
 
   

 

133- 109/  1399پاییز و زمستان    / هشتم شماره    / چهارم سال    / پژوهی مطالعات دین   

 دستاوردهای معنوی صنعت توریسم 

 1فهيمه سادات حسينی 

 چکیده 

براساس  رفت از آن  با توجه به گسترش بحران معنویت، ضروری است تا راهکارهای برون 
به  راهکارها  این  جمله  از  شود.  تبيین  اسالمی  چون  مبانی  مختلف  صنایع  کارگيری 

صنعت توریسم است. بنابراین، نوشتار حاضر با هدف تبيین نقش صنعت توریسم در  
گردآوری شده    – جهانی با روش تحليلی  رشد و احيای معنویت در جامعه   توصيفی 

جمع  کتابخانه ت به آوری اطالعا است. نگارندگان پس از  که  ای دست صورت  یافتند 
وسيله اعتالی  دستاوردهای معنوی صنعت توریسم عبارت است از: احيای معنویت به 

صورت مستقيم )گردشگری علمی( و غير مستقيم )احيای  به   سطح علمی افراد جامعه 
آموزه  براساس  نيکو  تعامل  سایه  در  اسالمی  اخالق  اعتالی  اسالمی(،  های  اقتصاد 

اقتصاد اسالمی به معنو  گردشگر و جامعه معنوی، اعتالی  حل    وسيله ی اسالم بین 
مشکالت اقتصادی برای نوع بشر و ایجاد فراغت بال برای تحصيل امور معنوی، اعتالی  

به  امنيت  و  ميان    وسيله سطح عدالت  رقابت  فضای  ایجاد  و  گردشگری  ژئوپليتيک 
گردشگری و ایجاد فضای مناسب  گذاری در توسعه پای کشورها در راستای سرمایه  دار 

ارائه  با  اسالمی  تمدن  و  فرهنگ  اعتالی  و  اسالمی  معنویت  ترویج  صحيح    برای 
گردشگران. ساز و تمدن های فرهنگ آموزه   ساز معنوی به 

گان   گردشگری.   کلیدی: واژ معنویت، دین، صنعت توریسم، 

 
 

گروه علمی  پژوه کارشناسی  . دانش 1 العالميه،    ص؟ المصطفی الهدی، جامعه تربیتی فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت   – ارشد فقه خانواده، 
 افغانستان. 
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 .مقدمه 1
که افراد با آن مواجه می بحران  تبع از ساختار انسان، یا مادی و یا معنوی است. براساس  شوند به هایی 

حل برای درمان تمام مشکالت، تأمين نيازهای مادی نوع بشر است، اما فرهنگ  فرهنگ غربی، یگانه راه 
داند در مقام مواجه  آنکه انسان را موجودی مرکب از دو بعد روحانی و جسمانی می   غنی اسالم با توجه به 

( از  82گوی تمام دردهای بشری است. )اسرا:  کند و پاسخ های مختلف به هر دو بعد توجه می با بحران 
رای  های مختلف در این راستاست. ب ها استفاده از صنایع و حرفه جمله راهکارهای مواجه با انواع بحران 

کارآمد برای برون  های بحران معنویت در  رفت از آسيب مثال صنعت توریسم یکی از ابزارهای مناسب و 
که از پتانسيل مناسب برای تحقق این مهم برخوردار است. بنابراین، صنعت توریسم   کنونی است  عصر 

های  سازی آموزه ها، اهداف و راهبردهای خود را براساس هدف متعالی جهانی معنوی باید تمام سياست 
های واالی آن  سوی معنویت و آموزه معنوی در عرصه جهانی طراحی کند و با تالش مضاعف، جهان را به 

صورت  تحقيقات  در  تتبع  با  دهد.  می سوق  به گرفته،  معنویت  موضوع  در  که  دریافت  طورکلی  توان 
به پژوهش  ابعاد مختلف  در  هيچ هایی  اما  آمده است،  نو عمل  رویکرد  با  یعنی، نقش  یک  حاضر  شتار 

اند. آنچه دغدغه پژوهش  صنعت توریسم در احيای معنویت در جامعه جهانی بدین موضوع نپرداخته 
حاضر قرار گرفته است عدم توجه سياستگزاران صنعت توریسم به ارائه راهکارها و راهبردهای اجرایی رفع  

ارائه  و  معنویت  به   بحران  اسالمی  اصيل  مذ معنویت  صنعت  نگارندگان،  وسيله  باور  به  که  است  کور 
گام سياستمداران در عرصه  کنند و  های مؤثری بردارند.  های کالن جوامع اسالمی باید به این مهم توجه 

کتابخانه رو پژوهش پیش ازاین  توصيفی با هدف کارکرد صنعت  - ای و روش تحليلی رو با استفاده از منابع 
الملل  ویت ناب اسالمی و احيای آن در گستره جوامع بین گردشگری در رفع بحران معنویت و ارتقای معن 

 انجام شده است. 
کارآمد در رفع بحران  اهميت موضوع مقاله حاضر را می  توان ارائه راهکارها و راهبردهای اجرایی و 

ماندن از یکی از  غافل   منزله توجهی به این موضوع به معنویت با استفاده از صنعت توریسم دانست و بی 
کاربردی  های معنوی  سازی آموزه ابعاد رفع بحران معنویت و ارتقای معنویت اسالمی در سطح جهانی و 

که ضرورت چنين پژوهشی را از باب سلبی بیش از پیش نمایان می اسالم تلقی می  کند. در نوشتار  شود 
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گاه صنعت   توریسم و معنویت در  حاضر ابتدا پس از تبيین مفاهيمی چون صنعت توریسم و معنویت، جا
شود. درنهایت با توجه به دستاوردهای معنوی صنعت توریسم، اهم آن موارد  اندیشه اسالمی بررسی می 

رابطه  با احيای معنویت تبيین می   ذکر شده است و  رابطه موارد مذکور  عملکرد صنعت    شود، سپس 
 شود. توریسم در جهت رشد آنها بیان می 

 شناسی . مفهوم 2
 توریسم . صنعت  2-1

کليه  صنعت در لغت به معنای هنر، حرفه، چاره، وسيله  کماالت و  که   ابراز عقيده درباره  تغيیراتی است 
( تعریف اول )هنر و...( بیشتر  1371دهد تا بهتر و بیشتر از آنها استفاده کند. )معين،  بشر در مواد طبيعی می 

ف به نگرش جدید به صنعت است )رحيمی،  تغيیراتی( معطو   ناظر به تعریف قدما و تعریف دوم )کليه 
1393 .) 

 . توریسم 2-2
گرفته شده  واژه توریسم در زبان  ریشه  های انگليسی، فرانسه و آلمانی از اصطالح تورنس یونانی و التين 

که بر سفر رفت  گردشگری در زبان فارسی و سياحت در  وبرگشتی داللت می است  که جهانگردی و  کند 
در    1811بار در سال  ( این واژه نخستين 1392ست. )محمودی ميمند و همکاران،  زبان عربی معادل آن ا 

منظور  کار برده شد. در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به نام مجله ورزشی به ای انگليسی به مجله 
کسب لذت به    (. از نظر 1380رفت )محالتی،  کار می تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبيعی برای 

سازمان جهانگردی، گردشگران، بازدیدکنندگان یا دیدارکنندگانی هستند که به مکان دیگری غير از محل  
شوند و بیشتر از یک روز و کمتر از یک سال اقامت دارند و مقصودی غير از آنچه که در  اقامت خود وارد می 

داشته  خود  زندگی  می مکان  پیگيری  همکاران،  اند،  و  )غضنفرپور  شامل  1392کنند  گردشگری   .)
کاری  فعاليت  کاری خارج از مکان زندگی و  گردشگر در طول مدتی به دالیل شخصی و  که  هایی است 

گردشگری انجام  برداری از لذت ( به قصد بهره 1393آبادی و اسدیان اردکانی،  خود )مروتی شریف  های 
ت توریسم گویند. این  (. کسب درآمد حاصل از فعاليت گردشگری را صنع 1386دهد )صدر موسوی،  می 
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گردشگری جایگاه  صنعت، پدیده دهه  های پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم است. امروزه 
که بعد از صنعت نفت و خودروسازی به عنوان سومين صنعت بزرگ دنيا شناخته  طوری ای دارد به ویژه 
به صنعت شماره یک    2020سال  بینی شده است در  ( و پیش 1395نژاد و همکاران،  شود )حاجی می 

 (. 1394جهان تبدیل شود )سپهری و بابایی،  

 . معنویت 2-3
با وجود آنکه اصطالح معنویت از چندین دهه گذشته در ادبیات نوشتاری پژوهشگران مطرح شده است  

هيچ  کنون  واژه تا از  فرهنگ نامه یک  دایره نامه ها،  یا  ار المعارف ها  آن  از  دقيق  و  جامع  تعریفی  ائه  ها 
رو با بررسی معنای لغوی و اصطالحی معنویت سعی بر آن است تا به  ( ازاین 1391اند. )ميرزاخانی،  نداده 

 تعریف جامع و دقيقی از آن دست یافت. 

 . معنویت در لغت 2-3-1
ریشه عنو به معنای اهتمام و عزم بر امری با حالت شوق، تالش و دقت برای حصول آن   معنویت از 

کردن  (، خارج 1404(، ظهور و بروز )ابن زکریا،  1414منظور،  خضوع و ذلت، اطاعت )ابن (،  1420)حميری،  
کردن شیء )اصفهانی،  1414بن عباد،  )صاحب  ( است. بنابراین، به عبد و اسير به این دليل  1412( و شکوفا

گویند )ابن زکریا،   گوین 1410؛ فراهيدی،  1404که محبوس هستند، عانی  د )نوری،  ( و به زوجه نيز عانيه 
گویا در اسارت زوج است )فيومی، بی   واسطه (؛ زیرا وی به 1408 کلمه در  1410تا؛ جوهری،  نکاح،  (. این 
ها در مقابل خداى  وِم َو َقْد خاَب َمْن َحَمَل ُظْلمًا؛ چهره ي اْلَق   ی : »َو َعَنِت اْلُوُجوُه ِلْلَح فقط در آیه   کریم قرآن 

که مراد از عنت  ( به 111د شود« )طه:  ي ت حتما نوم وم خاضع شوند و آنکه ظالم اس ي حی و ق  کار رفته است 
ز   الوجوه،  است؛  کراه  ا روی  از  و  قهرى  حکا ی خضوع  عناء  )قرشی،  ی را  دارد  زحمت  و  رنج  از    (. 1412ت 

گفته شناسان فارسی لغت  اند: »امر معنوی، امری منسوب به معنا و مربوط به آن، مقابل امر لفظی،  زبان 
مادی، صوری و ظاهری و معادل راست، حقيقی، اصلی، ذاتی، مطلق، باطنی و روحانی است« )دهخدا،  

1377  .) 
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  ( به معنای زندگی یا روشی Spiritus( از واژه التين اسپیرتيوس ) Spiritualityمعنویت در زبان انگليسی ) 
گاهی برای بودن و تجربه  که با آ های قابل  آید و ارزش وجود می یافتن از یک بعد غير مادی به کردن است 

( با تأمل در معنای لغوی معنویت در سه زبان مذکور  1394کند. )نوبری و رستگار،  تشخيص آن را معين می 
 بندی ذیل دست یافت:  توان به جمع می 

(  1414شود و زبان از بیان آن عاجز است )حسينی واسطی،  رک می امر معنوی، امری است که با قلب د 
که درک آن از طرق غير حسی  بنابراین، معنویت در لغت، واژه  ای است برای بیان امر غير مادی و ظاهری 

 شود. حاصل می 
که واژه معنویت در زمينه   -  گونی به معنویت در اصطالح: از آنجا  گونا آوردن  دست رود، به کار می های 

کاربردهای مختلف آن امر مشکلی است. با این  گير برای  حال در یک بررسی دقيق  اصطالحی جامع و فرا
توان تعریف انتزاعی زیر را پیشنهاد کرد: »معنویت، حالتی نفسانی و ذومراتب است که در ارتباط با خدا  می 

گاه آدمی از طریق تعقل، جوشش درونی و عمل بیرون  گاه و ناخودآ گاهانه،  در روان خودآ گاهانه و یا ناآ ی آ
 (  1387گذارد«. )ناصری،  پدیدآمده و بر شيوه نظر و عمل او تأثير می 

که جوهره اصلی معنویت به حيطه    -  معنویت، حالت نفسانی است. مراد از ذکر این قيد آن است 
کشش گرایش  کنش های باطنی انسان مرتبط است نه به حوزه بینش ها و  رو  این های جوارحی. از ها و یا 

شود و در شيوه تفکر، عمل و  معنویت، باالصاله غذای دل و قلب است، سپس با عقل و جسم مرتبط می 
 یابد. رفتار، ظهور و نمود می 

یعنی حداقل می   -  به  این حالت، ذومراتب است؛  اینکه نسبت  یکی  باشد:  تواند دو معنا داشته 
گفتمان، ذومراتب است. ازاین  و طرق الی اهَّلل به عدد انفس خالیق است و  ر حاالت آدمی در درون یک 

در نگاه اسالمی حتی معنویت اصحاب پیامبر، همچون اباذر و سلمان نيز یکسان نيست. دیگر اینکه  
یک مکتب به نسبت به دیدگاه  صورت  ها و مکاتب مختلف، ذومراتب است. امکان دارد معنویت در 

گيرد. یا در یک مکتب بر برخی  تر و محدو تر و در مکتب دیگر سطحی تر و وسيع عميق  دتر مورد توجه قرار 
کيد شده باشد )ناصری،    (. 1387عناصر و ابعاد معنویت و در مکتب دیگر بر زوایای دیگر تأ
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 شناسی صنعت توریسم در دیدگاه اسالمی . جایگاه 3
گردشگری را حمل  دین مبين اسالم نسبت به مفهوم گردشگری و سياحت دیدگاه مستقلی دارد. اسالم  

ارزش  و  واال  امور  به دیدن سرزمين های اخالقی می بر  را  و مسلمانان  و مراودات  پندارد  های مختلف 
گردشگری مرتبط  1396پور،  باغ و صفایی فرهنگی تشویق کرده است. )دامن  ( در متون دینی چند واژه با 

برداشتن است )قرشی،  ه معنای پرده است که عبارتند از: سفر، سير، هجرت، نفر و سياحت. سفر در لغت ب 
که اخالق مردم در آن آشکار می 1412 گویند  شود )واسطی زبیدی،  ( و مسافرت را از آن جهت مسافرت 
(. به جداشدن انسان  1414( و رفتن است )ابن منظور،  1404داشتن )ابن زکریا،  (. سير به معنای جریان 1414

گویند )اصفهانی،   فر« چنانچه با حرف من و عن آید به معنای دوری و تفرق  (. »ن 1412از دیگری، هجرت 
)قرشی،   است  رفتن  و  خروج  معنای  به  بیاید  إلی  حرف  با  گر  ا و  معنای  1412است  به  نيز  سياحت   .)

گردشگری یافت می  قرآن (. در  1402کردن است )مصطفوی، حرکت  شود: آیاتی  چهار دسته آیات درباب 
که در آنه 69؛ نمل:  137)آل عمران:   که داللت بر استحباب سفر دارد. در برخی  (  ا امر به سفر شده است 

که از این  109؛ یوسف:  10آیات دیگر )محمد:   ( به شکل استفهامی به نکوهش کسانی پرداخته شده است 
( نيز به شرح سياحت و جهانگردی پیامبران و برگزیدگان الهی  60- 82زنند. برخی )کهف:  امر سرباز می 

که از پرداخته  گروه از آیات عبارت است از  ایشان به   اند  سبب سير در زمين تمجيد شده است و چهارمين 
که در آنها به برخی از احکام سفر و لوازم آن اشاره شده است )رک.، همایون،  185؛ بقره:  101آیاتی )نساء:    )

گردشگری، احکام، آداب و فواید مادی ؟مهع؟  (. ائمه معصومين 1387 و معنوی آن    نيز با تشویق به سفر و 
 (. 1385؛ ابن حيون،  1371اند )برقی،  را متذکر شده 

گردشگری به عنوان   در منابع استنباط و متون فقهی پیشينيان، نص و عبارتی ناظر به جهانگردی و 
که امروزه مطرح است، یافت نمی گونه یک صنعت و به  رو باید صنعت جهانگردی از منظر  شود. ازاین ای 

کمک منابع و مصادر فقهی  و مسائل مستحدثه فقه دانست و احکام و فروع آن را به فقه را از مباحث نو 
)کالنتری،   کرد.  عبارتی  1376بررسی  به  است.  متصور  گردشگری  درمورد  تکليفی  حکم  قسم  پنج   )

که نظام اسالمی از ترک آن  گردشگری فی  نفسه مجاز است، اما مشروع و مجازبودن آن درصورتی است 
وگر  نبينند  می ضرر  خود  به  کفایی  لزوم  و  وجوب  رنگ  مسئله  این  و  نه  گناه  برای  سفر  چنانچه  گيرد. 
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گردشگری حرام به  ع مقدس باشد از نوع  که برای فرار از  شمار می مخالفت با دستورهای شار آید. سفری 
  های مکروه اجرای تکليف الهی صورت پذیرد و انگيزه آن مخالفت با حکم شرع باشد را باید از نوع سفر 

(. گردشگری با اهداف و مقاصد الهی جزء مستحبات است.  1391شمار آورد )رک.، حسنوند و دیگران،  به 
تمام   که  مذهبی  گردشگری  از  نوعی  نام  شود.  رعایت  اسالمی  شریعت  قوانين  باید  گردشگری  در 

گردشگری حالل است )یغفوری و همکار های آن با توجه به قوانين اسالمی انجام می فعاليت  ان،  شود 
می 1391 الگویی  و  چارچوب  را  حالل  گردشگری  برخی،  است  (.  گردشگری  انواع  بر  ناظر  که  دانند 

 (. 1395نژاد و همکاران،  )حاجی 

 شناسی معنویت در دیدگاه اسالمی . جایگاه 4

قبل از بررسی جایگاه معنویت از منظر اسالم باید رابطه معنویت با دین مطرح شود؛ زیرا درصورت عدم  
شدن این بخش نخواهد بود. درباره رابطه دین و معنویت، چند دیدگاه قابل  ارتباط، نيازی به مطرح 

ای است که  گویند: »معنویت پدیده طرح است: دیدگاه اول: تباین معنویت و دین: پیروان این دیدگاه می 
(. به عبارت  1383داری مطلق نيست« )ملکيان،  داری نزدیک است، اما به معنای دین بسيار به دین 

که اولی براساس اعتقاد شخصی خود  دیگر تفاوت یک انسان معنوی با یک انسان دین  دار در این است 
جوید و بر همين اساس احساس اموری مانند دلسوزی و درک متقابل  هدفی متعالی یا خدایی را می 

در چارچوب دین رسمی و    دار (، اما انسان دین 1379آید )فونتانا،  وجود می نسبت به دیگران در او به 
کند نه براساس تعقل  یابد و یا عمل می های پیشوایان دین به اموری از روی تعبد اعتقاد می براساس گفته 

کدام در رسيدن  و اعتقاد شخصی. ممکن است هدف انسان معنوی و دین  دار یکی باشد، اما روش هر 
اساس دین، تعبد است )ملکيان،    که به آن هدف متفاوت است. اساس معنویت، تعقل است درحالی 

گستره معنویت را  دین و معنویت را نفی نمی   (. بدین توضيح، پیروان این دیدگاه رابطه 1385 کنند، اما 
دین و هم معنوی باشد )نقوی و همکاران،  دانند. بنابراین، شخصی ممکن است هم بی اعم از دین می 

1394 .) 
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)تساوی دین و معنویت(: به اعتقاد برخی، معنویت  دیدگاه دوم، وحدت وجودی معنویت و دین  
تواند با هر  چيزی در عرض دین نيست بلکه پیوسته با معارف و احکام دین است. بنابراین، معنویت نمی 

پورازغدی،  آميز و با هر سنخ قوانين و رفتاری حتی سکوالریستی سازگار باشد. )رحيم عقایدی حتی شرک 
که خواه 1387 کسی  ان معنویت است باید از طریق باور به اصول دینی و عمل به دستورها و  ( بنابراین، 

مند شود که این باطن، چيزی نيست جز همان حيات طيبه  احکام شریعت از معنویت و باطن عالم بهره 
 و سعادت جاودانه انسان که در دین به صورت روشن تعریف شده است. 

اعم  سوم،  مجمو دیدگاه  دین  معنویت:  از  دین  مانند  عه بودن  حقایقی  از  که  است  معارف  از  ای 
که براساس آن، انسان در نظام خلقت جایگاه خاصی دارد و باید برای  معنویت سخن می  گوید. حقایقی 

کند. )ميرزاخانی،  حفظ آن جایگاه خاص، مسير ویژه  ( با تبيین رابطه دین و معنویت  1391ای را طی 
لزومی  می  نخست،  دیدگاه  بنابر  که  گفت  اسالمی  توان  اندیشه  در  معنویت  جایگاه  شناخت  بحث  از 

حيث خودش   از  آن  ابعاد مختلف  به  باید  و  این دیدگاه، معنویت، اصيل است  براساس  زیرا  نيست؛ 
کسب اعتبار نياز به امر دیگری مانند دین ندارد، اما بنابر دیدگاه دوم و سوم برای   پرداخته شود و برای 

گریزی جز بررسی آن  در نظام دینی نيست. بنابراین، با فرض پذیرش دیدگاه دوم یا    شناخت معنویت، 
که این موضوع  قابل توجه آن    شود. نکته سوم، جایگاه معنویت در دین مبين اسالم تبيین می  است 

طور اختصار بدان اشاره  ای دارد و از آنجا که رسالت نوشتار حاضر امر دیگری است به بسيار گسترده   دامنه 
 شود. می 

که آشنایی با  ای منسجم و منظم از مبانی، مؤلفه ت از منظر اسالم، منظومه معنوی  کارکردهاست  ها و 
دهد و  های غير اصيل و ظلمانی به مخاطب می آن قدرت تميیز ميان معنویت اصيل و نورانی و معنویت 

اه  شود. بنای معنویت در دیدگ های کاذب به سمت معنویت حقيقی می موجب انصراف ذهن از معنویت 
 اسالمی بر چهار پایه ذیل استوار است: 

که جوهری مجرد )قرشی،    -  (  1409تا، ابن ادریس،  ( و روحانی )طوسی، بی 1412کرامت روح: روح 
کرامت و شرافت ذاتی نسبت به  1383است، برخوردار از اصالت نسبت به جسم )هاشمی رفسنجانی،   ( و 

چنانچه انسان در نزاع با نفس اماره و شيطان،  (.  1416، سمرقندی،  1412سایر مخلوقات است )طبری،  
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گناه و لذت زودگذر نمی  کند، تن به پستی  کرامت روح را درک  دهد و معنویت و قداست روحانی  اصالت و 
 کند. خود را حفظ می 

( وی  1380، عضيمه،  1426بشر مرکوز است. )قمی،    کتایی خداوند در فطرت ی فطرت خداجوی:    - 
(.  1374روحی و معنوی برای شناخت خداوند و ایمان به وی است )طباطبایی،  دارای امکانات عظيم  

کمال ی ما فطرت الهی درون  ؛ عنکبوت:  76؛ مائده: 31- 30انه و ارزشمند است )روم: ی جو ه هر نوع حرکت 
گر بدون فعل ت ی ( و هر نوع آموزش عقلی و ترب 119؛ نساء:  17 الت فطرى باشد فاقد  ی ت تما ي هاى انسانی ا
(. بنابراین، انسان با قبول  1384نژاد،  سوى فالح و صالح خواهد بود )عباس ك به ی ن براى تحر ي تضم   ر و ي تأث 

گام  گام برخواهد داشت. اصالت فطرت و   برداشتن در مسير آن، در مسير صعود به اوج معنویت 
  ایمان به غيب: غيب و شهود دو نقطه متقابل با یکدیگر هستند. عالم شهود، عالم محسوسات و   - 

که با عقول و دیده 1410عربی،  عالم غيب، ورای آن است )ابن  شود )بروجردی،  ها فهم آن حاصل نمی ( 
کتب  1416 که انسان به وجود امور غيبی مانند خداوند، مالئکه،  ایمان به غيب آن است  از  (. منظور 

)ابن  خداوند  لقاء  و  جهنم  بهشت،  قيامت،  ) 1413عباس،  آسمانی،  اسالم  (،  1419م،  حات ابی ابن (، 
که از دیده پنهان است، وحی، حساب، صراط، ميزان، مرگ، باران، خزائن الهی، لوح  خلوت  ها، آنچه 

(،  1416)بروجردی،    جع؟ (، حضرت مهدی 1416محفوظ، نفس، مال، نزول عذاب، غيبت )دامغانی،  
ر بداند. معنویت،  ( و...، ایمان داشته باشد و غيب را منشأ اث 1378کردن مردگان )مغنيه،  ابليس، زنده 

کماالت باطنی فراتر از عالم حس و  بدون ایمان به غيب امکان  پذیر نيست؛ زیرا حيات حقيقی معنوی بر 
سوی مطلق  درک و فهم آنها قادر شود از عالم ماده رخت بربندد و به   وسيله ماده بنا شده است تا انسان به 

 جاویدان قدم بردارد. 
( بدین جهت  1382عت، تبلور عمل است. )قرضاوی،  ی مان و شر ی گر ا ان ی ده، ب ي تبعيت از شریعت: عق   - 

اند بلکه  افته ی عت  ی قت را در متن شر ی تنها طر قت و معنویت نه ي قی و سالکان وارسته راه حق ي عارفان حق 
کمال انسانی، راه شر ي اند و براى رس ن آن دانسته ي ع  عت را با تمام دستورها و احکام آن برگزیدند و  ی دن به 
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(. بنابراین، علم به شریعت و عمل  1379اند )معرفت،  قت برشمرده ي گانه راه وصول به حق و حق ی را  آن 
کسازی وجود انسان و کسب معنویات )آملی،  مطابق آن، مقدمه   (. 1422ای است برای پا

هایی دارد.  ید که معنویت اسالمی چه مؤلفه آ با شناخت مبانی معنویت اسالمی این سؤال پیش می 
دهد تا جایگاه معنوی افراد و جوامع  ها به فرد امکان ارزیابی معنوی خود و جامعه را می شناخت مؤلفه 

کالنی برای اعتالی معنوی جوامع   برنامه معنوی جامع و  ارزیابی صحيح،  مشخص شود و درصورت 
 ریزی شود. اسالمی طرح 

 از منظر اسالم    های معنویت . مؤلفه 5
که آماده پذ ی رو ي خردگرایی: به ن   -  که با آن، ن ی ی  روى باطنی انسان از آن  ي رش علم است و به علم و دانشی 

گفته می سود می  ( نظام معنوی اسالم براساس عقالنيت و خردگرایی بنا  1412شود. )اصفهانی،  برد، عقل 
راین، سر رکود مسلمانان در مسير معنویت،  (. بناب 15؛ احقاف:  170؛ بقره:  7؛ یس:  43شده است )زمر:  

شه  ی کارگيری اند طانی است و راه عظمت و تعالی اسالمی به ي گرفتن تفکر ش شه ی شه سالم و ر ی توقف اند 
 (. 1381پورفر،  است )نقی   ع؟ ت ی ن راه اهل ب ی شروان ا ی سالم با الهام از پ 

ن  ی ا   ( متفکران اسالمی 143بقره:  م آن است. ) ي بودن تعال هاى اسالم متعادل ی ژگ ی کی از و ی توازن؛    - 
کرده  همه شئون اسالمی طرح  را در  ا ي اند و به عق اعتدال و توازن  ا ی ده  روى در  انه ي ن م ی شان، مظاهر 

ز قابل  ي ی ن ی گرا ی و جامعه ی ان فردگرا ي ز هماهنگی م ي گذارى و ن اعتقادات، عبادات، شعائر، اخالق، قانون 
 ( 1382طرح است. )مرکز فرهنگ و معارف قرآن،  

کامل و معنوی، عبود   -  ت خود خارج و ذات  ي ت مطلق است؛ یعنی او از انان ی بندگی: عبودت انسان 
ب وی  ي ن ترت ی ( بد 10؛ فتح:  17و صفات و افعال وى در ذات و صفات و افعال خدا فانی شده است. )انفال:  

انقطاع )سيدبن طاووس،  ( و کمال  10ت مطلق )نجم:  ی ر و سلوك انسانی که مقام عبود ي ن مقام س ی به باالتر 
ت در خود محقق ساختن است )مازندرانی،  ی ربناى ربوب ی افته است و اساس و ز ی باشد، دست ( می 1415
 (. 1382، مرکز فرهنگ و معارف قرآن،  1418
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کارکردهای آن در زندگی بشر و تالش در جهت هرچه بیشتر معنویت حقيقی،   بحث درباره معنویت و 
که  1397آرای اخگر،  حران عصر حاضر است )ميرزایی و دلير صف رفت از ب حل اصلی برون راه  (. معنویتی 

برخاسته از اصالت روح، فطرت، عالم غيب و شریعت است و خصوصيات متعالی چون عقالنيت، اعتدال  
که آثار مثبت بسياری را به  دنبال دارد. برای مثال فرد معنوی،  و عبودیت دارد، معنویتی فعال و پویاست 

ماندن از آفات  کند و برای درامان ( خود را در مقابل خالق خود درک می 1379مقهوریت )کاشفی،  خواری و  
( و...، با ایمان به  1371گذارى )مکارم شيرازی،  نی، تقلب، منت ی ا، تظاهر، خودب ی معنویت چون عجب، ر 

آرامش، رشد و   گذارد. زندگانی وی، حياتی طيبه، سرشار از خداوند قدم در مسير انجام اعمال صالح می 
 (. 1386تعالی است )قرائتی،  

 . صنعت توریسم و دستاوردهای معنوی آن 6
ریزی  تدبیر، برنامه   ازپیش نيازمند ویژه در ملل مسلمان، بیش رشد روزافزون بحران معنویت در جهان به 

ن  زد های نظامی، راه جنگ نرم و ضربه و دوراندیشی است؛ زیرا دشمنان اسالم پس از شکست در جنگ 
گرفته ی های اعتقادی و معنوی جوامع اسالمی را درپ به بنيان  رو بر مسلمانان واجب است تا  اند. ازاین ش 

کنند. یکی از راهکارهای رشد معنویت   راهکارهای تقویت معنویت و باورهای اسالمی را پیدا و اجرایی 
توان به صنعت توریسم  های مختلف در این راستاست. از جمله صنایع می کارگيری صنایع و حرفه به 

کرد؛ زیر  و اشاره  های معنوی اسالم  مناسبی جهت صدور آموزه   ا صنعت توریسم از پتانسيل بسيار باال 
 ای را در گستره جهانی رقم بزند.  جانبه تواند دستاوردهای معنوی همه برخوردار است و می 

 . رشد علم  1-6
کاربرد علم در آن مکاتب شده   اختالف در مبانی ميان مکاتب مادی و مکتب اسالم سبب اختالف در 

که ماده و  هایی هستند  دانش انسان از اصالت برخوردار هستند علوم،    است. در مکاتب منحرف مادی 
گيرند بلکه فقط ابزاری در مسير توسعه دنيای مادی هستند،  که در خدمت معنویت و عبودیت قرار نمی 

گيرد.  اما علم در مکتب دینی از سنخ دیگری است و از کتاب مکنون و لوح محفوظ آفرینش سرچشمه می 
شهر مهدوی،  کند، اما علم در آرمان صر، دانایی است که اقتدار بشر را فراهم می برای مثال علم در عصر معا 
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به گونه  آن  درون  از  قدرت  بلکه  نيست  قدرت  است،  قرین  توانایی  با  که  است  دانایی  از  گرفته  ای  کار 
)بازلی محبوب،  می  گاه 1387شود.  آ نادانی، امکان جاری (  جهل و  از  شدن  شدن جامعه و دورشدن 

که  1395رساند )فانی و همکاران،  ر جامعه را به مرحله فعليت می معنویت د  (؛ زیرا عقالنيت و هر آنچه 
که سبب احيای معنویت در جامعه  سبب قوت آن شود از مؤلفه  جهانی  های معنویت است. رشد علمی 

 است به دالیل ذیل یکی از دستاوردهای معنوی صنعت توریسم است:  
گرد   -  گردشگری،  که باعث رشد و شکوفایی علم و دانش می یکی از اقسام   شود؛ شگری علمی است 
ترین  های اقتصادی است. ازسویی اصلی دليل فقر و محدودیت های علمی به ماندگی بیشتر عقب   - 

نياز   کاالها و خدمات مورد  توزیع مجدد درآمدها، فروش  ارزی،  کسب درآمدهای  صنعت  این  کارکرد 
مجموع، رونق   کشورهای اسالمی است )رکن گردشگران و در  افتخاری و دیگران،  اقتصادی در  الدین 

داری، حمل و نقل و... دارد. بنابراین، بکارگيری  ( و ارتباط تنگاتنگی با صنایع دیگر مانند هتل 1388
گردشگری باعث رونق اقتصادی می  شود و رونق اقتصادی، انگيزه پیشرفت علمی را در  صحيح صنعت 

سازی علم و معنویت  مدت بستری مناسب برای جهانی کند که در فرآیندی طوالنی ی افراد جامعه ایجاد م 
کره زمين فراهم خواهد ساخت.   در 

 رشد اخالق  .  2-6

را به   ص؟ پیامبر  از رسالت خود  کرده کمال هدف  تمام شئون معرفی  است.    رساندن مکارم اخالقی در 
کی از اهميت رعایت اخالقيات در دین مبين اسالم و  1412و طبرسی،  1349)دیلمی،  ( سخن ایشان حا

کم بر همه   فلسفه   تعميم آن در تمام شئون زندگی است. به تعبير مصطلح در حوزه  احکام    علم، پارادیم حا
است )پورسيد آقایی و همکاران،    یابی اخالق و مکارم اخالقی قابل رد   و شئون رفتاری در اسالم در مالحظه 

که یگانه هدف آن رشد و تکامل بعد معنوی وجود انسان و ایصال  1393 (. حکومت جهانی مهدوی نيز 
کرم  های اخالقی است )کلينی،  سرشار از تجلی آموزه   ص؟ وی به خداوند است به تأسی از سيره رسول ا

آن در اندیشه غير اسالمی تفاوت جوهری دارد؛    (. غایت رعایت اخالقيات در اندیشه اسالمی با غایت 1407
کثری  ساالر، دست های مادی و سرمایه زیرا معيار اصلی اعمال و رفتار در نظام  یابی به سود و لذت حدا
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است، اما در نظام معنوی و الهی، سود و لذت باالصالت محور هيچ امری نيست و آنچه معيار و مبنای  
که  رو با توجه به رابطه تکامل بعد معنوی وجود انسان است. ازاین آید  حساب می رعایت اخالقيات به  ای 

کرده  تعریف  اخالقيات  در  آن  به تجلی  را  برخی معنویت  است  برقرار  معنوی  امور  و  اخالقيات  و    ميان 
ميان رفتار و افعال انسانی و ميان حاالت و ملکاتی    اند: »معنویت از دیدگاه اسالم عبارت است از رابطه گفته 

ميان این حاالت و ملکات و ميان مقامات و مدارج    آورند. همچنين رابطه که در نفس او به وجود می 
که انسان سير می  که موجوداتی اصيل  باطنی  کند. همچنين خود این مقامات و مراحل باطنی و عالمی 

 (.  1394و واقعی و بیرونی از سلطه و حکومت ماده و طبيعت هستند« )نقوی و همکاران،  
که هرگاه حقانيت امری روشن شد بر انسان الزم است تا نخست خود به آن  عقل حکم می  کند 

کند تا آن حقيقت جهانی شود و جلوه  های باطل مقابل آن  متصف شود و سپس دیگران را بدان دعوت 
گستره جهانی ب  ر  حقيقت ازبین برود. بنابراین، با توجه به جایگاه اخالقيات در رشد معنوی جوامع در 

الملل را بدان  ملل مسلمان الزم است تا بعد از آنکه خود بدان متصف شدند دیگر جوامع در سطح بین 
کنند.   که  در این دعوت  باره دیدگاه پروفسور محمد لنگهاوسن درخور تأمل است. ایشان معتقد است 

کرد؛ زیرا چنانچه این آموزه  های اخالقی آن تکيه  جهت انتقال اندیشه اسالمی برای غرب باید بر بعد آموزه 
گسترش و پذیرش این اندیشه خواهد داشت )محمدی،  به  با    (. 1392خوبی تبيین شود تأثير زیادی در 

گردشگری برای تحقق این مهم بهره فراوانی برد. بنابراین،  رویکرد مذکور می  توان از صنعت توریسم و 
گردشگری،   تنها با اصالح خود،  يک اسالمی باشند نه مظهر اخالق ن چنانچه متصدیان صنعت توریسم و 

های  سازی آموزه اقدامی مؤثر در جهت اصالح نفسشان است بلکه با ارائه رفتار حسنه در جهت جهانی 
برداشته  مهم  گامی  جهانی  گستره  در  اخالقی  به معنوی  عملی  مبلغان  جزء  و  می اند  آیند  حساب 

که چنانچه مردم محاسن معارف و  ذکر می در بیانی ارزشمند مت   ع؟ (. امام رضا 1403)مجلسی،   شود 
کنند از آنها تبعيت می ؟مهع؟  های اهل بیت آموزه  که در این صورت،  1378کنند )رک.، ابن بابویه،  را درک   )

گرفت.   جامعه  کشور مبدأ را در    معنوی جهانی شکل خواهد  که  جهانگردان، سفيرانی و مبلغانی هستند 
کشورهای مسلمان  کنند.  الملل توصيف می عرصه بین  گر با اخالق و منش واالی اسالمی در  بنابراین، ا
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مواجه شوند مبلغان آن معنویت در کشورهای خود خواهند بود؛ زیرا در سایه ارتباطی که بین گردشگران  
می  صورت  ميزبان  جامعه  ارزش و  لمس  گيرد  قابل  گردشگران  برای  مردمی  باورهای  و  اعتقادی  های 

 (. 1392مکاران،  شود )غضنفرپور و ه می 

 . رشد اقتصاد  3-6
که رابطه    رشد و بهبود وضعيت اقتصادی از مهمترین مسائل افراد در زندگی فردی و اجتماعی است 
بعد   به  انسان نسبت  بعد معنوی وجود  نظر اسالم،  از  هرچند  یعنی  دارد؛  با مسائل معنوی  تنگاتگی 

می  روشن  عميق  نگاهی  با  اما  دارد،  اصالت  ک جسمانی  امور  شود  اعتالی  برای  نردبانی  مادی،  امور  ه 
زدن به نظام اسالمی، تحریم اقتصادی  های دشمنان برای ضربه معنوی هستند. بنابراین، یکی از راه 

اصلی  از  که  مادی  نيازهای  دغدغه است.  لحظه ترین  است.  آدمی  حيات  و  های  آسایش  فراغت،  ای 
دنبال دارد و هرگاه  فقر مادی، اسارت اندیشه را به   گذارد؛ زیرا آرامش برای تکامل بعد معنوی باقی نمی 

تعقل اسير شد جایگاهی متعالی برای حلول رشد و شکوفایی فطرت خداجوی نسل بشر و    اندیشه و قوه 
رو تأمين معاش و رونق اقتصادی، چنان  (.  ازاین 1387معنویت باقی نخواهد ماند )کتابی و همکاران،  

  نان و معاش را زیربنای امتثال تکاليف عبادی مانند نماز و روزه که رشددهنده   ص؟ اهميتی دارد که پیامبر 
افراد هستند، می  )کلينی،  بعد معنوی  آموزه 1407داند  از مهمترین  های مهدوی، رونق و  (. همچنين 

(؛ زیرا  1372و مفيد،    1418منادی،  ؛ ابن 1409حنبل،  ؛ ابن 1424بن حماد،  شکوفایی اقتصادی است )نعيم 
 دنبال دارد. حيای اقتصاد، احيای معنویت را به ا 

اسالمی    شدن اهميت توسعه اقتصادی و نقش آن در احيای معنویت اسالمی بر جامعه با روشن 
های  کردن توطئه بر خنثی رفت از بحران معنویت را شناسایی کرد تا عالوه ضرورت دارد که راهکارهای برون 

توان از  در جامعه اسالمی شود. برای احيای این آموزه نيز می دشمنان اسالم، سبب تجدید بهار معنوی  
کرد؛ زیرا تکيه بر صنایع مختلف، چرخه  اقتصاد اسالمی را به حرکت درآورده و    صنایع مختلف استفاده 

که از جمله صنایع  به صنعت توریسم اشاره می دنبال می تبع آن، احيای معنویت را به به  شود.  آورد 
کسب درآمد ارزی، افزایش درآمد ملی جامعه ميزبان، افزایش  مثبت اقتصادی مانند    صنعت مذکور اثرات 
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( چنانچه  1392دنبال دارد. )رک.، رفعت و همکاران،  درآمد دولت، اشتغال و رشد اقتصادی و... را به 
می  شود،  گرفته  جدی  حالل  گردشگری  و  توریسم  جهانی صنعت  که  کرد  ادعا  برای  توان  الزم  سازی 

کل اقتصادی و عملياتی   رفت برون  های اقتصادی اسالمی صورت  سازی اصالحات گسترده و طرح از مشا
آموزه  بر  اقتصاد مبتنی  گردشگری حالل،  صنعت  زیرا  اقتصاد  گرفته است؛  مصادیق  از  و  های اسالمی 

روبه  روند  که  است  اقتصادی  مقاومتی،  اقتصاد  است.  آسيب مقاومتی  و  دارد  دربرابر  پذیری رشد  اش 
رهبری،  ترفن  اندک است )سخنان مقام معظم  با  1391شهریور    2دهای دشمنان،  توریسم  صنعت   .)

شود و  رعایت موازین اسالمی، این دو شاخصه را دارد؛ زیرا هم سبب رشد توان اقتصادی مسلمانان می 
می  سد  طریق  این  از  را  اسالم  دشمنان  ورود  راه  داشته هم  بر  تکيه  با  اقتصادی  چنين  و  کند.  ها 

یا چشم يت ظرف  افق  را در های درونی،  بلند  در اندازی  و  دارد  گسترش    نظر  هموارشدن مسير  راستای 
 (. 1394های معنوی اسالم به سراسر جهان و اقتدار مسلمانان ارائه شده است )دهقان،  آموزه 

 . رشد عدالت و امنیت 4-6
آرمان  بارزترین ویژگی  که یگانه  گسترش جهانی عدالت،  ی معنوی است،  الگوی جامعه شهر مهدوی 

که در بیش از صد خبر به آن تصریح شده است. )احمدیان دالویز،  شمار می به    ص؟ ( پیامبر 1394آید 
کرد زمين را سرشار از عدل و داد کند  می  فرماید: »ای جندب، پس چون خداوند در خروج قائم ما تعجيل 
رازی، آن  از ظلم و ستم شده است« )خزار  کنده  آ که  نامه 1401  چنان  امام حسن  (. در  ای منسوب به 

برای صدوق اول نيز چنين آمده است: » شيعيان ما همواره تا زمان ظهور فرزندم در غم و   ع؟ عسکری 
وداد  آمدنش را بشارت داده است. وی زمين را پر از عدل   ص؟ اندوه هستند. فرزندم کسی است که پیامبر 

ظلم و ستم شده است کند چنان می  از  پر  بابویه، بی   1427؛ جزائری،  1425« )حرعاملی،  که  ابن  تا(.  و 
شود.  گستردگی عدالت و هنجارهای دینی و معنوی تا آنجاست که سطوح مختلف امنيت را نيز شامل می 

که یک زن از عراق تا شام  شود چنان ها امن می در حدیثی در توصيف حکومت مهدوی آمده است: »راه 
ای  ای او را به هيجان و ترس نيفکند و او نيز از هيچ درنده ارد، هيچ درنده برود و جواهراتش را برسر بگذ 

گلپایگانی،   کاهش نابرابری 1383نترسد« )صافی  های اجتماعی و  (. اهميت برقراری امنيت، عدالت و 
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که فراهم های نابه تبعيض  آن رو است  فضای الزم برای احيای معنویت اصيل    کننده جا در جامعه از 
که تنها جنبه ست. درواقع معنویت مقوله اسالمی ا  اجتماعی و جمعی    فردی ندارد بلکه جنبه   ای است 

گفته می   نيز دارد. زمانی از جامعه  که عواملی مانند عدالت و امنيت در درون یک  معنوی سخن  شود 
که افراد آن جامعه را به   (.  1395سوی معنویت سوق دهد )فانی و همکاران،  جامعه وجود داشته باشد 

سوی عدالت، امنيت و معنویت، استفاده بهينه و درست از  جامعه به   دهنده یکی از عوامل سوق 
راستای   در  کشورها  ميان  رقابت  فضای  ایجاد  و  گردشگری  ژئوپليتيک  است.  توریسم  صنعت 

جوامع  گذاری در توسعه پایدار گردشگری، نقش مؤثری در اعتالی سطح امنيت و عدالت در ميان  سرمایه 
کشورها در حوزه ژئوپليتيک توریسم در دستيابی به  جهان ایفا می  کند. ازسویی، فضای رقابتی ميان 

تغيیر دیدگاه  با  گردشگری  پایدار  تقليل آشوب ها و سياست توسعه  در  کارکرد مؤثری  و تشنجات  ها  ها 
گسترش عدالت جهانی به  کشورها و  کارگيری  رو با به زاین ( ا 1396فر،  دنبال دارد. )عزیزی سياسی ميان 

توان به نظاره جریان معنویت در تمام سطوح جامعه  الهی، می   صنعت توریسم در جهت اهداف عاليه 
 نشست.  

 . رشد فرهنگ و تمدن 5-6
و عقاید   رفتارها  و رسوم،  آداب  که شامل  انسانی است  جامعه  فرهنگ، محصول معنوی مشترک در 

پذیر و  ای پویا، انتقال با جوامع اطرافش شود. فرهنگ، پدیده   تواند علت تمایز یک جامعه شود و می می 
که از طریق آموزش از نسلی به نسل دیگر انتقال می  کند و  یابد، تداوم پیدا می پایدار و فرآیندی است 

کيفی دارد و در  1394شود. )ادیبی،  دگرگون می  که جنبه  از فرهنگ است  ( فرهنگ معنوی آن قسم 
(. تمدن نيز عبارت است از مجموعه دستاوردها  1394، اصالت دارد )یوسفيان،  برخورد با فرهنگ مادی 

های مادی و معنوی بشر؛ یعنی از آن هنگام آدمی به رشد و تعالی روی آورد که هم به نيازهای  و اندوخته 
کرد. ازاین  کوشيد تا به هر دو نياز به حياتی جسمانی و هم به احتياجات معنوی خویش توجه  طور  رو 

کوشش، دست جد  کند. حاصل این  های مادی و معنوی  آوردها و اندوخته ی پاسخ دهد و آنها را قانع 
به  )ضيایی،  است  تمدن  بهره 1394نام  اسالمی،  تمدن  اصلی  شاخصه  انسان (.  همه  مندی  از  ها 
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که خداوند برای تأمين سعادت و تعالی آنان در عالم طبيعت و در  ظرفيت  های مادی و معنوی است 
تاریخ  وجود   در  اسالمی  بیداری  و  علما  جهانی  اجالس  در  رهبری  )بیانات  است  داده  قرار  آنان  خود 

ای  (. به عبارت دیگر، تمدن اسالمی براساس نگرش توحيدی، تمدنی ایدئولوژیک با مجموعه 92/ 2/ 9
که انسان را به ها و اندوخته از ساخته  کمال معنوی  های معنوی و مادی جامعه اسالمی است  سوی 

 (. 1394دهد )محمدی،  ق می سو 
که همه فرهنگ  گفت  ساز نيستند بلکه نوع فرهنگ یک  های رشدیافته به یک شکل تمدن باید 

گر فرهنگ جامعه  که ا ای مادی باشد تنها  جامعه رهنمون نوع تمدن آن جامعه خواهد بود. به این معنا 
که نهایت هدف این تمدن،  نه گو گذار تمدن مادی متمایل به صفات حيوانيت باشد به تواند پایه می  ای 

گر فرهنگ جامعه ارضای تمایالت گسترش  انسانی و به عبارتی    – ای، الهی  یافته حيوانی انسان باشد، اما ا
نرگسی،   )رمضان  بود.  خواهد  معنوی  و  متعالی  جامعه،  این  تمدن  نوع  باشد،  معنوی  (  1394رساتر 

که شامل راهکارهای بسياری مانند معطوف بنابراین، آموزه  کردن توجه انسان به  های دین مبين اسالم 
کيد بر مقسوم و معين  کردن روزی  ( و وابسته 60؛ عنکبوت:  6بودن رزق )هود:  اهداف و کماالت معنوی با تأ

کوفی اهوازی،  1407ساز )کلينی،  به انجام امور متعالی و تمدن  ساالری و  ( شایسته 1408و دیلمی،  1402؛ 
( و...، برای احيا و ارتقای فرهنگ و تمدن اسالمی است سبب  1419حکومت صالحان )ابن مشهدی،  

گردشگر  ی یکی از بهترین ابزارها برای انتقال فرهنگ و  احيای معنویت در جامعه جهانی خواهد شد. 
تواند تغيیراتی را روی جوامع ميزبان داشته باشد؛ زیرا این صنعت قبل از  تمدن معنوی اسالم است و می 

( و فرهنگ  1388آنکه به عنوان یک پدیده اقتصادی مطرح باشد، امری فرهنگی است )شمس و امينی،  
بهترین صورت ماهيت، هدف، ساختار و کارکرد گردشگری را توضيح دهد  تواند به  با نفوذ پرتوان خود، می 

گردشگری می 1390)مرادی و سحابی،   ها و  شود جاذبه (. بنابراین، آنچه بیش از هرچيز موجب توسعه 
گردشگری به عنوان یک پدیده 1388هاست )کروبی،  تمایزات فرهنگی ملت  فرهنگی موجب    (. صنعت 

کافی برای می  که فرصت  گردشگر و جامعه ميزبان به   شود  وجود آید )مقصودی و  تبادالت معنوی بین 
ها در جوامع مختلف  های سالم و مساعد برای معرفی احکام اسالم، انسان (. با ایجاد زمينه 1388ارسيا،  
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(.  247، ص 1394آلود بشناسند )ادیبی،  های غرض های اسالمی را بدون ابهام و پیرایه توانند آموزه می 
های اساسی  توان قدم ساز اسالمی به گردشگران می ساز و تمدن های فرهنگ و با ارائه صحيح آموزه ر ازاین 

 در جهت توسعه معنویت برداشت. 

 گیری . نتیجه 6-6
شود و بر نوع دیدگاه و اعمال افراد تأثير  معنویت، حالتی نفسانی و دارای مراتب است که با قلب درک می   - 

 گذارد. می 
به مفهوم گردشگری و سياحت، دیدگاه مستقلی دارد و در آیات و روایات فراوانی    دین اسالم نسبت   - 

 است.   نسبت به ابعاد مختلف آن سخن گفته 
گستره جهانی بر جوامع اسالمی ضرورت دارد تا راهکارهای    -  با توجه به شيوع بحران معنویت در 
کارآمد مانند صنعت توریسم است. ع به رفت از آن را بیابند که یکی از راهکارها استفاده از صنای برون   روز و 

به دالیل ذیل ميان پنج شاخصه علم و عقالنيت، اخالقيات، اقتصاد، عدالت و امنيت و فرهنگ و  - 
 ای وجود دارد: تمدن با معنویت ارتباط درهم تنيده 

 های معنویت هستند؛  علم و عقالنيت از مؤلفه   - 
 است؛ اخالقيات، تجلی خارجی معنویات    - 
 اقتصاد و مسائل مادی زیربنای تکاليف عبادی و معنوی است؛    - 
 فضای الزم برای کسب معنویات و رشد آن است؛   کننده عدالت و امنيت، فراهم   - 
 دستاوردهای معنوی، بخشی از فرهنگ و تمدن اسالمی است.   - 

مستقيم )گردشگری علمی(  صورت  پنج دستاورد معنوی صنعت توریسم عبارت است از: رشد علم به 
های  و غير مستقيم )احيای اقتصاد اسالمی(، رشد اخالق اسالمی در سایه تعامل نيکو براساس آموزه 

گردشگران، رشد اقتصاد با حل مشکالت اقتصادی برای نوع بشر در سطح   معنوی دین مبين اسالم با 
گردشگری و  وسيله الملل، رشد عدالت و امنيت به بین  کشورها در  ژئوپليتيک  ایجاد فضای رقابت ميان 
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سرمایه  ارائه راستای  با  اسالمی  تمدن  و  فرهنگ  رشد  و  گردشگری  پایدار  توسعه  در  صحيح    گذاری 
 ساز معنوی به گردشگران. ساز و تمدن های فرهنگ آموزه 

 پيشنهادات 
عنوی  های م با توجه به تبيین نقش صنعت توریسم در احيای معنویت اسالمی و مقابله با بحران 

کارگيری هرچه بهتر صنعت مذکور در این راستا در چند محور ارائه  موجود، برخی از راهکارها در جهت به 
 شود: می 

 الف. محور علمی و پژوهشی 
تبيین و ارائه تعریف و معنای کاربردی )عملياتی( از مفهوم احيای معنویت اسالمی در سطح جهانی    - 

 کارگيری صنعت توریسم؛  با به 
المللی  ای و بین های حاضر و آتی فقدان معنویت اسالمی در سطوح ملی، منطقه یی بحران شناسا   - 

 کارگيری صنعت توریسم؛ حل براساس به و ارائه راه 
 گذاران صنعت توریسم.  توليد محتوای قابل اجرا و عملياتی تبليغ معنویت اسالمی برای سياست   - 

 ب. محور مدیریتی و کالن 
برنامه مجهزبودن صنعت    -  ازپیش تعيین ها و سياست توریسم به  شده برای فرآیند  های اجرایی 

 ها، اهداف و مخاطبان؛ های معنوی اسالم متناسب با راهبرد صدور آموزه 
کتاب، مقاله، بروشور و...( و هنری )اعم از فيلم، تئاتر، مجسمه،    -  حمایت از آثار پژوهشی )اعم از 

گفتمان  معنوی   دو؛ ت اسالمی و مدرنيته و تقابل آن نقاشی و...( درباره 
های ضد اسالمی دشمنان در  هوشياری و توجه مسئولين رده باالی جوامع مسلمان به سياست   - 

کارآیی معنویت اسالمی؛   جهت ایجاد بحران معنویت در جوامع اسالمی و تضعيف 
 المللی. گرا و بین ریزی و الگوسازی برای تقویت و احيای معنویت اسالمی با رویکرد برون برنامه   - 
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کاربردی   ج. محور عملیاتی و 
گردشگری اعم از حقيقی و مجازی )اینترنتی( و طرح   -  حضور فعال اندیشمندان حوزوی در فرآیند 

 گویی به شبهات؛ های معنوی و پاسخ نامحسوس آموزه 
گردشگران سراسر معرفی و شناساندن مبانی، مؤلفه   -  کارکردهای معنویت اسالمی به   جهان؛   ها و 
گردشگری؛   -   تربیت اساتيد مجرب و متخصص درزمينه معنویت و 
های دینی و اخالقی  مشغولی ها و دل گویی به ابهامات، دغدغه کارگيری اساتيد مجرب برای پاسخ به   - 

 سازی معنویت اسالمی؛ گردشگران با تمرکز بر اندیشه جهانی 
کارگاه   -  گردشگران با  برگزاری   منظومه معنویت اسالمی؛ های آشناسازی 
تر وقایع مذهبی )اعم از عاشورا، نيمه شعبان، غدیر، مبعث  تکریم، تعظيم و برگزاری هرچه باشکوه   - 

گردشگران؛   و...( که جنبه  کثری   معنوی دارند و ارائه تسهيالت الزم برای حضور حدا
شناسی و  ی، زمان شناس شناسی، نيازشناسی، موقعيت های تبليغ مانند مخاطب توجه به مؤلفه   - 
)ارزش پیامد  بازخوردگيری( )ادیبی،  شناسی  فرآیند احيای معنویت به 1394یابی و  صنعت    وسيله ( در 

 توریسم؛ 
گردشگران؛   -   توجه به نياز و اقناع گردشگران در فرآیند انتقال معنویت اسالمی به 
المللی و با ادبیات جهانی و ابزار  ین بینانه و مطابق با نيازهای ب ای واقع گونه معنویت اسالمی به   ارائه   - 

کامی  نا تبيین  و  پیشرفته  امکانات  مکتب و  تاریخی  فرقه های  و  در  ها  بشری  خودساخته  های 
گردشگری. 1394بخشيدن به نيازهای فطری انسان )ادیبی،  تحقق   ( در فرآیند 
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