ،تجربــه جایــگاه ویــژهای دارد .در ســایت جســتجوی حدیــث میـزان،1
حــدود  180حدیــث دربــارهی «تجربــه» ثبتشــده اســت .امیراملؤمنیــن علــی(ع) در وصیــت بــه فرزنــدش،
امــام حســن(ع) فرمودهانــد :تجربههــای شــخصی و تجربههــای اندوختهشــده توســط دیگــران ،هــر دو
چ ـراغ راه زندگــی اســت و میتوانــد راهگشــای آینــدهی همــگان باشــد (مولــوی ،1392،ص .)65
اســتون و پرتیــک ( ،2013ص  ،)2بــر ایــن بــاور هســتند کــه در زمینــهی یادگیــری از راه گردشــگری
میتــوان ادعــا کــرد کــه یادگیــری تجربــی ،الگویــی را بـرای توضیــح چگونگــی یادگیــری افـراد در ســفر فراهــم
م ـیآورد .اســتون و پرتیــک( ،2013ص  ،)2نشــان مــی دهــد :الگــوی کالــب (یادگیــری تجربــی) میتوانــد
چارچوبــی بـرای درک و ارزیابــی یادگیــری ســفر فراهــم کنــد« .انعــکاس» ،جنبـهی اصلــی مــدل کالــب اســت
کــه یــک رضورت بـرای یادگیــری تجربــی محســوب میشــود .تجربـهی پیوســتهی ســفر و کشــف ،راهــی را
ایجــاد میکنــد کــه مســافر میتوانــد در تجربـهی خــود بازتــاب دهــد و بنابرایــن ،یادگیــری را خلــق میکنــد.
درحالیکــه پژوهشهــای یادگیــری تجربــی بــر عرص ـهی آمــوزش رســمی مترکــز دارنــد ،الزامــات یادگیــری
تجربــی همــه میتواننــد از طریــق ســفر رخ دهنــد .ریچــاردز ( ،1992ص  )160-158مفاهیــم یادگیــری
تجربــی و گردشــگری را طــی الگویــی بــه هــم پیونــد زده اســت .از دیــد او ،ســفر رشایــط مســاعدی را بـرای
یادگیــری تجربــی مهیــا میســازد .گروهــی از پژوهشــگران بــر پای ـهی یافتههــای تحقیقــات اخیــر نشــان
دادنــد :تجربـهی ســفر و گردشــگری ،ارتقــای مجموعـهای از مهارتهــای فــردی و اجتامعــی را -ازجملــه در
زمینـهی اعتامدبهنفــس ،حــل مشــکالت ،ارتبــاط گرفــن بــا دیگــر افـراد و فرهنگهــا ،اســتقالل و خوداتکائــی
و نیــز ســازگاری و انعطــاف را امکانپذیــر میســازد(عالءالدینی و فتحــی ،1394 ،ص .)178
نگارنــده در جــدول ( ،)4بــا ارائ ـهی چارچــوب گردشــگری در ســاحتهای تربیتــی مبتنــی بــر قــرآن و
حدیــث ،تصویــری یکپارچــه از ارتبــاط عنــارص و عوامــل تربیــت دانشآمــوزان ،ب ـرای نیــل بــه ســاحتهای
ش ـشگانه از دیــدگاه قــرآن و حدیــث ،بــا بهرهمنــدی از انــواع گردشــگری بهعنــوان بســر ایــن مهــم ارائــه
کــرده اســت تــا در ادامــه ،بــا اســتفاده از آموزههــای دیــن مبیــن اســام ،روشهــای دســتیابی بــه هــدف
پژوهــش را ترشیــح کنــد.

1- http://mizan.hadith.net/
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ابعاد و اهداف
سفر
ابعاد اهداف

منابع

آیات و احادیث

حج و زیارت
بعد عبادی
جهاد در راه خدا

گردشگری مذهبی ()Religious Tourism
گردشگری زیارت ()Pilgrimage tourism
گردشگری فرهنگی ()Cultural Tourism
گردشگری عربت
()Dark Tourism, War Tourism, Dark Tourism, Trouble Tourism
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تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻫﺮﻨی ﻭ زیباییشناختی

در جستجوگر حدیث میزان ،در مجموع  909حدیث با عبارت
«جهاد» یافت شد
ُ
«رسول اللّ ِه صلیاللهعلیهوآله :سا ِف ُروا ت َِص ُّحوا و جا ِه ُدوا ت َغ َن ُموا؛
حدیث
پیامرب خدا(ص) مسافرت كنید تا تندرست مانید و جهاد كنید تا
غنیمت به دست آورید» (محمدی ریشهری ،1386 ،ص .)308

تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺟﺘﺎﻤعی ﻭ ﺳﻴﺎسی

اس
در قرآن ،در  7آیهی نورانی «حج» آمده استَ « :وأَ ِّذنْ ِفی ال َّن ِ
بِالْ َح ِّج یَأْتُوكَ ِر َج ًال َو َع َل ك ُِّل ضَ ا ِم ٍر یَأْتِی َن ِم ْن ك ُِّل ف ٍَّج َع ِمیقٍ
قرآن ﴿حج﴾۲۷ ،؛ و در میان مردم ،براى [اداى] حج بانگ برآور تا
[زائران] پیاده و [سوار] بر هر شرت الغرى كه از هر راه دورى
میآیند ،بهسوی تو رویآورند».
در جستجوگر حدیث میزان ،درمجموع  1395حدیث با عبارت
«حج» و «الزیاره» یافت شد .زیارت قرب پیامرب خدا(ص) و زیارت
حدیث
قرب شهیدان و زیارت قرب امام حسین(ع) با یک حج مقبول همراه
رسول خدا برابر است(ص) (حر عاملی ،1409 ،ج  ،10ص .)278
«جهاد» ،دستکم در  17سورهی قرآن کریم ازجمله بقره،
آلعمران ،نساء ،مائده ،انفال ،توبه ،نحل ،حج ،منل ،احزاب،
شوری ،محمد ،فتح ،حدید ،حرش ،ممتحنه و صف آمده است.
«ِإنَّ الَّ ِذی َن آ َم ُنوا َوالَّ ِذی َن هَا َج ُروا َو َجاهَدُ وا ِفی َسبِیلِ اللَّ ِه أُولَ ِئكَ
یم ﴿بقره﴾۲۱۸ ،؛ آنان كه ایامن
یَ ْر ُجونَ رحمتالله َواللَّهُ َغفُو ٌر َر ِح ٌ
آورده و كساىن كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد منودهاند ،آنان
قرآن
ت خدا امیدوارند و خداوند آمرزنده مهربان است».
به رحم 
«الَّ ِذی َن آ َم ُنوا َوهَا َج ُروا َو َجاهَدُ وا ِفی َسبِیلِ اللَّ ِه ِبأَ ْم َوالِه ِْم َوأَنْف ُِسه ِْم
أَ ْعظَ ُم َد َر َج ًة ِع ْندَ اللَّ ِه َوأُولَ ِئكَ ه ُُم الْفَائِ ُزونَ ﴿توبه﴾۲۰ ،؛ كساىن
كه ایامن آورده و هجرت كرده و در راه خدا با مال و جانشان
به جهاد پرداختهاند ،نزد خدا مقامى هر چه واالتر دارند و اینان
هامن رستگارانند».

انواع
گردشگری

ساحت
تربیتی

ابعاد و اهداف
سفر
ابعاد اهداف

منابع

آیات و احادیث

بعد سیر آفاقی

عربت اندوزی
شناخت ماهیت و مبدأ خلقت جهان

بعد علمی و وزشی

گردشگری علمی -آموزشی ()Educational
گردشگری کشاورزی ()Agree Torism

سفر علمی
دانش آموخنت

گردشگری طبیعت ()Natural Tourism
گردشگری ورزشی ()Sport Tourism
گردشگری سالمت ()Helth Tourism

ﺗﺮﺑﻴﺖ زیستی ﻭ ﺑﺪنی
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻫﺮﻨی ﻭ زیباییشناختی
ﺗﺮﺑﻴﺖ علمی ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی

در  14آیهی نورانی قرآن ،سیر در زمین برای عربتآموزی آمده
است:
ف بَدَ أَ الْ َخل َْق ثُ َّم اللَّهُ یُ ْن ِش ُئ
«ق ُْل ِسی ُروا ِفی ْالَ ْر ِض فَانْظُ ُروا كَ ْی َ
قرآن ال َّنشْ أَ َة ْال ِخ َر َة إِنَّ اللَّهَ َع َل ك ُِّل شَ ْی ٍء َق ِدی ٌر ﴿عنکبوت﴾20،؛ بگو
در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز كرده است؛
سپس [باز] خداست كه نشاه آخرت را پدید میآورد .خداست
كه بر هر چیزى تواناست».
السالِ َف ِة لَ ِع َربةً ،أی َن ال َعاملِ َق ُة و أبنا ُء
«و إ َّن لَكُم فی القُرونِ ّ
(ع)
ال َعاملِ َق ِة؟! أی َن ال َفرا ِع َنةُ...؛ امام عىل  :راستى كه در اقوام و
حدیث
ملل پیشین ،براى شام درس عربىت است .كجایند عاملقه و»...
(محمدی ریشهری ،1386 ،ص .)37
« َو َما كَانَ الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ لِ َی ْن ِف ُروا كَا َّف ًة َفلَ ْو َل نَ َف َر ِم ْن ك ُِّل ِف ْر َق ٍة ِم ْن ُه ْم
طَائِ َف ٌة لِ َی َت َف َّق ُهوا ِفی الدِّینِ َولِ ُی ْن ِذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِلَ ْیه ِْم
لَ َعلَّ ُه ْم یَ ْح َذ ُرونَ (توبه)122 ،؛ و شایسته نیست مؤمنان همگى
قرآن [براى جهاد] كوچ كنند؛ پس چرا از هر فرقهای از آنان ،دستهای
كوچ منیکنند تا [دستهای مبانند و] در دین آگاهى پیدا كنند و
قوم خود را هنگامیکه بهسوی آنان بازگشتند ،بیم دهند باشد
كه آنان [از كیفر الهى] برتسند».
ِالصینِ  ،فَ ِإ َّن
«رسول اللّه صلیاللهعلی هوآله :ا ُطلُ ُبوا ال ِعل َم ولَو ب ّ
طَل ََب ال ِعلمِ فَریضَ ٌة َعىل ك ُِّل ُمسلِم؛ پیامرب خدا(ص) :دانش را
بجویید؛ هرچند در چین باشد .جستجوى دانش بر هر
مسلامىن( »...محمدی ریشهری ،1386 ،ص .)286
علی علیهالسالم :الشّ ِ
اخ ُص فی طَل َِب ال ِعلمِ كَامل ُجا ِه ِد فی
حدیث «اإلما ُم ٌّ
(ع)
َسبیلِ اللّ ِه؛ امام عىل  :سفركننده در جستجوى دانش ،مانند
جهادكننده در راه خداست» (هامن ،ص .)31
«اإلمام الصادق علیهالسالم :ا ُطلُ ُبوا ال ِعل َم ولَو ِبخ ِ
َوض اللُّ َج ِج
وشَ ِّق امل ُ َه ِج؛ امام صادق(ع) :دانش را بجویید ،هرچند در ژرفاى
دریا فرو روید و خونتان بریزد» (هامن ،ص .)14

انواع
گردشگری

ساحت
تربیتی
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ابعاد و اهداف
سفر
ابعاد اهداف

منابع

بعد تجاری

بعد تجاری

بعد نشاط و شادابی

تفریح و سالمتی

گردشگری تفریحی
()Recreational tourism

جدول  .4چارچوب گردشگری در ساحتهای تربیتی مبتنی بر قرآن و حدیث.
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دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 5شماره 2

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺯیستی ﻭ ﺑﺪنی

«آ َجرتُ نَفسی ِمن خَدی َج َة َسف َرتَینِ ِبق ٍ
َلوص؛ پیامرب خدا(ص) :من
در دو سفر  ،خود را در برابر دریافت یك ماده شرت جوان،
حدیث
اجیر خدیجه كردم [و براى او به سفر تجارت رفتم]» (محمدی
ریشهری ،1386،ص .)34
ْ
ِ
ِ
ف َوإنَّا لَهُ لَ َناص ُحونَ
وس َ
«قَالُوا یَا أَبَانَا َما لَكَ َل تَأ َم َّنا َع َل یُ ُ
&أَ ْر ِسلْهُ َم َع َنا غَدًا یَ ْرت َْع َویَلْ َع ْب َوإِنَّا لَهُ لَ َحا ِفظُونَ (یوسف11 ،
و )12؛ گفتند اى پدر تو را چه شده است كه ما را بر یوسف
قرآن
امین منى داىن درحالیکه ما خیرخواه او هستیم & فردا او را
با ما بفرست تا [در چمن] بگردد و بازى كند و ما بهخوبی
نگهبان او خواهیم بود».
پیامبر گرامـی اسلام(ص)« :سـا ِفروا ت َِص ّحـوا و تَغ َنموا؛ مسـافرت
حدیث كنیـد تـا سـامل و تندرسـت مبانیـد و بهرههـا نصیبتـان شـود».
(عیناثـی ،1384 ،ص .)١٢

گردشگری تجاری ()Business Tourism

« َفل ََّم َجا َوزَا ق ََال ِل َف َتا ُه آ ِت َنا غَدَا َءنَا َلقَدْ لَ ِقی َنا ِم ْن َس َف ِرنَا َه َذا
ن ََص ًبا ﴿کهف﴾۶۲ ،؛ و هنگامیکه [از آنجا] گذشتند[ ،موىس] به
جوان خود گفت :غذایامن را بیاور كه راستى ما از این سفر رنج
بسیار دیدیم ».عرفا در برداشتهای خود از سفر موسی(ع) ،بر
تأمین معاش نیز تأکید کردهاند (علی بخشی.)15 ،1387،
« َوإِ َذا َرأَ ْوا تِ َجا َر ًة أَ ْو لَ ْه ًوا انْفَضُّ وا إِلَ ْی َها َوتَ َركُوكَ ق َِائًا ق ُْل َما ِع ْندَ
اللَّ ِه َخ ْی ٌر ِم َن اللَّ ْهو ِم َن ال ِّت َجا َر ِة َواللَّهُ َخ ْی ُر ال َّرا ِز ِقی َن ﴿جمعه،
﴾۱۱؛ و چون دادوستد یا رسگرمی ببینند ،بهسوی آن رو ى
میآورند و تو را درحالیکه ایستادهای ،ترك میکنند .بگو آنچه
نزد خداست ،از رسگرمى و از دادوستد بهرت است و خدا بهرتین
روز ىدهندگان است».

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ حرفهای

قرآن

آیات و احادیث

انواع
گردشگری

ساحت
تربیتی

بـرای اســتفادهی کاربــردی از ایــن پژوهــش در جــدول ( ،)5ارتبــاط میــان انــواع گردشــگری و ســاحتهای
تربیتــی در دروس دورهی ابتدائی پیشنهادشــده اســت.
نوع گردشگری

فعالیت گردشگری

ساحت تربیتی

گردشگری مذهبی
گردشگری زیارت

زیارت اماکن متربکه
رشکت و مشارکت در مراسم
مذهبی

تربیت اعتقادی،
عبادی و اخالقی

آمادهسازی ﻓﺮﺩﯼ و
جمعی ﻣﺮﺘﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ
ﻣﺴﺮﻴ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺗﺤﻘﻖ
ﺷﺄﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩی ،ﻋﺒﺎﺩی
ﻭ ﺍﺧﻼقی

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻫﺮﻨﻱ ﻭ
زیباییشناختی

آمادهسازی ﻓﺮﺩﯼ و
جمعی ﻣﺮﺘﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ
ﻣﺴﺮﻴ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺄﻥ
زیباییشناختی ﻭ
ﻫﺮﻨﯼ

فارسی
نگارش فارسی
هرن
مطالعات اجتامعی

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ
ﺑﺪنی

آمادهسازی ﻓﺮﺩﯼ و
جمعی ﻣﺮﺘﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ
ﻣﺴﺮﻴ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺄﻥ
ﺯیستی ﻭ ﺑﺪنی

علوم تجربی
تربیت بدنی

ازدید از منایشگاههای تجاری ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ
حرفهای
بازدید از مراکز تجاری

آمادهسازی ﻓﺮﺩﯼ و
جمعی ﻣﺮﺘﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ
ﻣﺴﺮﻴ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺄﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ حرفهای

کار و فناوری
مطالعات اجتامعی

گردشگری فرهنگی
گردشگری هرنی

گردشگری طبیعت
گردشگری ورزشی
گردشگری سالمت

گردشگری تجاری

بازدید از آثار تاریخی و
باستانی
بازدید از رویدادهای فرهنگی
(جشنوارههای بومی محلی)
و رشکت در آنها
بازدید از برنامهها و رویدادهای
هرنی و رشکت در آنها
طبیعتگردی
بازدید از رویدادهای ورزشی
و رشکت در آنها
بازدید از مراکز گردشگری
سالمت

بازدید از مراکز منادین آموزشی
(دکرتلند ،کار بازیا ،مراکز رشد،
شهرک ترافیک و )...
گردشگریعلمی_آموزشی
بازدید از مزارع پرورش
گردشگری کشاورزی
محصوالت کشاورزی (زراعت،
دام ،شیالت)
گردشگری اجتامعی
گردشگری سیاسی
گردشگری عربت

دیدار اقوام و آشنایان
رشکت در راهپیامییها
بازدید از موزههای جنگ

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ
ﻓﻨﺎﻭﺭی

اهداف ساحت

آمادهسازی ﻓﺮﺩﯼ و
جمعی ﻣﺮﺘﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ
ﻣﺴﺮﻴ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺄﻥ
ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ

دروس مرتبط

آموزش قرآن
هدیههای آسامنی

کار و فناوری
تحقیق و پژوهش

آمادهسازی ﻓﺮﺩﯼ و
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻭ جمعی ﻣﺮﺘﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﺮﻴ
مطالعات اجتامعی
ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺄﻥ ﺍﺟﺘﺎﻤعی ﻭ
ﺳﻴﺎسی
ﺳﻴﺎسی

جدول  .5ارتباط میان انواع گردشگری و ساحتهای تربیتی در دروس دورهی ابتدائی.

نقش گردشگری در پرورش کودک ،در ساحتهای تربیتی از دیدگاه قرآن و حدیث

109

نتیجه

ﻫﺪف اﺻﻲﻠ پژوهــش ﺣﺎﺮﺿ ،ﺑﺮرﻲﺳ «نقــش گردشــگری بــر تربیــت کــودک در ســاحتهای تربیتــی
از دیــدگاه قــرآن و حدیــث» ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻦﻴ ﻣﻨﻈﻮر ،اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش راهــرد اســتدالل
منطقــی در تحقیقــات کیفــی ،ﺗﺤﻠﻴﻞ و بررســی شــد .بــا بررســی انجامشــده در منابــع موجــود ،آیــات و
احادیــث فراوانــی اســتخراج شــد کــه در آنهــا بهصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم ،بــه گردشــگری بــا واژههایــی
چــون «ســیروا»« ،یســیروا»« ،فســیروا»« ،ســفر»« ،فســیحوا»« ،الســائحون»« ،الســائحات»« ،نقــب»« ،رضب»،
«رحلــه»« ،خــروج» و «هجــرت» اشارهشــده اســت .بــر اســاس تفســیر مرحــوم عالمــه طباطبائــی ،خداونــد از
میــان واژگان دال بــر گردشــگری ،از واژهی «ســیاحت» اســتفاده کــرده اســت.
از جمعبنــدی آیــات و روایــات و آموزههــای دیــن اســام دربــارهی گردشــگری بــه ایــن نتیجــه میرســیم
کــه شــارع ،ایــن موضــوع را مطلــوب میدانــد (امینــی ،1396،ص .)187-186
(ص)
دربــارهی گردشــگری کــودکان ،دو مــورد آشــکار از قــرآن و ســیره حــرت محمــد ذکــر میشــود:
نخســت ،تفســیر آیـهی  12ســورهی یوســف؛ بــر اســاس ایــن آیــه ،کــودک بــه تفریــح ورزش نیازمنــد اســت.
امــروزه ،ایــن ســفر را در دیــدگاه عــام« ،ســفر تفریحــی» مینامنــد و در تقســیمبندی انــواع گردشــگری ،از
آن بــا عنــوان «گردشــگری طبیعتگـرا» یــاد میکننــد .دوم ،ســفرهاى رســول خــدا(ص) بــه شــام؛ کــه بــا متایــل
ایشــان و بـرای تأمیــن معیشــت و تقویــت مهارتهــای زندگــی بــوده اســت .امــروزه ،ایــن ســفر را در ردیــف
«گردشــگری تجــاری» و «گردشــگری آموزشــی» ق ـرار میدهنــد.
مختصــات روش تربیتــی کــودکان در مكتــب اســام ،بــر اســاس رویکــرد فالســفه ،عرفــا و متکلامن اســامی
عبارتنــد از :عملگرایــی و تجربهمحــوری« ،تأكیــد بــر تجــارب فــردی و بهتبــع آن ،تربیـ ِ
ـت فــردی»؛ همچنیــن
ایــن مکتــب ،بــر روشهایــی چــون مواجه ـهی کــودک بــا مشــکالت ،الگوگیــری ،تجربــه و «گــردش علمــی»
اســتوار اســت .بــر اســاس رویکــرد صاحبنظ ـران ،دورهی ابتدائــی بــه ســبب ویژگیهــا و رشایــط ســنی
کــودکان ،نســبت بــه دورههــای تحصیلــی دیگــر ،اهمیــت و حساســیت بیشــری دارد .کــودکان در ایــن دوره،
بیشــرین آمادگــی را ب ـرای یادگیــری دارنــد .انگیــزه و عالق ـهی کــودکان بــه آموخــن ،بــا توجــه بــه گرایــش
فطــری آنــان بــه جســتجوگری و پرسـشگری و کســب شــناخت باالســت و رشایــط الزم را بـرای کســب تجارب
ارزشــمند دارنــد.
ش نشــان داد کــه ســفرهای تفریحــی و علمــی ،دس ـتیابی بــه نگرشهــای دینــی واالتــر،
نتایــج پژوه ـ 
تعامــل اجتامعــی و فرهنگــی ،یادگیــری ،انگیــزه و عالقـهی دانشآمــوزان ،پیرشفــت تحصیلــی ،لذتبخشــی،
دســتیابی بــه تفکــر مرتبـهی باالتــر ،فرصتــی بـرای اکتشــاف و کســب تجربیــات دســت اول ،اصــاح نگــرش را
ب ـرای دانشآمــوزان ابتدائــی تقویــت و ایجــاد میکننــد.
علیرغــم توصیــهی مکتــب تربیتــی اســام و نتایــج حاصــل از پژوهشهــای میدانــی و کاربــردی،
نظــام آموزشــی کشــور مــا بــه ســبب بیتوجهــی بــه ویژگیهــای رشــد و نیازهــای دانشآمــوزان ،آمــوزش
تکســاحتی و بهکارگیــری ناقــص روشهــای تربیتــی مؤثــر« ،ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ»« ،حافظهمحــور» ارزیابــی میشــود؛
همچنیــن نتایــج تحلیــل محتــوای گردشــگری در کتــب درســی دورهی ابتدائــی نشــان میدهــد کــه عمــوم
محتواهــای تدوینشــده ،خنثــی یــا غیرفعــال هســتند .برآینــد ایــن رویــه ،مرتبیانــی بــدون ﺻﻼﺣﻴﺖ ،ﻣﻬﺎﺭﺕ و
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شایســتگیهای پایــه اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بــه اســتناد آموزههــای دینــی (قــرآن ،حدیــث و ســیره)،
برنام ـهی درســی نظــام تعلیــم و تربیــت کشــور بایــد بــا ﺗﺪﺍﺭﻙ فرصتهــای ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ انعطافپذیــر ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩی ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭﻭﻲﻧ ﻭ ﺑﺮﻴﻭﻲﻧ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﻨﻲ ﻭ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ و ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻥ
ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩی ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﭼﺸﻴﺪﻥ ﻟﺬﺕ ﺩﺍﻧﺎﻳﯽ ،ایجــاد بســر ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻋﻤﻲﻠ ،ﭘﺮﻭﺭﺵ مهارتهــا،
باورهــا ﻭ گرایشهــا ،ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺭﻭﺣﻴﻪ کار جمعــی ﻭ مســئولیتپذیری ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﺮﺘﻲﺑ ،ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺧﻼﻗﻴﺖ و
قــوهی ﺗﺨ ّﻴﻞ ﻣﺮﺘﺑﻴﺎﻥ ،بـرای دســتیابی بــه همـهی ســاحتهای تربیتــی طراحــی و اجـراء شــود.
ب ـرای رهایــی از معضــل «حافظــه محــوری» و دســتیابی بــه هم ـهی ســاحتهای تربیــت میتــوان از
ـب
انــواع گردشــگری ،بهعنــوان یکــی از بســرهای جذابیــت برنام ـهی درســی و یکــی از راهربدهــای مناسـ ِ
تحقــق اهــداف ســاحتهای تربیــت اســتفاده کنــد .بدیــن منظــور ،الگوبــرداری از ســفرهای میدانــی
(ســیاحت یــا ســفرهای هدفمنــد) و روشهــای یادگیــری مشــاهدهای و تجربــی پیشــنهاد میشــود.
ب ـرای نیــل بــه ایــن هــدف ،در جــداول ( ،)4چارچــوب گردشــگری در ســاحتهای تربیتــی مبتنــی بــر
قــرآن و حدیــث ،بــه تفکیــک ابعــاد و اهــداف ســفر ،مســتند بــه آیــات و احادیــث احصــاء گردیــد؛ همچنیــن
تناظــر انــواع گردشــگری و ســاحت تربیتــی بــا ایــن منابــع اســتخراج شــد .ســپس در جــدول ( ،)5ارتبــاط میــان
انــواع گردشــگری و ســاحتهای تربیتــی در دروس دورهی ابتدائــی بــه تفکیــک ،انواع گردشــگری ،فعالیت در
نــوع گردشــگری ،ســاحت تربیتــی متناظــر بــا نــوع گردشــگری و هــدف ســاحت و دروس متناظــر بــا ســاحت
تربیتــی و نــوع گردشــگری بیــان گردیــد .ایــن جــداول ،تصویــری یکپارچــه و کلــی از ارتبــاط ایــن عنــارص و
عوامــل را نشــان میدهنــد تــا شــاید مــورد بهرهبــرداری برنامهریــزان و سیاســتگذاران آموزشوپــرورش
قـرار گیــرد.
مســتند بــه گ ـزارش ســال  2019و جایــگاه پاییــن گردشــگری ای ـران در جهــان و منطقــه ،ب ـرای ج ـران
نقیصههــای ایــن گـزارش ،بهویــژه نیــروی انســانی متخصــص در صنعــت گردشــگری ،ایجــاد زمینـهی تربیــت
گردشــگری دانشآمــوزان در ایــن دورهی تحصیلــی ،بــه ترویــج و توســعهی پایــدار گردشــگری کشــور و
ارتقــای رتب ـهی کشــور کمــک میکنــد.
بـا توجـه بـه ویژگیهای روانشـناختی و نیـاز عاطفـی دانشآمـوزان دورهی ابتدائی ،بهویـژه دورهی اول،
سـفرهای کوتـاه و نزدیـک و نیـز حضـور یکی از اعضای خانواده در بعضی از سـفرها پیشـنهاد میشـود.
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 ،5شــارهی  1391 ،1ش.
•صافی ،احمد؛ آموزشوپرورش ابتدایی ،دورهی اول و دوم متوسطه؛ ویراست چهارم ،تهران ،سمت 1394 ،ش.
•صدیقــی و همــکاران؛ «بررســی اثربخشــی آمــوزش مهارتهــای اجتامعــی از طریــق الگــوی یادگیــری مشــاهدهای
بن ــدورا ب ــر بهب ــود ای ــن مهارته ــا و نظری ــه ذه ــن دخــران و پــران پیشدبس ــتانی»؛ ش ــناخت اجتامع ــی،
ســال هفتــم ،شــارهی اول (پیاپــی  1397 ،)13ش.
•طباطبای ــی ،محمدحس ــین؛ تفس ــیر املی ـزان؛ ترجم ـهی س ــید محمدباق ــر موس ــوى هم ــداىن؛ ق ــم ،دف ــر انتش ــارات
اس ــامى جامع ـهى مدرس ــین ح ــوزه علمی ــه ق ــم 1374 ،ش.
•عالءالدینــی ،پویــا؛ فتحــی ،مرضیــه؛ «یادگیــری تجربــی و تغییــر رفتــار از طریــق فعالیتهــای زیس ـتبوم گــردی:
مطالعـهی کیفــی گردشــگران ایرانــی»؛ برنامهریــزی و توســعه گردشــگری ،ســال چهــارم ،شــارهی .1394 ،14
•علی بخشی ،اکرم؛ «سفر در اسالم»؛ پژوهشهای اسالمی ،سال اول ،شامرهی  1387 ،2ش.
•عیناثی ،محمدبنمحمد؛ مواعظ العددیه...؛ قم ،طلیعه نور 1384 ،ش.
•کیانــی ،علیرضــا؛ «بررســی جایــگاه توریســم در محتــوای کتــب درســی دوره تحصیلی ابتدائــی در ســال »1385-86؛
پایاننامـهی کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنــا :کــورش فتحــی و اجــارگاه  ،دانشــگاه شــهید بهشــتی 1387 ،ش.
•ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻢ و تربی ــت ﺭﺳﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ؛ مص ــوب ش ــورای عال ــی
آموزشوپـــرورش؛  1390ش.
•محم ــدی ،بنفش ــه؛ قاضــ یزاده ،کاظ ــم؛ «اه ــداف گردش ــگری و س ــفر»؛ کت ــاب و س ــنت در فرهن ــگ اس ــامی،
دورهی  ،2شـــارهی  1393 ،4ش.
•محمدی ریشهری ،محمد؛ میزان الحكمه؛ چاپ هفتم ،قم :موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث 1386 ،ش.
•محمــدی ،زهــره؛ «واکاوی ســفرهای کودکــی؛ منافــع ادراکشــده ،نوســتالژی ســفر و پیامدهــای رفتــاری آن»؛ رســاله
دکــری رشــته مدیریــت گردشــگری ،اســتاد راهنــا :دکــر مهــدی کروبــی ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی 1397 ،ش.
•ﻣﻘﺼﻮدی ،حســـین؛ «ﻧﻘﺶ ﮔﺮدش و ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن»؛ کنفرانـــس بیناملللـــی پژوهـــش در علـــوم و
مهندس ــی ( ،)icrsie.comدانش ــگاه ترکی ــه ،اس ــتانبول 2016 ،م.
•مول ــوی ،وحی ــد؛ «تجرب ــه از منظ ــر ق ــرآن كری ــم و روای ــات»؛ پایاننام ــه کارشناس ــی ارش ــد ،اس ــتاد راهن ــا :دك ــر
ابراهی ــم نزه ــت ،دانش ــكده الهی ــات و مع ــارف اس ــامی ،دانش ــگاه ته ـران 1392 ،ش.
•موس ــویمقدم ،س ــید رحمتالل ــه؛ عل ــی زمان ــی ،امیرعب ــاس؛ «س ــاحتهای وج ــودی انس ــان از دی ــدگاه عالم ــه
طباطبای ــی»؛ اندیش ــه نوی ــن دین ــی ،ش ــارهی  1390 ،27ش.
•مهدیپ ــور می ــر ،س ــیده راضی ــه و هم ــکاران؛ «تحلی ــل محت ــوای کتابه ــای درس ــی پای ــه شش ــم ابتدای ــی ب ــر
مبنـــای مؤلفههـــای آمـــوزش گردشـــگری»؛ برنامهریـــزی توســـعه گردشـــگری ،دورهی  ،8شـــارهی  1398 ،2ش.
•میرغالمـــی ،مرتضـــی؛ «بررســـی تطبیقـــی تعامـــل کـــودک بـــا محیـــط شـــهری از منظـــر اندیشـــهی اســـامی و
غربـــی»؛ پژوهشهـــای معـــاری اســـامی ،شـــارهی  1397 ،20ش.
•یاقوت حموی؛ معجم البلدان؛ بیروت ،دار احیاء الرتاث العربی 1399 ،ق.
بزاده ،رحی ــم؛ گونهشناس ــی گردش ــگری :ارائ ــه چارچوب ــی بــرای تقس ــیمبندی ان ــواع گردش ــگری؛ تهــران،
•یعق ــو 
جامع ــه شناس ــان 1393،ش.
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