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  نقش زبان اردو در تبليغات در توسعه گردشگري ايران
  

  زينب سعيدي

 دانشگاه تهران

 

 چكيده

اخالق  اب سرزمين مردم اين با ورود اسالم به ايران اعتقادات. اند خاصي قائل بوده ارزشايرانيان همواره براي مسافران داخلي و خارجي 

بسيار خوب بوده است، اما  ن، پاكستان و هندوستان اگرچه در گذشتهروابط ايرا. شدو ميهمان حبيب خدا  گشتاسالمي آميخته 

تواند نقش خوبي در  ميزيارتي فراوان  -اطق سياحتيدر حال حاضر ايران به دليل داشتن من .دوچندان پيدا كرده است ينون اهميتاك هم

شايسته است  بهتر،گذاري تأثيربراي ر است و نقش تبليغات در حيطه گردشگري بر همگان آشكا. قاره ايفا نمايد جذب گردشگران شبه

هاي رسمي  زبان اردو زبان ملي پاكستان و يكي از زبان. مقصد باشد مخاطب زبان خصوص عاليق، فرهنگ و به باهمگام ات، تبليغكه 

تفاوت فاحشي الخط  مرسهاي اردو و هندي تنها در  ازطرفي زبان .در رده سوم جهاني قرار دارد گويشوربه لحاظ  اين زبان .هند است

پاكستان  هند و در جهت جذب گردشگر از دو كشور به زبان اردو بسيار شايسته خواهد بود كه مسئولين امر روي تبليغات بنابراين. دارند

 .خاص داشته باشند اريذگ سرمايه

  

 شبه قارهاردو، تبليغات، گردشگري،  :كليدواژه ها

 

 :مقدمه.١

دش را قوي سازد،آسيب هاي اجتماعي را از بين ببرد،فرهنگ و باورش را صادر نمايد و در كل جامعه هر كشوري تمايل دارد كه اقتصا

وسيعي ي اين صنعت دامنه .جاي داده استهمه ي اين ويژگي ها را در خود صنعتي است كه صنعت گردشگري .ايجاد كنداي آرماني 

يكي از اين حوزه ها .دنسترده اي در بسياري از حوزه ها انجام پذيرو براي پيشرفت آن ضروري است كه فعاليت هاي گ ميشودرا شامل 

فرد را شيفته ي سفر به كشوري  د نتوان تبليغات مي.كند،تبليغات است ايفا مي يگردشگر صنعتترين نقش را در  كه اولين و مهم

 نمودبايد به اين نكته توجه .به ذهن نياوردهم  ديار رافكر سفر به آن حتي د كه هيچ گاه نو يا در او حس تنفري ايجاد كن دنگردانجديد 

باعث مي شود كه گردشگر از يك سرزمين نادرست  معرفيچرا كه . تبليغات بر اساس واقعيت باشند،كه براي جذب گردشگر خارجي

به  به وطنشچنين شخصي به طور حتم پس از بازگشت .با شرايطي بر خالف تصورات ذهني و دانسته هايش مواجه گردد در  آن كشور

خواهد به همراه  مورد بحث كشور  بروز چنين امري ضرر بسيار  بزرگي را  براي. خواهد شدتبديل مقصد يك ضد تبليغ براي كشور

ديگر كه در امر تبليغات ي نكته . برابر نگهداري يك مشتري قديمي است  11 الي 5جديد  شتريمچرا كه هزينه ي جذب يك . شتدا
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در اين صورت فرد احساس .د نويژه زبان مخاطب باشه توجه گردد اين است كه تبليغات متناسب با روحيه و بگردشگري بايد به آن 

كند كه آن كشور او را به حساب آورده ،نيازهايش را شناخته و براي ميو چنين احساسي را پيدا  كردهقرابت بيشتري با كشور مقصد 

  .ده استنموورودش برنامه ريزي 

شورهايي است كه در حوزه هاي مختلف گردشگري از جمله زيارت،سياحت،سالمت و غيره توانايي هاي بالقوه اي ايران از جمله ك

ها و  به انواع زبان تبليغات به منظور نيل به اين هدف بايد.هاي بزرگ گردشگري در دنيا تبديل گردد تواند به يكي از قطب رد و ميدا

  .براي انواع مخاطبين انجام پذيرند

از .از جمعيت جهان به اين زبان سخن ميگويند در جهان دارد و افزون بر يك ميليارد نفررتبه ي سوم را  اردو از نظر تعداد متكلمينزبان 

  .است شده اين مقاله به نقش زبان اردو در گسترش گردشگري ايران پرداختهاست كه در همين رو 

 

 :وضعيت گردشگري ايران .٢

 ي ،آداب و رسوم ويژه،روحيهنسبتاً ارزان،خدمات درماني سطح  باال و زيبا،مواهب طبيعي مقدس زيارتيآثار باستاني فراوان،اماكن 

مختلف گردشگري به سوي  زمينه هاي مسافران خارجي را در  بيشتر مي توانند عواملي هستند كه همگيه و غير مردم مهمان پذيري

تعداد گردشگر در حال حاضر چه ،يت هاي ايران در صنعت گردشگري اما بايد بررسي كرد كه با توجه به ظرف.ندايران جذب كن

در جدول زير آماري از گردشگران خارجي ورودي به بدين منظور .شوند و چه ميزان ارز به همراه مي آورند وارد ميخارجي به ايران 

  :ه شده استئكشور طي پنج سال اخير ارا

                         ايران گردشگران خارجي ورودي به:1جدول                

  تعداد  )هجري شمسي(سال

٢١٧١�٩ �١٣٨
 

٢٨�٢٠٢٧ ١٣٨٧ 

٧�٢٢٧٢ ١٣٨٨� 

٣١٢١٢٨٣ ١٣٨٩ 

٣٢٩ ١٣٩٠
١٢� 

 

در چند سال هزينه كرد هر گردشگر در منطقه ي جنوب آسيا ) UNWTO(در جدول زير نيز طبق آمار سازمان جهاني جهانگردي

  .آيدبه شمار مي كشورهاي جنوب آسيا  از جملهكه ايران  استالزم به ذكر .آورده شده است
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                        هزينه كرد هرگردشگر در منطقه جنوب آسيا:2جدول               

  دالر  )ميالدي(سال

١٢٢٠ �٢٠٠ 

١٢٩٠ �٢٠٠ 

١٣٧٠ ٢٠٠٧ 

١ ٢٠٠٨
٧٠ 

٠��١ ٢٠٠٩ 

١٧١٠ ٢٠١٠ 

٠�١٨ ٢٠١١ 

 

در .هستندفرانسه،مالزي و اندونزي عربي،چين،آلمان،ايتاليا،اسپانيا،هاي  شامل كشورغالباً گردشگري ي  وزهح هاي هدف ايران در بازار

خوبي براي بسيار مي توانند بازار كه هايي دارند  گيويژها  اين كشورر حالي كه د.بسياركم است  هند و پاكستانسهم ها بين اين 

مردمانش مي پردازيم و سپس فوايد هاي آن ديار و  ،زباناز شبه قاره ي هندبه توضيحاتي  ابتدا دراين جا.شگري ايران باشندصنعت گرد

  .كنيم ورود گردشگران شبه قاره اي به ايران را بررسي مي

  .باشد بنگالدش ميو  هند،پاكستان كشور 3هند شامل  ي شبه قاره 

  :پاكستان.3

كشورهاي افغانستان،چين و هند نيز ساير همسايگان آن را تشكيل .شرقي ايران استاكستان همسايه ي جنوب كشور جمهوري اسالمي پ 

كشور .جهان قرار دارد و يك چهارم هندوستان است 35در رده ي باشد كه از اين نظر  ميكيلومتر مربع 796095پاكستانوسعت .ميدهند

تقريباً تمام مردم  .پس از آن اين كشور تازه تأسيس به پاكستان تغيير نام داد.گشت به استقالل رسيد و از هند جدا 1947مذكور در سال 

اين موضوع معموالً يكي از عواملي است كه مانع ايجاد . بعضي قبايل اين كشور زبان خاص خود را دارند. پاكستان مسلمان هستند 

رنگ مي  ت را براي متحد ساختن جامعه ي پاكستاني كمهاي دول روابط اجتماعي و بازرگاني بين قبايل مختلف مي شود و تالش

اين دين اساس بخش بزرگي از زندگي روزمره در . اسالم كمك مي كند كه قبيله هاي گوناگون و متفاوت در كنار هم بمانند.نمايد

فر است و از اين ن 144616639،جمعيت پاكستان 2007طبق برآورد ژوئيه ي .جمعيت آن مسلمان هستند% 97پاكستان است؛چرا كه 

  .حيث در رده ي هفتم جهاني قراردارد
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  :هاي پاكستان  زبان.4

  :اما زبانهاي رايج بر حسب تعداد درصد متكلمين در جدول زير آورده شده اند.مي شود بيش از بيست زبان سخن گفته در پاكستان به 

 ر حسب درصد متكلمينزبانهاي رايج در پاكستان ب:3جدول                                    

 ميزان متكلمين زبان

 %48 پنجابي

 سندي
13% 

 )گونه اي از پنجابي(سيرايكي
10% 

 پشتو
14% 

 اردو
7% 

 بلوچي
5% 

 انگليسي و ساير زبانها
3% 

در تمام نقاط  علت كهبه اين هاي پاكستان قرار ندارد،اما  كه زبان اردو از لحاظ تعداد متكلمين در سطح بااليي نسبت به ساير زبان با اين

هايي هم كه زبان مادريشان  غير از اردو است مي  آن كشور فهميده مي شود به عنوان زبان ملي پاكستان انتخاب شده است و پاكستاني

اديب و  به قول.هيچ زباني را همچون زبان اردو نمي توان يافت كه در تمام پاكستان قابل استفاده باشد .توانند به اين زبان تكلم كنند 

اگر زبان ديگري باشد كه به اندازه ي اردو در همه ي ايالت هاي  پاكستان استفاده و فهميده ) جميل جالبي(محقق بزرگ پاكستاني 

ت انگليسي ها در شبه البته به دليل حضور طوالني مد.  شود، حتماً به جاي زبان اردو و به  عنوان زبان ملي پاكستان قرار خواهد گرفت

  .بيشتر در شمار طبقه ي تحصيل كرده مي باشند اشخاصند ،افرادي كه مي توانند به انگليسي تكلم كنند كم نيستند و اين قاره ي ه

  :زبان اردو .5

با . اين  زبان  تركيبي از چهار زبان قديمي سانسكريت،عربي،فارسي و تركي است.هاي هندو اروپايي است  زبان اردو از جمله زبان 

ذكر اين نكته ضروري است كه ريشه ي اين زبان . هاي خارجي به ويژه انگليسي نيز وارد آن شدند ن ديگر زبانگذشت زمان واژگا

هم  حروف فاعلي،مفعولي،اضافه،تشبيه ،ربط و غيره .هاي آن اثر گذاشته اند  ها و صفت هاي خارجي تنها روي اسم هندي است و زبان

در دوره .م ها،فرهنگ ها و طبقه هاي مختلف هندوستان به وجود آمديزش قؤن اردو از آمزبا. و هم تمام ضماير و افعال  هندي هستند 

دستور . ي حكومت انگليسي ها الفاظ و اصطالحاتي از زبان انگليسي وارد آن شدند، اما روي اصالت و ماهيت اين زبان اثري نگذاشتند
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كه باعث  به طوري. هاي زيادي دارد گرفته شده است و پيچيدگي) ياطراف دهل(هاي پنجابي،دكني و شورسيني  اين زبان بيشتر از زبان

طور كه پيش تر گفته شد واژه هاي عربي و فارسي  همان. شده است زبان اردو از لحاظ دشواري دستوري پس از زبان روسي قرار گيرد

كه  گرديدههمين امر باعث .گرفته شده است همچنين زبان نوشتاري اردو نيز تا حد زيادي از عربي  و فارسي .در اين زبان وجود دارند

ها ايجاد نمايد و بخشي از هويت  تر كند ، نوعي اتحاد و يگانگي بين آن ،زبان تمام مسلمانان شبه قاره شود ، خواندن قرآن را آساناردو

  .اسالميشان  شود 

هاي چيني و  پس از زبان متكلمين ز لحاظ تعداد اين زبان در قرن يازدهم و دوازدهم ميالدي ريخته شده است و هم اكنون ا ي شالوده

زبان اردو امروز از مرزهاي شرقي ايران آغاز شده و تا .انگليسي مقام سوم را در دنيا دارا مي باشد

 ي افغانستان،تاجيكستان،پاكستان،هند،نپال،سري النكا،تبت،چين تايپه،سنگاپور،اندونزي،مالزي و از سوي ديگر امارات متحده

خصوص كشور انگلستان،آمريكا و ه به عالوه در اروپا و ب.ت،بحرين،اردن،يمن،كنيا و ديگر كشورهاي آفريقا رسيده است عربي،كوي

  .جهان به اين زبان سخن مي گويند از جمعيت نفر  تا جايي كه افزون بر يك ميليارد ؛كانادا گسترش قابل توجهي داشته است

 ير پاكستان،هند و ديگر كشورها به همين زبان چاپ و منتشر مي شوند و هم چنين وسيله امروزه ده ها هزار روزنامه،مجله و كتاب د

فرسايي مي كنند و تقريباً در تمام كشورهاي جهان به نحوي  شاعران و نويسندگان بي شماري در اين زبان قلم. آموزش مي باشد

   .تدريس مي شود 

  :هند.6

س السرطان از ميان آن مي أستان نام دارد،در جنوب آسيا واقع شده است و مدار ركشور امروزي هندوستان كه رسماً جمهوري هندو

ذوزنقه اي شكل را به خود اختصاص داده است و چند گروه جزيره را كه در خليج ي شبه قاره  ي كشور هندوستان بخش عمده. گذرد

يلومتر مربع است كه از لحاظ وسعت از نيمي از ك3251200وسعت كل كشور . بنگال و درياي عرب واقع شده اند نيز شامل مي شود 

پاكستان در شمال :هندوستان عبارتند از ي كشورهاي همسايه .اروپا بزرگتر است و در رديف هفتم جهاني قرار دارد 

ال كشور جمهوري هندوستان كشور بسيار جواني است و در س).سيالن(و سري النكا) برمه(غربي،چين،نپال،بوتان،بنگالدش،ميانمار 

ه اي كه در دوران قبل از تاريخ مردم در منطق. سال پيش باز مي گردد  4500اما ريشه هاي تمدن هندي به . تشكيل شده است  1947

جا زندگي مي كنند و در ميان اين  حدود يك ششم جمعيت جهان در آن .مي شود زندگي مي كرده اندامروزه هندوستان ناميده 

سر دنيا وجود دارد اه دومين كشور پرجمعيت جهان به حساب مي آيد،از هر نژاد  و ديني كه  در سرجمعيت حدود يك ميليارد نفري ك

 جمعيت را تشكيل مي دهند و  حدود يك% 14مسلمانان نيز.درصد جمعيت اين كشور هندو هستند 80حدود .مي توان كسي را يافت

ونزي و پاكستان بيش ترين جمعيت مسلمان را در خود جاي داده هند بعد از اند. زندگي مي كنند سرزمينصد ميليون مسلمان در آن 

 .سازگار و جمعي هستند ي مردم هند داراي روحيه .است
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  :زبان هاي هند .7

گويش نيز در آن كشور   544ها  ي هستند و عالوه بر اين زبانشود كه بعضي از آنها بسيار مترق زبان تكلم مي 179در هندوستان به  

هاي بزرگ هندوستان شامل آسامي،بنگالي،گجراتي،هندي،اردو،هندوستاني،پنجابي،كنادي  بانز.وجود دارند

ها خواستار اين  طي  پژوهشي در مجله اينديا تودي معلوم شد كه هندي 1997در سال .،مرهتي،اوريا،سانسكريت،تاميل و تاليگو هستند

چرا كه نسبت .هند زبان هندي را زبان رسمي كشور خوانده است  در حال حاضر قانون اساسي.هستند كه يك زبان مشترك داشته باشند

گفته مي شود كه زبان هندي زبان مادري .هاي  هندوستان تعداد بيشتري آن را فهميده و به كمك آن تكلم مي كنند به ساير زبان

بعد از زبان هندي،زبان اردو . ده مي شوداين زبان خارج از مناطق هندي زبان نيز به  ميزان خيلي زيادي فهمي.درصد از مردم هند است42

هاي هندي و اردو تقريباً شباهت  جا به اين علت از زبان هندي ياد شده است كه زبان اما در اين.بيشترين تعداد متكلمين را داراست 

اگر . ي نوشته مي شود بسيار زيادي به يكديگر دارند و تفاوت فاحش آنها در زبان نوشتاري است؛ چرا كه زبان هندي به خط ديوناگر

هاي اردو و  زبان.شخصي به زبان اردو مسلط باشد تا حد خيلي زيادي مي تواند زبان هندي را درك كند و به اين زبان صحبت نمايد

  .هاي سينماي هند انتخاب شده اند باال به عنوان زبان فيلم متكلمين هندي به علت تعداد 

  :بنگالدش.8

پاكستان شرقي در شرق هند قرار داشت و پاكستان .تان جدا شد،به دو بخش شرقي و غربي تقسيم گرديدهنگامي كه پاكستان از هندوس

جا كه زبان رسمي  از آن.تبديل شدپس از مدتي پاكستان شرقي ادعاي استقالل كرد و به بنگالدش امروزي .غربي در غرب آن

چرا .گردد اكتفا مي اطالعاتو سخن مي گويند ،به همين ميزان از ها به زبان ارد تر از يك درصد آن بنگالدشي ها بنگالي است و كم

  . كه توضيحات بيشتر در موضوع مقاله نخواهد گنجيد

  :روابط ايران و شبه قاره ي هند.9

مدن و و در تشكيل ت باشند ميها مشترك  ها همان قومي هستند كه از لحاظ پيشينه با هندوستاني در بين اقوام، ايراني«:جواهر الل نهرو 

  ».فرهنگ هند سهم زيادي دارند

 مذهبيكه در يك منطقه قرار گرفته اند،داراي اشتراكات فراواني در زمينه هاي سياسي،اقتصادي، جايي ايران و شبه قاره ي هند  از آن 

  . جاي داده اندچرا كه هر سه كشور جمعيت مسلمان زيادي را در خود .ترين اين اشتراكات اسالم است يكي از مهم .و غيره هستند

ها با  ،اما در دنياي كنوني همكاري قوي آن داشته اندگذشته روابط فرهنگي ،تاريخي و ادبي خيلي خوب و برادرانه اي  اين كشور ها از 

چرا كه ممكن است معضالت يكساني گريبانگيرشان شود و يا منافع مشابهي برايشان به .چنداني پيدا كرده ا ست يكديگر اهميت دو

  .بيايد وجود
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 در كنار يك ميليارد نفري جمعيت اين .قبالً گفته شد كه شبه قاره وسعت زيادي دارد و جمعيت فراواني را در خود جاي داده است

بايد به ايران  و پاكستاني كه براي جذب گردشگران هنديد نكن شرايط ايده آلي را فراهم مي عواملي چون اشتراكات و روابط دوستانه 

 .تاز آن سود جس

  :گردشگران شبه قاره ي هندكسب درآمد از .10

   .پرداخته مي شودبه كشور وارد كرد،اين گردشگران توان توسط  ميزان ارزي كه مي بررسي حدودبه  حال در اين قسمت

ا به عنوان از جمعيت آن منطقه ايران ر%1/0بدين معنا خواهد بود كه  ،گردشگر شبه قاره اي به ايران وارد شوند1000000ساالنه اگر

حال .هزينه مي نمايد ايراندالر در 1500هر گردشگر به طور متوسط   2طبق جدول شماره ي.مقصد گردشگري خود انتخاب نموده اند

 اين موضوع را ميرساند چنين رقمي .به دست مي آيد1500000000اگر تعداد گردشگران در ميزان هزينه كرد آن ها ضرب شود،عدد 

و درآمد بااليي  دالر ارز به كشور وارد كرد1500000000در سال ميتوان رقم  گردشگران شبه قاره ي هندكه با جذب درصدي پايين از 

  .كسب نمود

 كمبه مراتب نيازمند سرمايه گذاري در مقايسه با گردشگران اروپايي و يا آمريكايي براي گردشگران شبه قاره ي هند تبليغات انجام 

مقابله با چنين تبليغات وسيعي .گيرد چرا كه در غرب تبليغات گسترده اي عليه ايران انجام مي.و نتيجه ي بهتري به دنبال دارد تري است

البته اين بدان معنا نيست كه هندي ها و پاكستاني ها نظر كامالً مثبت و درستي از وضعيت .فعاليت و سرمايه گذاري زيادي را نياز دارد

اكثر شبه قاره اي هايي كه به ايران  مي آيند، پس از  .برخوردار هستنداز ديد بهتري نسبت به آن در مقايسه با غرب  ايران دارند،اما

بر خالف ها اظهار مي دارند كه  آن.پيدا مي كنند كشور اين  مشاهده ي وضعيت بسيار متعجب مي شوند و احساس كامالً متفاوتي به

  .ا امنيت است و شرايط خوبي دارد تميز،زيبا و ب تصورشان اين سرزمين

ه ي تبليغاتي به زبان هاي اردو و هندي نيازمنديم،در حالي كه هر ارائگردشگر تنها به 1000000نكته ي ديگر اين است كه براي جذب  

كه چنين شرايطي  واضح است.هاي اروپايي،آمريكايي و آسياي شرقي نيازمند تبليغاتي جداگانه و به زباني متفاوت هستند كدام از كشور

ها ابتدا حوزه هاي اطرافشان را به بازديد و گردشگري ترغيب مي  البته در تمام دنيا كشور .كند نيز سرمايه و كار بيشتري را طلب مي

  .هاي ديگر را  بازار هدف صنعت گردشگريشان قرار مي دهند كنند و سپس كشور

  :در ايران هندي و پاكستانيوضعيت كنوني گردشگران .11

رو ايران تقريباً  از اين. هاي شبه قاره ي هند  نقش كمي در سياست هاي گردشگري ايران دارند  طور كه قبالً هم گفته شد ،كشور همان

براي بررسي شرايط حال گردشگران شبه قاره اي ورودي به ايران .هيچ گونه تبليغي براي جذب گردشگران آن منطقه انجام نداده است 

 .ش هندوستاني و پاكستاني تقسيم مي كنيم آنها را به دو بخ
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  :گردشگران هندوستاني .11.1

  :گردشگران هندي ورودي به ايران به سه دسته تقسيم مي شوند 

تعداد بسيار زيادي از آن ها به قصد زيارت حرم علي ابن موسي الرضا عليه السالم به ايران آمده .اولين گروه هندي هاي مسلمان هستند 

  .آژانس هايي در هند هستند كه مسلمانان اين كشور و به ويژه شيعيان را براي سفر به ايران همراهي مي كنند . مي روند و به مشهد 

ها ايران را به عنوان مسيري براي سفر به كربال  آن.شهرت دارند) اسماعيليه ها(عده ي كمي از مسلمانان نيز هستند كه به هفت امامي ها 

  .و جهت سياحت چند روزي را در ايران مي گذرانندو نجف انتخاب مي كنند 

آن ها پس از ثبت نام در آژانس هاي پارسي در هند به ايران سفر .دسته ي ديگر زرتشتيان هندي هستند كه به پارسيان معروف ميباشند

پارسيان در هفته ي آخر خرداد .دنماينروند و از آتشكده ها و اماكن مذهبي زرتشتيان بازديد مي  هاي يزد و كرمان مي مي كنند،به شهر

  . مي كنندبيشترين سفر را به ايران دارند؛چرا كه به شمال اردكان يزد رفته و پير سبز چك چك را زيارت 

در بين . هاي اصفهان و شيراز هستند  ساير هندي هايي هم كه غالباً هندو هستند پس از ورود به ايران عالقه مند به بازديد از شهر

  .ندي، مسلمانان بيشترين سفر را به ايران دارند و ساير طبقات هندي ذكر شده خيلي كم به اين كشور سفر مي كنندگردشگران ه

با اينكه گردشگران هندي استقبال خوبي از ايران به عمل نمي آورند ولي در نقطه ي مقابل هندوستان هر ساله مقصد بسياري از 

تاج محل،مسجد جامع :كه ايرانيان اكثراً در هند بازديد مي نمايند هستند نده ي مكان هايي اين اسامي در بردار.گردشگران ايراني است 

 سرخ،بازار چندي چوك،آرامگاه همايون،آرامگاه خواجه نظام الدين اوليا،قطب منا،مزار ماهاتما گاندي،معابد هندوها،دژ ي دهلي،قلعه

اكثر هندي هايي كه به .ران از اين قبيل مناطق باستاني و ملي به وفور وجود دارنددر اي.هاي نهايگر و جايگر،آرامگاه اعتمادالدوله و غيره

چرا كه اين شهرها مكان هاي تاريخي و باستاني زيادي . ايران سفر مي كنند عالقه مند هستند از شهرهاي اصفهان و شيراز بازديد نمايند

ها به آثار باستاني و تاريخي  اين نشان دهنده ي عالقه ي آن.راني دارنداي-و بناهاي زيادي با معماري اسالميرا در خود جاي داده اند 

ها معرفي شود شاهد افزايش ورود گردشگران هندي به اين كشور خواهيم  به همين علت اگر ميراث فرهنگي ايران به آن.ايران است 

  .بود 

  :گردشگران پاكستاني.11.2

اكثر زائران پاكستاني به طور .ايران زيارت علي ابن موسي الرضا عليه السالم است قصد تمام گردشگران پاكستاني از سفر بهتقريباً 

  .ها غالباً به طور زميني و از مرز ميرجاوه وارد ايران مي شوند آن.انفرادي به ايران مي آيند و وابسته به آژانس و كاروان خاصي نيستند

چرا كه در طي مدتي كوتاه . ي آورند تنها مدت دو روز در مشهد اقامت دارند بعضي از كاروان هايي كه زائرين پاكستاني را به ايران م 

براي زيارت حضرت عبدالعظيم و بازديد از مرقد امام (از جمله مشهد،قم،تهران. به تمام مكان هاي زيارتي مي روند

  .،نجف،كربال،سوريه و در پايان مكه و مدينه))ره(خميني
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ها مسلمانند و در حوزه ي  قاره اي در ايران به عمل آمد، مشخص گرديد كه نود درصد آنبا توضيحاتي كه از گردشگران شبه  

توانيم مرحله به مرحله ورود گردشگران هندي و پاكستاني را به  چرا كه مي.اين فرصت بسيار ارزشمند است .گردشگر زيارت هستند

طور گسترده تبليغات انجام گيرند و شرايط را برايشان  اني بههندي وپاكستبدين جهت ابتدا بايد براي مسلمانان .كشور افزايش دهيم

  .پس از آن ها ساير گروه هاي هندي و پاكستاني به ايران سفر خواهند داشت. مساعد نمود

  : نقش زبان اردو در گردشگري ايران.12

جايگاه زبان اردو  به بعد بهاين قسمت از  به همين علت.همان طور كه قبالً توضيح داده شد،زبان مسلمانان هندي و پاكستاني اردو است 

همچنين مشكالت . ايفا كنند پرداخته خواهد شد گردشگري اين كشور ي نقشي كه تبليغات اردو زبان مي توانند در حوزه در ايران و

  .هايي پيشنهاد خواهد گرديد  موجود بررسي شده و راه حل

  :جايگاه زبان اردو در ايران .13

جدا از شباهت زياد رسم الخط اين دو .ر گفته شد زبان اردو با زبان فارسي رابطه و پيوند بسيار نزديكي داردطور كه پيش ت همان

زبان،در حالت معمولي تقريباً سي درصد واژه هاي فارسي در اين زبان استفاده مي شوند و اگر از لحاظ ادبي بررسي كنيم چنين درصد 

  .واژگاني بسيار باال خواهد بود

كه هر دو زبان در ريشه  خودش را دارد اما به علت اينبه مخصوص ي زي و تركيب جمله ها و دستور زبان اردو اگرچه شيوه جمله سا

ناخته است اين زبان در ايران ناش.باشد اشتراكاتي دارند،يادگيري اين زبان براي فارسي زبانان نسبت به متكلمين ساير زبان ها آسان تر مي

شخصي كه عالقه مند .ادبيات،آموزش و ديگر حوزه هاي آن انجام گرديده استي ليفي بسيار كمي در زمينه تأو فعاليت هاي علمي و 

ها و منابع فارسي آموزش  چرا كه كتاب. به يادگيري زبان اردو است مي بايست تالش زيادي كرده و از وجود اساتيد توانا بهره گيرد

  .به طور خود خوان به يادگيري اين زبان بپردازد قطعاً دچار انحراف خواهد شد فردير زبان اردو اشكاالت و نواقص زيادي دارند و اگ

علوم انساني  به عنوان چند واحد درسي اختياري در دانشكده ي ادبيات وش .ه 1340اين زبان در سطح دانشگاهي حدوداً از سال 

ش به صورت يك رشته ي .ه 1370اولين بار در سال  اما.دانشگاه تهران و سپس در دانشگاه هاي مشهد و اصفهان تدريس مي شد

از همين رو تعداد متخصصين و .در دانشكده ي زبان هاي خارجي دانشگاه تهران آغاز گرديد»زبان و ادبيات اردو«تحصيلي تحت عنوان 

  .شود اندك است مترجمين اين زبان كه تنها در يك دانشگاه تدريس مي

  :يافت ،آورده شده است ها  هاي اردو زبان را در آن توان كتاب كه مي ي شاخصيدر فهرست زير نام مكان ها

  دانشگاه تهراني مركزي كتابخانه - 

  فرهنگستان زبان و ادب فارسي ي كتابخانه-

  جهان اسالم ي دانشنامه-
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  :گردشگري زيارت در ايران.14

اين فرصت بسيار ارزشمند .ي را به ايران جذب مي نمايد وجود بارگاه علي ابن موسي الرضا در مشهد خود به خود مسلمانان شبه قاره ا 

ران در طول يك سال بايد از جذب در ميزان گردشگران شبه قاره اي ورودي به اي 1000000چرا كه براي رسيدن به عدد .است

هبود وضعيت گردشگري گردشگران مسلمان شروع كنيم،برايشان به طور گسترده تبليغ نماييم و در كنار تبليغات و اطالع رساني به ب

تبليغي براي گردشگري ايران تبديل  مسلم است كه اين افراد پس از بازگشت به كشورشان به يك عنصر در چنين شرايطي .بپردازيم

هاي جمهوري اسالمي ايران در  فعاليت به دليل تبليغات يا به ويژه در شهر مشهد  ها در اين كشور آنازرخي بوجود .خواهند گشت

 كه هيچ مسئولين امر خود واقف هستند.بلكه اعتقادات مذهبي و ارادت هاي قلبي آن ها را به ايران مي آورد.ردشگري نيستگ ي حوزه

مسلمانان شبه  شايد.انجام نمي گيرد هاي هند و پاكستان  در جهت پيشبرد اهداف گردشگري ايران دركشور يگونه تبليغات اردو زبان

پس از ورود با مشكالت اما  ،هاي مذهبي به ايران جذب شوند احساسات و ارادتي نها به واسطه بدون انجام تبليغات و ت قاره اي

ياد آوري اين نكته ضروري است كه تسلط ايرانيان به زبان انگليسي . مسئله ي زبان استمشكالت آن يكي از .گردند فراواني روبرو مي

همين امر لزوم راهنمائي ها و  .توانند  به وسيله ي آن ارتباط برقرار كنند هاي زباني را ندارند و معموالً نمي بسيار كم است،مهارت

چرا كه نبود اطالع رساني ها ي اردو زبان مشكالتي را هم براي .آگاهي هاي سازمان دهي شده به زبان اردو را افزايش مي دهد 

  .گردشگر و هم براي كشور مقصد به  همراه مي آورد

در  .شود،آستان علي ابن موسي الرضا عليه السالم است  ي كه نياز به اطالع رساني اردو در آن احساس مييكي از مهم ترين مكان هاي 

نقشه هاي مشهد و صحن همچنين آن ها . صحن هاي مختلف كيوسك هايي نصب شده اند كه هدفشان اطالع رساني به مسافرين است 

وجود  اما دو نقص.انگليسي،اردو،عربي،فرانسه،تركي و روسي دراختياردارندهاي فارسي، علي ابن موسي الرضا عليه السالم را به زبان

ت راهنماي زائر به سه زبان كه روي آن ها عبار ابتدا اين.هاي زائر را براي اردو زبانان بي تأثير مي سازد كه عمالً وجود اين راهنما دارد

هم اين است كه  متصديان اين  نقص دومين.شود ن ها نميعربي و انگليسي نوشته شده است و اردو زبان متوجه ماهيت آفارسي،

در عالئم راهنمايي .توانند به ساير زائرين اطالع رساني  نمايند جز فارسي زبان ها نمي كيوسك ها تنها به زبان فارسي تسلط دارند و

  .دان خواهد بودخورد و اگر اردو زباني در اين محيط گم شود،كامالً سرگر صحن ها نيز زبان اردو به چشم نمي

وقت آن ها از طرفي چرا كه  .خود را نشان ميدهد در  محل اقامت زائرين هندي و پاكستاني آگاهي بخشي كمبود ثير منفي ديگر تأ

 ها امريتوانايي برقراري ارتباط و اظهار خواسته بينشان ندارند و  از طرف ديگر زيادي براي بازديد از مكان هاي اقامتي و مقايسه ي 

  .كه شرايط مناسبي ندارند گزينند از همين رو غالباً در مكان هايي اقامت مي.ار استدشو

پس از زيارت در مكان  اكثراً  مشكل ديگري كه از عوارض زبان و نبود اطالع رساني به حساب مي آيد اين است كه زائرين مورد بحث

ها اين وضعيت  آن.ي از مراكز خريد و گردشگري مدرن ندارندهاي سنتي اطراف حرم و محل اقامتشان به سياحت مي پردازند و اطالع

    . را به كل ايران تعميم داده و عالقه اي براي  سفر به ساير مناطق ايران پيدا نخواهند كرد

الس هاي عقيدتي،اخالقي و مج از جمله كالس.در كنار تمام اين مشكالت اقدامات خوبي نيز براي زائرين اردو زبان انجام گرفته است

 اعالميه هاي .مذهبي كه جهت آگاهي بخشي در حوزه هاي ديني به زائرين انجام مي شوند و در رواق هاي حرم برگزار مي گردند

  .ها به زبان اردو در كليه صحن ها به چشم مي خورد و استقبال نسبتاً خوبي از طرف زائرين مي شود  برگزاري اين كالس
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  :پيشنهادات ي نتيجه گيري و ارائه

هـا شـبكه    آنترين  يكي از مهم.تواند از آن ها بهره جويد به منظور انجام تبليغات گردشگري اردو زبان ايران ظرفيت هايي دارد كه مي

مي توانـد بـه   ي سحر  شبكه.ها است به زبان هاي مختلفي برنامه دارد كه زبان اردو نيز  در گروه آن اين شبكه.ي ماهواره اي سحر است

  .نه ي معرفي ايران و جاذبه هايش فعاليت نمايدطور جدي در زمي

جـاي  ل مربوط به ايران و شبه قاره اسـت و در آن  پتانسيل ديگر، ماهنامه ي اردو زبان ايران نوين است كه شامل بسياري از خبرها و مسائ

  .بخشي در جهت معرفي وضعيت گردشگري ايران به شبه قاره خالي است

جمهوري اسالمي ايران در شبه قـاره ارائـه   سفارت خانه ها و خانه هاي فرهنگ ها را به  هيه كرد و آنيي تكاتالوگ هاتوان  همچنين مي

  .ترجمه ي سايت هاي گردشگري ايران به زبان اردو نيز روش مقبول و امكان پذيري است.نمود

تبليغـات درسـت و مثبـت    .يـرد برنامه هاي شوراهاي سياست گذاري گردشگري قـرار بگ جذب گردشگران هندي بايد به طور جدي در 

در رابطـه  البته به جز مسئله ي شناساندن ايران و ظرفيت هايش موارد ديگري .نقش بسيار تأثير گذاري در افزايش گردشگران ايران دارد

از قبيل درآوردن آمـار تعـداد گردشـگران    .و دولتي كشور نيازمندندهستند كه به همكاري ارگان هاي مختلف خصوصي با گردشگري 

هندي و پاكستاني ورودي به ايران در سال هاي مختلف،ايجاد امكانات رفاهي مناسب براي گردشگران از هنگام ورود به ايران،همكاري 

 .آژانس هاي گردشگري ايران با آژانس هاي گردشگري شبه قاره ي هند و غيره

  :منابع

  تحقيقات ميداني در مشهد

  صنايع دستي ميراث فرهنگي و گردشگريات اسالمي،مصاحبه با مسئولين دولتي سازمانهاي ارتباط

  مصاحبه با مسئولين آستان قدس رضوي
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