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 چکیده

 .است برخوردار اجتماعی و اقتصادی توسعۀ در بسزایی اهمیت از گردشگری ،کنونی جهان در

 و طبیعی گوناگون های جاذبه داشتن وجود با و فراوان های پتانسیل از برخورداری رغم علی ایران

 این در .است نیافته دست توجهی شایان موقعیت به زمینه این در تاکنون ،فرهنگی -انسانی

 شناخته میراث و فرهنگ گردشگری های زیربخش از یکی عنوان به ادبی گردشگری ،شرایط

 .است برخوردار کشور برای نسبی مزیت از ،گردشگری اشکال دیگر با مقایسه در که شود می

 گفتمانی فضای ریگردآو طریق از کیفی، محتوای تحلیل روش از گیری بهره با ،حاضر پژوهش

 از نوع این استنتاج و تحلیل و بازنمایی واکاوی، به ایران، در ادبی گردشگری دربارة موجود

 به غیرمستقیم و مستقیم طور به که ای نوشته یا متن هرگونه منظور،بدین .پردازد می گردشگری

 مقاله، مانند ،شد گردآوری داده منبع عنوان به پردازد، می ایران در ادبی گردشگری موضوع

 و ها یادداشت خبری، و علمی های گزارش ها، رسانه در منتشرشده های مصاحبه سخنرانی،

 ،ایران در ادبی گردشگری گفتمان در مطرح های گزاره ،ها یافته مطابق . ...و شخصی های نوشته

 و مشکالت ،ادبی گردشگری تعریف و مفهوم :هستند بندی دستهقابل کلی موضوع چهار ذیل

 و کارکردها و ادبی گردشگری ترویج و توسعه راهکارهای ،ادبی گردشگری ۀتوسع موانع

 برای ردیکارب و نظری دستاوردهای دربردارندة پژوهش نتایج .ادبی گردشگری پیامدهای

 .است ادبی گردشگری ۀتوسع نفعانذی مجموعۀ

 

  .ادبی میراث فرهنگی، گردشگری ادبی، گردشگری کیفی، محتوای تحلیل :کلیدی هایواژه

  

                                                                                                                                                                          
 Email: n_bayat@alumni.ut.ac.ir  021-48931610: مسئول ةنویسند* 
 .است ایالم دانشگاه در «ایران در ادبی گردشگری توسعه گفتمان تحلیل» عنوان با پژوهشی طرح از برگرفته پژوهش این   
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 مقدمه

 هایبخش ترینبزرگ از یکی به امروزه و یافته تنوع و گسترش فزاینده رشدی با گردشگری ،گذشته دهة شش طی

 گردشگران تعداد 2014 سال در ،1جهانی گردشگری سازمان آمار براساس .است شده تبدیل جهان در رشدبهرو دیاقتصا

 6 ینهمچن .است شده گزارش دالر میلیارد 1245 گردشگر تعداد این از حاصل درآمد و نفر میلیون 1133 المللی بین

 ناخالص تولید از درصد 9 ،درمجموع و دارد صاصاخت گردشگری به ،جهان در خدمات و کاالها راتصاد کل از درصد

 اهمیت ذکر (.UNWTO, 2015: 2) دپذیرمی تأثیر گردشگری اقتصاد از غیرمستقیم و مستقیم طور به ،جهان داخلی

 از برخورداری رغم علی که است همراه مسئله این بیان با اغلب ،هاییآمار چنین هب استناد با ،ایران در گردشگری اقتصادی

 ،سرزمینی جغرافیای متنوع فضای در فرهنگی، و طبیعی گوناگون های جاذبه داشتن و کشور زیاد بسیار های پتانسیل

 در مسلمان یکشور عنوان به ترکیه مثال، برای ؛ندارد جهانی اقتصاد از بخش این در چشمگیری سهم عمل در کشورمان

 در گردشگری درآمد حجم لحاظبه و جهانی ششم ةرتب در گردشگر ورودی حجم لحاظبه 2014 سال در ایران یگیهمسا

 زیربنایی، ابعاد شامل را ایران در گردشگری توسعة موانع انواع کارشناسان ،رو این از .دارد قرار جهانی دوازدهم ةرتب

 ،شرایط این در .(7 :1389 ،همکاران و محرابی) شمارندبرمی را مدیریتی و دولتی سیاسی، انسانی، فرهنگی، اقتصادی،

 شکل سازگارترین عنوان به را 3ادبی گردشگری جمله از آن های زیربخش و 2فرهنگی گردشگری ها آن از بسیاری

 مزیت از و روستهروب کمتری موانع با ،دیگر اشکال با مقایسه در که کنند می معرفی کشور بر حاکم شرایط با گردشگری

 عنوان به توان می را ادبی گردشگری جمله از فرهنگی گردشگری متنوع اشکال اساس،اینبر .است برخوردار نسبی

 مطرح ایران در گردشگری صنعت توسعة به بخشی رونق برای راهی و کنونی بست بن از خروج برای مطلوب ای گزینه

 آنکه از شیب همواره و است برخوردار ییباال یندگیزا و دیازتولب ییتوانا از یرانیا فرهنگ ،ردیکرو نای مطابق .ساخت

 از ،ایران ادبی میراث های جذابیت (.39 :1391 ،همکاران و سعیدی) است بوده اثرگذار یجهان عرصة در باشد، ریاثرپذ

 مندان عالقه ویژه به جهانیان برای ،آن های قابلیت از گیری بهره که است برخوردار شرق تمدنی ةحوز در ای برجسته جایگاه

 دیپلماسی و 4نرم قدرت ابزار عنوان به ،گردشگری بخش توسعة به کمک برعالوه و است جذاب فرهنگی گردشگری به

 کشور فرهنگی میراث های ارزش و دستاوردها جهانی گسترش و تعمیق در ،(Bell and Oakley, 2014: 142) 5گیفرهن

 .کندمی ایفا مهمی نقش

 ،پژوهش این .است هگرفت شکل اخیر سال چند طی ،ایران در ادبی گردشگری توسعة گفتمانی فضای ،شواهد مطابق

 واکاوی، به ،ایران در ادبی گردشگری دربارة موجود گفتمانی فضای گردآوری طریق از و 6کیفی محتوای تحلیل روش هب

 و ادبی گردشگری موضوع از روشنی فهم طورکلی به پژوهش، یجنتا .پردازدمی زمینه این در استنتاج و تحلیل و بازنمایی

 عنوان به) ادبی گردشگری موضوع طرح برای مناسبی بستر ،دهدمی ارائه ایران در موجود گفتمان ابعاد و چارچوب شناخت

 و ریزان برنامه برای ناسبیم دستاوردهای نیز و آوردمی فراهم کشور آکادمیک مطالعات در (ایرشتهمیان موضوع یک

 .دردا همراهبه گردشگری توسعة مسئوالن

 

  

                                                                                                                                                                          
1. United Nations World Tourism Organization (UNWTO( 
2. Cultural Tourism 
3. Literary Tourism 
4. Soft Power 
5. Cultural Diplomacy 
6. Qualitative content analysis 



   3  ایران در ادبی گردشگری توسعۀ گفتمان کیفی توایمح تحلیل

 

 نظری مبانی

 زمان به حداقل و پیش هاقرن به ادبی یگردشگر قدمت ،طورکلی به (14: 2002) رابینسون و اندرسون اعتقاد به

 جووجست هجدهم قرن در را مدرن یادب گردشگری سرآغاز (5: 2006) 1واتسون ،این وجود با .گرددبرمی روم امپراتوری

 که اندازهاییچشم همچنین و مشهور نویسندگان هایرامگاهآ و هاخانه از بازدید قصد به مردم ،آن در که کندمی

 ،گذشته در است معتقد نیز هربرت .کردندمی سفر دادند،می ارائه خود آثار در مختلف هایمکان یا نواحی از نویسندگان

 به ،ادبی هایاحتسی ةریش» وی، اعتقاد به. اندبوده باال اجتماعی طبقات و یختهفره افراد از ادبی شگرانگرد بیشتر

 هاییزمینه در ،مشهور نویسندگان آثار و زندگی با مرتبط هایمکان از دیدار قصد به که گردد برمی دانشمندانی سفرهای

 را ادبی سیاحان ،دیدگاه این از .پیمودند می طوالنی یهایمسافت و کردندمی سفر ،شعر و امهنمایشن ادبی، نثر مانند

 ارج را ادبی میراث ،برخوردارند باالیی فرهنگی ةسرمای از که آورد شماربه فرهیخته و دهکرلتحصی گردشگرانی وانت می

 ادبی گردشگری انبوه رشد عوامل اما ،«دارند اجتماعی طبقات سایر با مقایسه در تریمتفاوت مصرف الگوی و نهندمی

 :Herbert, 2001) کرد جووجست مدرناپس های ارزش و مفاهیم اهمیت رشد بستر در توانمی را اخیر ةده دو از بیش طی

313; Lowe, 2012: 8.) از ادبی گردشگری مقصدهای مدیریت در ادبی هایمکان 2اصالت حفظ ،مدرناپس نگرش در 

 اقدامات دادنانجام معتقدند پژوهشگران از بسیاری که جایی تا ؛(Fawcett, 2001; 695) است برخوردار بسزایی اهمیت

 ,Müller) نشود تهدید ادبی هایجاذبه اصالت که است مجاز حدی تا ادبی گردشگری مقصدهای در عمرانی و ای توسعه

2006: 216; Hoppen et al., 2014: 39.) جوامع در بیشتر ،ادبی گردشگری ،حاضر حالدر دهدمی نشان دشواه 

 ترویج و توسعه ایبر کشورها این در مسئول نهادهای و ددار رواج اقیانوسیه و اروپا ،شمالی آمریکای ةیافت توسعه

 (.UNESCO, 2013) ندکنمی تالش بیشتر ادبی گردشگری

 بررسی با (2014) همکاران و هاپن (.1 جدول) دارد وجود ادبی گردشگری مفهوم از متفاوتی نسبتاً و متنوع تعاریف 

 ادبی گردشگری از کلی برداشت دو از برآمده را زمینه این در نظری یا دیدگاهی های اوتتف ،ادبی گردشگری تعاریف کلی

 گردشگری زا ایگونه عنوان به دیگری و (Herbert, 2001 مثال، برای) میراث گردشگری از شکلی عنوان به یکی :دانند می

 شکل بر مجزا طور به فرهنگ و میراث مفهوم دو که است حالی در این .(Squire, 1994; 1996 مثال، برای) فرهنگی

 کنندمی بیان را واقعیت از بخشی کیهر و دارند پوشانیهم یکدیگر با بلکه ؛ندردان داللت ادبی گردشگری از خاصی

(Nelson, 2013: 62)، ؛است محورمکان یا مکان برمبتنی بیشتر ،میراث گردشگری که اینجاست در اصلی تفاوت اما 

 و باستانی) هنری آثار مردم، معماری، داز،انچشم با ارتباط در مکان حس ایجاد سبب ،محلی مقیاس در که طوری به

 مکان به خاصی هویت ،درمجموع و شودمی (هاحماسه و هااسطوره) ها داستان و (رسوم و آداب) هاسنت ،(تاریخی

 در را انمک کمتر که تفاوت این با ؛است راثمی گردشگری مانند تجربیاتی پی در نیز فرهنگی گردشگری .بخشند می

 نگریسته (خلق یا تولید مکان) استودیو یا خانه با پیوند در هنرمند یک کار که هنگامی ،رو این از .دهدمی قرار توجه کانون

 وی کار یا اقامت مکان به توجه بدون هنرمند اثر اگر که الیدرح ؛یابدمی اهمیت میراث گردشگری تجربه ،شودمی

 کهآنجا از گفت توان می ،درمجموع (.Hoppen et al, 2014: 39) آیدمی میان به فرهنگی گردشگری ةتجرب ،شود نگریسته

 جایک طور به 3میراث و فرهنگی گردشگری عبارت کاربرد ،نیست پذیرامکان شنیرو به میراث و فرهنگ میان تمایز ایجاد

 (.VisitBritain, 2010) درسمی نظربه ترمنطقی یکدیگر کنار در
  

                                                                                                                                                                          
1. Watson 
2. Authenticity 
3. Cultural and Heritage Tourism 
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 ادبی گردشگری از مختلف ریفاتع :1 شماره جدول

 نویسندگان هب طوبمر های مکان آن، هایجاذبه که است میراث گردشگری و فرهنگی گردشگری های زیرمجموعه از یکی ،ادبی گردشگری
 ,Hoppen et al) گیرد برمیدر را ای رسانه تولیدات و ها فیلم خالق، هنرهای ادبی، های جشنواره ادبی، های کتاب و ها داستان ادبیات،

2014: 40). 
 .است ادبی های شخصیت از بازمانده یاشیا نگهداری محل و امالک خانه، دفن، مکان زادگاه، به سفر برای فرصتی ،ادبی گردشگری

 و دنسازمی فراهم را ادبی هایجشنواره و سمامر در مشارکت برای فرصتی د،نردا پی در ارزشمندی فرهنگی هایتجربه سفرها گونه این
 (.Ommundsen, 2014: 1) دنآورمی پدید را فاخر ادبی آثار خلق محل یا خالق تفکر گیریشکل فضای تجسم برای ایزمینه

 گردشگری ،چارچوب این در .کند می معرفی میراث و فرهنگ شگریگرد های شاخه از یکی را خالق گردشگری (2011) 1مینتل آژانس
 و فیلم موسیقی، معماری، طراحی، ادبیات، مانند هایی زمینه در قخال هنرهای ةدربرگیرند که شود می شناخته گردشگری از شکلی خالق
 .گیرد می جای خالق گردشگری ةزیرمجموع در ادبی ریگردشگ ،تعریف این براساس .است رسانه

 است ادبی آثار و متون در شده مطرح های مکان و نویسندگان ادبی، آثار ،آن انگیزشی عامل که است سفر از شکلی ،ادبی گردشگری
(Croy, 2012: 119.) 

 کرد شناسایی ادبی هایچهره دست به اثر خلق مکان یا زندگی مکان از بازدید برای سفر از شکلی عنوان به توانمی را ادبی گردشگری
(Stiebel, 2007: 2.) 

 ،آن چارچوب در که دانندمی شناختیانسان مفهوم با فرهنگی گردشگری از کلیش را ادبی گردشگری (xii :2002) 2رابینسون و اندرسون
 فرهنگی هایاسطوره از بخشی که هستند کسانی فرهنگی هایارزش بازآفرینی و کشف شناخت، پی در بازدیدکنندگان و گردشگران»

 «.شوندمی شناخته هامکان
 با مرتبط اندازچشم و مکان و ادبی های نوشته و آثار نویسندگان، میان جانبه سه روابط برآیند که است گردشگری از شکلی ،یادب گردشگری

 Robinson and) دگذار می تأثیر (گردشگران) دیدارکنندگان تصورات و اهادراک بر ،فضا -زمان تحوالت با همگام که استه آن

Andersen, 2002: 3). 
 :کنند می تعریف چنین را آن و نگرند می رسانه با مرتبط گردشگری از بخشی عنوان به را ادبی گردشگری ،(316: 2001) 3کلوگ و باسبی

 «.اند یافته شهرت ...(و مستند سینمایی،) فیلم انواع و تلویزیونی هایبرنامه نویسندگان، کتاب، با ارتباط دلیلبه که هایی مکان از بازدید»
 با پیوندهایی دارای یا نداشده واقع توجه مورد ادبی هایویژگی دلیلبه که است هاییمکان به سفر یا گردشگری از نوعی ،ادبی گردشگری

 .(Squire, 1993: 5; Squire, 1996: 11) هستند ادبی های جاذبه گوناگون اشکال
 نگارندگان :منبع

 

 ،ماهیتی لحاظبه طورکلی به ،ادبی گردشگری مطالعاتی ادبیات شناخت مبنایبر (110 :2010) همکاران و 4اسمیت

 دیدن قابل و دارند خارجی وجود که 5واقعی های مکان نخست، .کنندمی تقسیم دسته سه به را ادبی گردشگری هایمکان

 6تخیلی های مکان دوم، .شوند می شناخته نویسندگان اهآرامگ و مرگ و ادبی آثار خلق زندگی، تولد، محل و هستند

 برساخت که یهای مکان سوم، .هستند ها فیلم و اشعار ها،روایت و ها داستان محتوای و محیط فضا، بیانگر که (ادراکی)

 و ها جشنواره ةبرگزارکنند مقصدهای ندمان ،شوند می ایجاد ادبی گردشگری توسعة راستای در و 7دارند اجتماعی

 دیگر ،ادبی های مکان» :گویدمی هربرت زمینه این در .ادبی ةموز از برخوردار هایمکان و فرهنگی و ادبی های نمایشگاه

 هامکان گونهاین بلکه ؛شوندنمی شناخته نویسندگان مرگ مکان یا تولد کانم عنوان به تاریخی هایتصادف وقوع محل

 ،اخیر ةده دو رد «.یابند می توسعه و ترویج گردشگری ةجاذب عنوان به اساس،اینبر و شوند می نهاده بنا اجتماع توسط

 از .اند شده طرحم ادبی گردشگری مقصدهای از دیگری نوع عنوان به ،شوند می شناخته کتاب شهر عنوان به که هایی مکان

 برگزاری و کتاب نشر و چاپ ةزمین در تخصصی فعالیت کتاب، فروش بازار وجود ،هامکان گونه این بارز های ویژگی

 بزرگداشت و ادبی های جشنواره برپایی ةزمین در که هایی مکان (.MacLeod et al, 2009: 158) است کتاب های نمایشگاه

                                                                                                                                                                          
 (.arket intelligence agencyM) جهان در بازار هوش زمینه در پیشرو آژانس: (Mintel) مینتل. 1

2. Robinson and Andersen 
3. Busby and Klug 
4. Smith 
5. Factual site 
6  . Imaginative sites 
7. Socially constructed site 
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 شهرت مردم عموم نزد فیلم انواع تولید زمینة در که هایی مکان همچنین و دارند فعالیت ها آن آثار ترویج و نویسندگان

 ,Croy) آیند می شماربه ادبی گردشگری در نوین مقصدهای انواع دیگر از ،شوند می تبدیل گردشگری مقصد به و یابند می

 کارکردهای حاضر حالدر اما ،پرداختندمی دبیا آثار و ادبیات به تنها ،ادبی هایجشنواره بیشتر ،آغاز در (.119 :2012

 هایکتاب تلویزیونی، هایمستند ،سینمایی هایفیلم مانند (ادبیات با مرتبط) هنری آثار دیگر انواع و اندیافته بیشتری

 از بسیاری .(Mintel, 2011: 34) دهندمی شکل را معاصر هنر از بخشی که آثاری شود؛می مطرح هاآن در ...و صوتی

 کمک ادبی هایمکان و ادبیات جذابیت ساختنآشکار به و هستند ادبی آثار از برگرفته ،تلویزیونی هایسریال و هافیلم

 لندینیوز کشور در هاحلقه ارباب فیلم ادبی، گردشگری وسعةت در فیلم نقش زمینة در بارز هاینمونه از یکی .کنند می

 انگیزشی عامل تنها و ترینمهم را هاحلقه ارباب فیلم ،خارجی گردشگران از درصد یک 2004 سال در که طوری به ؛است

 دالیلمجموعه از یکی را فیلم نای ،خارجی گردشگران از درصد شش نینهمچ. ندکرد بیان لندینیوز به سفر برای خود

 (.Hoppen et al, 2014: 41) ندکرد ذکر خود انگیزشی

 و ریزی برنامه و نیست کافی ادبی گردشگری مقصد به مکان یک تبدیل برای ،ادبی گردشگری هایجاذبه وجود

 :Müller, 2006) است کارآمد و مناسب هایراهبرد و اقدامات نیازمند ،ادبی گردشگری مقصدهای آمیزموفقیت مدیریت

 صورت ادبی مکان عام و خاص هایویژگی اساسبر دبای ادبی گردشگری ترویج و توسعه است معتقد هربرت .(216-217

 مرگ و زندگی تولد، محل مانند عناصری ةدربردارند ،ادبی مکان خاص هایویژگی .(Herbert, 2001: 315) یردگ

 کنار در .است نویسنده زندگی در دراماتیک اتفاق یک وقوع محل و نوستالژی داستانی، هایروایت وقوع محل نویسنده،

 و ندنکمی کمک ها آن جذابیت افزایش به کلی و عام ویژگی مقصد، یا مکان یک در ادبی گردشگری خاص هایویژگی

 ا،زیب اندازهای چشم و مناظر از برخورداری و محیطی هایجذابیت مانند ،دونشمی گردشگری بیشتر چههر توسعة سبب

 مانند مناسب جغرافیایی موقعیت از برخورداری ،نوازی مهمان و رفاهی امکانات و هازیرساخت انواع از برخورداری

 ,Hoppen et al) مقدس و مذهبی هایمکان به نزدیکی و قپررون و بزرگ بازارهای وجود اصلی، هایراه با جواری هم

 ادبی گردشگری مدیریت و ریزی برنامه در که است دیگری موضوع ،ادبی مکان هویت و اصالت از حفاظت .(41 :2014

 معانی که طوری به ؛است آن ةمشاهد قابل و عینی جغرافیایی فضای از فراتر ،مکان یک زیرا ؛گیرد قرار توجه کانون در باید

 هویت گیریشکل در مهمی نقش ،انداز چشم در نهفته عواطف و احساسات و هاارزش و مکان با پیوندیافته نمادهای و

 Marques and) گیردمی شکل جغرافیایی فضای هویت از بخش این با پیوند در نیز ادبی ردشگریگ و دارند مکانی

Cunha, 2013: 291). توسعة برای مهم راهبرد شش ،جامع بررسی یک در (46 -43 :2014) همکاران و هاپن 

 :دسازنمی مطرح را ادبی گردشگری آمیز یتموفق

 ؛جامعه از خاص طبقاتی و ها گروه از فراتر ،ادبی گردشگری ابیتجذ به بخشیدنعمومیت 

 ادبی؛ های پارک مانند ادبی گردشگری نوین مقصدهای توسعة و تأسیس طریق از نوآوری و خالقیت 

 ادبی؛ گردشگری توسعة و بخشیتحرک در نفعانذی ةمجموع همکاری و کتمشار 

 ادبی؛ گردشگری مقصد برندسازی برای مناسب های سیاست کارگیری به 

 گردشگری؛ توسعة کالن هایسیاست و بازار از کافی شناخت با ادبی گردشگری مقصدهای مدیریت و بازاریابی 

 آن منفی تأثیرات بیشتر چههر کاهش و مثبت تأثیرات بیشتر چههر افزایش برای ادبی گردشگری آثار مدیریت. 
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 پژوهش روش

 از یکی نیز 1گفتمان تحلیل .رودمی کاربه اجتماعی و انسانی علوم ةحوز های رشته از یبسیار در امروزه ،گفتمان مفهوم

 بیستم ةسد ةنیم به آن کاربرد ةسابق ،تاریخی لحاظبه که آید می شماربه پسامدرن عصر در کیفی پژوهش های روش

 بسط در مهمی نقش ،هرمنوتیک و انتقادی ساختارگرا،پسا ساختارگرا، نظری های تبمک .(51 :1389 ،یداوود) گردد برمی

 و فرکالف نورمن موف، شانتال ،الکال ارنستو مانند افرادی و اندکرده ایفا گفتمان تحلیل مفهومی و نظری چارچوب

 معنا نسبی تثبیت را گفتمان ،طورکلی به .اند داده ارائه زمینه این در متنوعی ختیشنا روش و تحلیلی های شیوه ،فوکو میشل

 شماربه گفتمان تحلیل رویکردهای ترینمتداول از ،متن تحلیل و اسنادی مطالعات .اندکرده تعریف خاص قلمرو یک در

 این در .پردازدمی ها انسان ایاندیشه دستاوردهای واکاوی و بازشناسی به پژوهشگر ،هاآن از گیری بهره با که دنآیمی

 و پرسشنامه مانند ابزارهایی از استفاده با ها آن از پرسش طرح و اجتماعی کنشگران مستقیم ةمشاهد جای به ،روش

 تأکید ،اند آورده پدید قبل از آنان که هایی دیدگاه و ها اندیشه یا مفاهیم و معانی تحلیل و تفسیر شناخت، بر ،مصاحبه

 (.171 -170 :1389 حقیقت، لطفی و عقیلی) شود می

 ،روش این .ودش می استفاده23کیفی محتوای تحلیل روش از ،متنی ایه داده تفسیر و تحلیل برای ،پژوهش این در

 Egberg Thyme) آوردمی فراهم را خاص موضوع یا گفتمانی قلمرو یک در عمیق و گسترده شناخت به دستیابی امکان

et al, 2008; Howells and Zelnik, 2009.) غیرمستقیم و مستقیم طور به که ای نوشته یا متن هرگونه حاضر، هشپژو در 

 در منتشرشده های مصاحبه سخنرانی، ،مقاله شامل داده منبع عنوان به ،پردازدمی ایران در ادبی گردشگری موضوع به

 ،کیفی محتوای تحلیل روش در .شد گردآوری ...و شخصی های نوشته و ها یادداشت خبری، و علمی های گزارش ها، رسانه

 های متن باید بنابراین، ؛شوند می شناخته ها داده پردازش فرایند ةدهند شکل ،ها ادهد بندی طبقه و کدگذاری های تکنیک

 و استخراج به سپس و کرد بندیدسته و شناسایی را هاآن34مضامین و خواند را گفتمان گردآوری ةمرحل از آمده دست به

 در .(208 :1393 فیلیپس، و یورگنسن) پرداخت گفتمان فضای در مطرح اصلی های گزاره تفسیر و هامقوله بندی دسته

 محتوای براساس جمالت ،چارچوب این در و شد استفاده جملهبهجمله روش و باز کدگذاری از ،نخست گام در نیز اینجا

 ادغام نیز و یکسان معانی و مضامین دارای های مقوله فذح از پس سرانجام .دشدن بندی دسته ها آن در شده مطرح کلیدی

 ابعاد براساس ،ایران در ادبی گردشگری توسعة گفتمان فضای در موجود اصلی های گزاره ،همسو و سنخ هم های مقوله

 .درآمد نگارش به آمده دست به اصلی های گزاره مبنایبر پژوهش تحلیلی گزارش نجامسرا ؛شد بندی هطبق مختلف

 

 ها یافته و بحث

 :است زیر شرح به ها داده تحلیل و گردآوری لحمرا طی پژوهش های یافته

 خبری، ةمقال گو،وگفت و مصاحبه سخنرانی، علمی، ةمقال از اعم ،متن صفحه 194 درمجموع :گفتمان گردآوری 

 ادبی گردشگری توسعة گفتمان تحلیل برای کلمه 700 و هزار 57 حدود لبمط حجم این .آمد دستبه ...و گزارش

 .آورد فراهم ایران در

 414 ،درنهایت و شدند تحلیل و تجزیه جملهبهجمله کدگذاری روش به متنی های داده ،مرحله این در :کدگذاری 

 .شد استخراج ایران در ادبی گردشگری گفتمان از مقوله

 بندی دسته اصلی موضوع چهار ذیل آمده دست به یاههمقول ،تفسیری رویکرد با مرحله این طی :ها داده بندی طبقه 

                                                                                                                                                                          
1. Discourse analysis 
2. Qualitative content analysis 
3. Themes 
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 گردشگری توسعة موانع و مشکالت و مسائل (ب ،(مقوله 83) ادبی گردشگری تعریف و مفهوم (الف :شامل ،ندشد

 پیامدهای و کارکردها (د و (مقوله 165) ادبی گردشگری ترویج و توسعه راهکارهای (ج ،(مقوله 88) ادبی

 براساس ،چهارگانه یها موضوع از یکهر ذیل در گرفتهقرار های مقوله سپس (.مقوله 78) ادبی گردشگری

 .ندشد بندی طبقه ها آن 1کلیدی محتوای یا مایه درون

 از ،یکسان کلیدی محتوای از برخوردار هایمقوله ،چهارم ةمرحل در :اصلی های گزاره استخراج و سازی خالصه 

 محتوای هر به مربوط اصلی ةگزار ،فرایند این طی سرانجام .شد سازیخالصه تکراری موارد حذف و ادغام طریق

 .شد استنتاج کلیدی

 توسعة گفتمان کیفی محتوای تحلیل از حاصل ةچهارگان تاموضوع تفکیک به پژوهش هاییافته شرح ،ادامهدر

 .آیدمی ایران در ادبی گردشگری

 

 ایران در ادبی گردشگری تعریف و مفهوم

 مفهومی تبیین و تعریف زمینه در اصلی ةگزار 11 وجود بیانگر ،پژوهش از بخش این اصلی فاهیمم تحلیل نتایج

 مفهوم از موجود برداشت میان خاصی تفاوت دهد می نشان ها گزاره این یندابر .(2 جدول) است ایران در ادبی گردشگری

 (.1 جدول) ندارد وجود جهانی علمی ادبیات در ادبی گردشگری تعاریف با ایران در جاری گفتمان در ادبی گردشگری

 تعاریفی ةارائ درصدد د،ندار یرونب به نگاه ،ایران در ادبی گردشگری توسعة گفتمان اهالی رسد می نظربه ،درواقع

 .کنندمی تالش المللی بین سطح در رایج علمی ادبیات به شدننزدیک برای و هستند ادبی گردشگری از شمول جهان
 

 ادبی گردشگری ریفتع و مفهوم :ایران در ادبی گردشگری گفتمان کیفی محتوای تحلیل :2 شماره جدول

 اصلی ةگزار کلیدی محتوای موضوع

بیان
 

مفهوم
 و 

ف
تعری

 
ی

گردشگر
 

ادبی
 

 در
ایران

 

 گردشگری ةزیرشاخ
 فرهنگی

 .است اقتصادی -فرهنگی فعالیتی و فرهنگی گردشگری ةزیرشاخ ،ادبی گردشگری

 .دارد ای رشته میان ماهیت ،ادبی گردشگری در تحقیق و مطالعه ای رشته میان ویژگی
 .است شده رویدادها گردشگری با ادبی گردشگری پیوند سبب ،ادبی متنوع رویدادهای وجود رویداد گردشگری

 ادبی گردشگری توسعة در جذاب های ینهزم از ،محلی و ملی های افسانه و ها اسطوره امروزه ها افسانه و ها اسطوره
 .روندمی شماربه

 جهانی گردشگری تقاضای بازار در رشدبهرو و یافتهرونق تازه اشکال از ،ادبی گردشگری نوپا ای شاخه
 .است

 گردشگری شکل ترین ساده و ترینقدیمی ،ادبیات نویسندگان یا مشاهیر امگاهآر از بازدید ادبی مشاهیر آرامگاه
 .است ادبی

 دادنانجام در باالیی پتانسیل و است خالق گردشگری بارز های نمونه از ،ادبی گردشگری خالق گردشگری
 .دارد خالقانه کارهای

 بر کند، می فراهم فراغت اوقات گذران برای جذاب بستری اینکه ضمن ،ادبی گردشگری آموزش و تفریح تلفیق
 .افزاید می نیز گردشگر اطالعات و دانش

 اکوتوریسم با ،میراث حفظ به کمک و طبیعی منابع به نبودنوابسته دلیلبه ادبی گردشگری اکوتوریسم با پیوند
 .دارد پیوند

 آثار خلق فضای درک مکان، حس :است مند عالقه ادبی میراث و ادبیات به ،ادبی گردشگر ادبی گردشگر
 انگیزش عوامل از ،ادبی رخدادهای در شرکت و نویسنده زندگی مختلف زوایای و ادبی

 .شوند می شناخته ادبی گردشگر
 :ادبی مکان

 جغرافیا و ادبیات پیوند
 نویسنده؛ مرگ و زندگی تولد، محل مانند واقعی های مکان :انددسته سه ادبی هایمکان
 روایت یا داستان وقوع محل مانند (ذهنی تخیل و تصویرسازی حاصل) یتخیل های مکان
 .ادبی شهرک و ادبی یادمان ادبی، ةموز مانند شده ساخته های مکان و ادبی

 های پژوهش یافته :منبع

                                                                                                                                                                          
1. Key content 
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 ایران در ادبی گردشگری توسعۀ موانع و مشکالت

 آشکار زمینه این در را اصلی ةگزار 19 ،ایران در ادبی گردشگری توسعة موانع و مشکالت اصلی مفاهیم تحلیل نتایج

 تنها .شوند می معرفی کشور نیورد عوامل از ناشی ،موانع و مشکالت این ،ها گزاره این از مورد 18 در (.3 جدول) سازد می

 :است شرحبدین ها داده از بخش این محتوای تحلیل از حاصل ةگزار .شود می تأکید خارجی عوامل نقش بر ،مورد یک رد

 کل بر ،ایران گفرهن و تاریخ و سیاسی نظام علیه (غربی کشورهای ویژه به) خارجی ةخصمان اقدامات و نادرست تبلیغات»

 «.دارد منفی تأثیر ادبی و فرهنگی گردشگری جمله از و گردشگری بخش

 

 ادبی گردشگری توسعۀ موانع و مشکالت :ایران در ادبی گردشگری گفتمان کیفی محتوای تحلیل :3 شماره جدول

 اصلی ةگزار کلیدی محتوای موضوع

ت
ال

مشک
 

توسعة
 

ی
گردشگر

 
ادبی
 

 در
ایران

 

 ادبی گردشگری مقصدهای میان در جایگاهی ایران ادبی شهرهای موجود، پتانسیل رغم علی ادبی شهرهای وضعیت
 .ندارند جهان

 .عملی تا است شعاری بیشتر بیاد و فرهنگی گردشگری از دولت حمایت دولت حمایت ضعف
 تبدیل عمومی گفتمان یک به کشور ادبی و فرهنگی میراث از حفاظت و پاسداشت ةمسئل هنوز عمومی گفتمان خأل

 .است نشده
 و فرهنگی گردشگری توسعة برای الزم باور به ،کشور گردشگری فعاالن و فرهنگی مسئوالن جمعی باور نبود

 .اند نرسیده ادبی
 چندانی تالش جهان مردم به خود کشور ادبیات شناساندن در ایرانیان غنی، ادبی میراث وجود با ادبی میراث شناساندن

 .اندنکرده
 .اند بوده پارسی ادب میراث ةمصادر ددرصد همسایه رهایکشو ،گذشته هایسال در ادبی مشاهیر ةمصادر

 از کافی شناخت نبود
 ادبی گردشگری

 وجود آن از جامعی درک و است ناشناخته هنوز ایران در ادبی گردشگری توسعة های ظرفیت
 .ندارد

 مغفول ادبی گردشگری توسعة و ترویج برای مجازی فضای و تاینترن ةگسترد هایقابلیت مجازی فضای
 .است مانده

 برای غنی منبع یک عنوان به کشور محلی و بومی اقوام فولکلوریک و شفاهی ادبیات از حفاظت محلی و یبوم میراث
 .ندارد قرار جدی وجهت مورد ،ادبی و فرهنگی گردشگری توسعة

 (.ارث ةمسئل مانند) است مواجه مشکل و چالش با ،کشور ادبی های مکان اصالت از حفاظت ادبی های مکان اصالت
 از نادرست برداشت

 ادبی گردشگری مفهوم
 خالق ادبی -فرهنگی گریگردش به صرف تاریخی از گردشگری الگوی تغییر برای الزم ةاراد

 .نیست ادیبان مزار از بازدید تنها ادبی، گردشگری :ندارد وجود
 و است نشده واقع مسئوالن توجه مورد آن جهانی مفهوم و معنا به ادبی گردشگری ،ایران در نو مفهوم و معنا

 .ردندا چندانی ةسابق
 نگریسته ادبی های جاذبه ساخت در خالقیت ایجاد برای غنی منبعی عنوان به ،کشور ادبی میراث برساخته ادبی های مکان

 (.است نشده ساخته ایران در استاندارد ادبی ةموز کی حتی) شود نمی
 تاریخ و سیاسی نظام علیه (غربی کشورهای ویژه به) خارجی ةمانخص اقدامات و نادرست تبلیغات خارجی عوامل

 .دارد منفی تأثیر ادبی -فرهنگی گردشگری جمله از و گردشگری بخش کل بر ،ایران فرهنگ و
 زمانی بی و مکانی بی

 استانی ادبیات
 .است ضعیف واقعی مکان و نزما با ایران داستانی ادبیات پیوند

 کشور فرهنگی مسئوالن توجه مورد ،قوی و نمادین ةجاذب با ادبی های مکان و ها یادمان ساخت ادبی بناهای و ها یادمان
 .نیست

 امکانات ضعف
 گردشگری

 بنیادین مشکالت از ،ونقل حمل امکانات و هازیرساخت ضعف و پذیرایی امکانات و هتل کمبود
 .است کشور گردشگری بخش کل

 در فعالیت برای کارآزموده و متخصص انسانی نیروی پرورش در ،کشور آموزش بخش انسانی ةسرمای و آموزش
 .است مواجه ضعف با ادبی -فرهنگی گردشگری

 کافی حد به کشور ادبی -فرهنگی های جذابیت شناساندن در سینما صنعت های ظرفیت از سینما صنعت
 .است نشده استفاده

 نگارندگان :منبع
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 ایران در ادبی گردشگری توسعۀ هکارهایار

 توسعة راهکار عنوان به گزاره 28 ،ایران در ادبی گردشگری گفتمان از بخش این کیفی محتوای تحلیل ،درمجموع

 توسعة مشکالت رفع سو یک از ،راهکارها این اغلب اساس و پایه .(4 جدول) دهد می دست به ادبی گردشگری

 گردشگری توسعة ةزمین در جهانی تجربیات و دستاوردها با دیگر سوی از و است کشور در ادبی-یفرهنگ گردشگری

 گردشگری توسعة راهکار طرح هنگامدر ،ایران در ادبی گردشگری گفتمان ،رو این از .دارد استواری پیوند ادبی -فرهنگی

 .دارد بیرون به نگاه هم و نورد به نگاه هم ،کشور در ادبی
 

 ایران در ادبی گردشگری توسعۀ راهکارهای :ایران در ادبی گردشگری گفتمان کیفی محتوای تحلیل :4 شماره جدول

 اصلی ةگزار کلیدی محتوای موضوع

ار
ی

هکارها
 

توسعة
 

گردش
ی

گر
 

ادبی
 

 در
ایران

 

 .شود تهیه ادبی آثار و مشهور نویسندگان گردشگری ةنقش ادبی ةنقش
 .کند حمایت ادبی گردشگری ترویج و هتوسع از گذاری سرمایه با نخست، گام در دولت دولت حمایت
 بخش مشارکت

 خصوصی
 .سازد فراهم را ادبی گردشگری در خصوصی بخش مشارکت برای الزم بسترسازی ،دولتی خشب

 ادبی گردشگری در نهاد مردم های سازمان مشارکت ةزمین و ایجاد ،الزم قانونی و نهادی چارچوب نهاد مردم های سازمان
 .دشو فراهم

 .شوند طراحی ادبی مسیرهای ،نویسندگان زندگی و ادبی آثار محتوای براساس یادب یگردشگر ریمس
 .شوند اجرا ...(و خوانیکتاب سفرنویسی، ةمسابق مانند) تشویقی های برنامه تشویقی ةبرنام

 (.ادبی نمایش و خوانی شاهنامه مانند) شود استفاده ادبی یهااجرا انواع برای ادبی آثار محتوای ادبی اجرای
 .شود اقتباس ادبی آثار از ،ادبی گردشگری های مکان ساخت و طراحی برای اقتباسی مکان ساخت

 میراث غنی ظرفیت
 ادبی

 .شود گیری بهره ادبی گردشگری توسعة برای ،ایران ادبی میراث غنی هایظرفیت از

 .شود حفاظت ادبی میراث از ادبی میراث از حفاظت
 ادبی گردشگری توسعة اجتماعی هایزمینه تا یابد افزایش کشور ادبی مشاهیر از مردم شناخت بیاد مشاهیر

 .شود فراهم
 /ادبی آثار محتوای

 ها روایت
 ادبی، هایمکان ساخت مانند) شود گیری بهره گردشگری توسعة برای ،ادبی آثار محتوای از

 .(ادبی مسیرهای طراحی و ها جاذبه یابی مکان
 .رود کاربه گردشگری بازار ظرفیت از گیری بهره برای مناسب بازاریابی و برندسازی های روش بازاریابی و برندسازی

 به بخشی تنوع
 محصوالت

 در بازار مختلف های بخش جذب برای ،ادبی و فرهنگی گردشگری های بسته به بخشی تنوع
 .گیرد قرار کار دستور

 .شود گیری بهره ادبی گردشگری توسعة ةزمین در جهان، کشورهای دیگر آمیز موفقیت هایتجربه از موفق هایتجربه
 (.است ضروری نویسندگان ةخان اصالت حفظ) شود تبدیل ادبی گردشگری ةجاذب به نویسندگان ةخان نویسندگان ةخان

 راهنمای بازاریابی، و مدیریت های زمینه مانند) شود ادبی گردشگری توسعة اساسی رکن ،آموزش آموزش
 .(ادبی گردشگری

 به تا گیرد قرار کار دستور در ادبی گردشگری های جذابیت با جامعه ساختنآشنا و زیسا فرهنگ سازیفرهنگ
 .شود کمک شدناجتماعی

 مانند) شود گرفته کاربه ادبی گردشگری توسعة برای ،محلی های افسانه و ورکفول های داستان فولکلور ادبیات
 .(عشاق استاند

 .شود گیری بهره ایران در ادبیات متنوع هایقابلیت از ها قابلیت تنوع
 .دشو حمایت ادبی و فرهنگی گردشگری توسعة ةزمین در خالقانه کارهای و خالق های اندیشه از خالق ةاندیش

 ها جاذبه به بخشی تنوع
 شهرک و ادبی ةموز مانند) یابد افزایش ادبی گردشگری جذابیت تا شود ایجاد ادبی مکان انواع
 (.ادبی

 هب طوبمر هایمکان
 نویسنده

 توسعة بسترساز عنوانبه ،نویسندگان و شاعران آرامگاه و اثر خلق زندگی، تولد، مکان به
 .شود توجه ادبی گردشگری

 .گیرد صورت توجه ادبی گردشگری توسعة و ترویج در راهبردی عوامل عنوانبه ،ادبی رخدادهای به ادبی رخدادهای
 .شود انجام نهادسازی ،ادبی گردشگری توسعة برای نهادسازی

 .شود حمایت ادبی و فرهنگی گردشگری در فعالیت برای تخصصی گردشگری هایآژانس تشکیل از تخصصی فعالیت
 .شوند اجرا ادبی گردشگری توسعة برای کاربردی پژوهشی های طرح  پژوهش

 .شود استفاده ادبی گردشگری توسعة برای سینما هایظرفیت از سینما و فیلم
 های پژوهش یافته :منبع
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 ادبی گردشگری توسعۀ مطلوب آثار و کارکردها

 ،درواقع .(5 جدول) است اصلی ةگزار 14 بیانگر ،ایران در ادبی گردشگری گفتمان از بخش این محتوای تحلیل نتایج

 ،آن آمیز موفقیت تحقق و ادبی گردشگری توسعة مشکالت و موانع رفع که کند می تأکید گفتمان از بخش این های یافته

 هم و المللی بین و جهانی محیط در هم ،آثار و کارکردها این اغلب .داشت خواهد پی در مطلوبی آثار و مثبت کارکردهای

 و مثبت آثار و کارکردها با ها گزاره این محتوای که است ذکر شایان .ندبرخوردار بسزایی اهمیت از ملی سطح در

 .دارد سنخیت و همخوانی نیز کشورها دیگر در ادبی و فرهنگی گردشگری توسعة از حاصل انتظار قابل
 

 ادبی گردشگری وسعۀت مطلوب آثار و کارکردها :ایران در ادبی گردشگری گفتمان کیفی محتوای تحلیل :5 شماره جدول

 اصلی ةگزار کلیدی محتوای تم /موضوع

کارکردها
 و 

آثار
 

ب
مطلو

 
توسعة

 
ی

گردشگر
 

ادبی
 

 .شودمی کشور نرم قدرت افزایش سبب ادبی گردشگری توسعة نرم قدرت
 و فرهنگی دیپلماسی

 صلح
 کمک صلح گسترش به ،ها ملت میان فرهنگی اسیدیپلم ایجاد طریق از ،ادبی گردشگری

 .کند می
 .انجامدمی جهان سطح در کشور تمدن و فرهنگ تبلیغ به ،ادبی گردشگری تمدن و فرهنگ تبلیغ

 تبلیغ سازیخنثی
 منفی

 در را کشور علیه نفیم تبلیغ سازیخنثی گردشگری، طریق از ادبیات و فرهنگ ةاشاع و تبلیغ
 .دارد پی

 از مثبت تصویرسازی
 کشور ادب و فرهنگ

 و فرهنگ از مثبت تصویرسازی به ،خارجی گردشگران به ادبی و فرهنگی های ارزش ةعرض
 .انجامدمی کشور ادبیات

 .دکن می جلوگیری ها آن ةمصادر از ،ادبی ردشگریگ طریق از کشور ادبی های چهره معرفی مصادره از جلوگیری
 و ادبیات شکوفایی

 فرهنگ
 کشور فرهنگ و ادبیات شکوفایی به ،جامعه در فرهیختگی جریان تقویت با ،ادبی گردشگری

 .کند می کمک
 ملی وحدت و هویت یارتقا سبب کشور ادبی و فرهنگی هایارزش سطب با ،ادبی گردشگری ملی وحدت و هویت

 .شودمی
 میراث از حفاظت

 ادبی
 .سازدمی آشکار را کشور ادبی میراث از پاسداری و حفاظت ضرورت ،ادبی گردشگری توسعة

 و ملی اقتصاد تقویت سبب درآمدزایی و شغلی های فرصت ایجاد طریق از ،ادبی گردشگری اقتصادی توسعة
 .شودمی محلی

 -فرهنگی خودآگاهی سطح یارتقا به ،کشور ادبی میراث و ادبیات از مردم شناخت افزایش فرهنگی خودآگاهی
 .انجامد می ادبی

 فراغت اوقات ترویج
 سالم

 و تفریح از تلفیقی و فراغت اوقات گذران اشکال ترین سالم از ،ادبی -فرهنگی شگریگرد
 .است آموزش

 یاهتعامل بسط
 فرهنگی

 .دارد همراهبه را فرهنگی یاهتعامل بسط و ها تمدن و ها فرهنگ گویوگفت ،ادبی گردشگری

 اجتماعی توانمندسازی و فرهنگی هویت یارتقا به محلی جوامع سطح در یادب گردشگری محلی توانمندسازی
 .کند می کمک

 های پژوهش یافته :منبع

 

 گیرینتیجه

 گذشته سر پشت جهانی اقتصاد و ارتتج ةعرص در را فزاینده رشدی گردشگری صنعت ،تاکنون بیستم ةسد ةمیان از

 رقابت های عرصه از یکی به ،جهان در درآمدزا 1خدماتی صنایع ترین بزرگ از یکی عنوان به امروزه که جایی تا ؛است

 از برخورداری لحاظبه هم جهانی بندی رتبه در وارههم اینکه رغمعلی ایران .است شده تبدیل ها دولت میان اقتصادی

 جای جهان کشورهای برترین ردیف در ،تاریخی و فرهنگی هایجاذبه از برخورداری لحاظبه هم و طبیعی هایجاذبه

 داشته اختیار در را جهانی اقتصاد در گردشگری صنعت یمال گردش از توجهی شایان سهم است نتوانسته تاکنون گیرد، می

                                                                                                                                                                          
1. Service industry 
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 با .است بوده کشور توسعة های برنامه در گردشگری صنعت نگرفتنقرار اولویت در ،مسئله این دالیل ترین مهم از .باشد

 و علمی محافل و کارشناسان توجه مورد گردشگری توسعة تدریج به (21 رنق آغاز) شمسی 1380 ةده اوایل از ،این وجود

 و رکود مانند دالیلی به ،اخیر های سال طی نیز اجرایی بخش در .(25 :1393 بیات، و رضوانی) شد واقع ایران آکادمیک

 از یکی عنوان به که جایی تا شد؛ واقع دولت توجه مورد گردشگری بخش کشور، برای نفتی درآمدهای ناپایداری

 .شود می مطرح توسعه ششم ةبرنام در پیشران محورهای

 زیرا ؛دنشو می شناخته دارپای توسعة ارادایمپ با گردشگری نوع سازگارترین ،آن های زیربخش و فرهنگی گردشگری

 زیست محیط و جامعه بر کمتری بسیار نفیم آثار گردشگری، اشکال دیگر با مقایسه در که است داده نشان جهانی ةتجرب

 نسبی مزیت از فرهنگی گردشگری ،کشور اجتماعی ساختار و سیاسی نظام الگوی به توجه با نیز ایران در .ندنک می ایجاد

 ادبیات ،میان این در (.257 :1389 مجیدی،) شود می شناخته گردشگری توسعة مطلوب الگوی عنوان به و است برخوردار

 مانند سرزمین این ادبی بزرگان از برخی و است رداربرخو ایران تاریخی و فرهنگی میراث در ای برجسته جایگاه از

 شماربه جهانی ادب و فرهنگ بزرگان تراز در توان می را ارعط و خیام مولوی، حافظ، سعدی، ،یاهگنج نظامی ،فردوسی

 ادبی گردشگری توسعة برای غنی منبعی و مناسب بستری توانمی را ایران ادبی فرهنگ و میراث ،درمجموع .آورد

 و فرهنگی گردشگری های جلوه بارزترین از یکی عنوان به گردشگری از شاخه این ،جهانی سطح در امروزه .آورد شمار به

 .(Hoppen et al, 2014: 40) شود می ختهشنا میراث

 این در روشن چارچوبی ،ایران در ادبی گردشگری توسعة گفتمان کیفی محتوای تحلیل نتایج ،حاضر پژوهش در

 و جامع تعریفی ةارائ با و تاس ادبی گردشگری از نادرست های برداشت زدنکنار پی در که گفتمانی .دهدمی ارائه زمینه

 زوایای از ایران در ادبی گردشگری توسعة موانع و مشکالت تبیین به ،دشومی نزدیک جهانی گفتمان به شمول جهان

 سرانجام و دهد می پیشنهاد ادبی گردشگری توسعة برای یگوناگون هایجایگزین و راهکارها ،پردازد می مختلف

 .شمارد برمی را ادبی گردشگری آمیز موفقیت توسعة مثبت پیامدهای و آثار مطلوب، کارکردهای

 گردشگری و فرهنگی گردشگری از نوپا ای شاخه ،آن نوین مفهوم به ادبی گردشگری ها یافته مطابق خالصه، طور به

 .است سازگار اکوتوریسم مفهوم با و است آموزش و تفریح از تلفیقی عمل در .دارد ای رشته میان ماهیت که است 1خالق

 مشارکت یا ادبی های مکان انواع از بازدید به و است مند القهع ادبی میراث و ادبیات به که است فردی نیز ادبی گردشگر

 .است (ادبی مکان با ادبیات) جغرافیا با ادبیات پیوند حاصل ،ادبی گردشگری همچنین .پردازد می ادبی رویدادهای انواع در

 از برآمده ،مفهوم این .(1 جدول) کرد اشاره خالق گردشگری مفهوم به توان می یفتعر این در توجه شایان نکات از

 فرهنگی های انگیزه از ای گسترده طیف با که است پسامدرن عصر در میراث و فرهنگ گردشگری بازار متکثر های یویژگ

 (.di,Garibal :2012 43) شودمی همراه سفر در

 ،پردازد می حوزه این با مرتبط موانع و مشکالت طرح به که ایران در ادبی گردشگری توسعة گفتمان از بخش آن

 مدیریت و دولت نقد به سو یک از ،انتقادی رویکرد این .کند می تأکید کشور درونی شرایط بر بیشتر و دارد انتقادی رویکرد

 و آموزشی نهادهای مانند) ادبی و فرهنگی میراث با مرتبط نهادهای و جامعه از انتقاد به ،دیگر سوی از و کشور کالن

 میراث و ادبیات در موجود فراوان های پتانسیل گرفتننظردر با (2014) همکاران و هاپن (.2 جدول) پردازد می (ای رسانه

 غربی اروپای کشورهای با قیاس در ،(ایران مانند) آسیایی کشورهای در ادبی گردشگری رونقی کم زمین، مشرق فرهنگی

 در کاربردی های پژوهش دادنانجام معتقدند و دانند یم شناختی و ساختاری مسائل از ناشی بیشتر را شمالی آمریکای و

 .دنکمی عمل بسترساز و پیشرو عاملی عنوان به زمینه این
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 تری وسیع حجم ،اصلی ةگزار 28 با ایران در ادبی گردشگری توسعة راهکارهای دیگر، اصلی موضوع سه با مقایسه در

 ،حمایتگر عاملی عنوان به دولت نقش بر راهکارها این بیشتر ماهیت ،درمجموع .گیرد دربرمی را موجود گفتمان محتوای از

 این در .(3 جدول) ندک می تأکید ادبی ریگردشگ توسعة و ترویج در کننده نظارت و برانگیزاننده دهنده، شتاب ،تسهیلگر

 عنوان به ها دولت کلیدی نقش بر نیز گردشگری مطالعات نظران صاحب و متخصصان غلبا که است ذکر شایان زمینه

 از که -(2005) 1هال ،مثال برای ؛دارند تأکید گردشگری بخش توسعة در سیاسی اقتصاد ةعرص اصلی بازیگر

 توسعة در دولت کلیدی کارکرد هفت که است معتقد -شود می شناخته گردشگری توسعة نظران صاحب ترین برجسته

 منافع بسط مشارکت، جلب و تشویق کارآفرینی، ،قانون وضع ریزی، مهبرنا هماهنگی، :از اند عبارت گردشگری بخش

 .ملی و عمومی منافع از حفاظت و جامعه در (گردشگری)

 ادبی گردشگری فتمانگ بنیادین ةفلسف عنوان به را ادبی گردشگری توسعة مطلوب آثار و کارکردها توان می سرانجام

 .هستند شناسایی قابل سیاسی و اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، ابعاد در آثار، و کارکردها این ،هایافته براساس .کرد شناسایی

 ؛دارند ادبی گردشگری توسعة از نظر مورد اهداف ترسیم در کننده تعیین ینقش انتظار، مورد آثار و کردهاارک گونه این

 براساس ،ددارن گردشگری خشب کلیت توسعة در کننده تعیین و کلیدی ینقش اقتصادی اهداف ،طورکلی به گرچها ،بنابراین

 تفاوت گردشگری اشکال سایر با حدودی تا ،فرهنگی گردشگری توسعة در اساسی اهداف رسد می نظربه پژوهش نتایج

 .هستند چندبعدی ویژگی دارای و دندار

 ،حاضر پژوهش نتایج ،درمجموع کشور، آکادمیک و علمی مباحث در ادبی گردشگری مفهوم بودننو به توجه با

 از حاصل های گزاره تکتک .آوردمی فراهم مطالعاتی ةحوز این به مند عالقه پژوهشگران برای شناختی و نظری بستری

 باز زمینه این در مطالعه و پژوهش به ورود برای تازه ای دریچه ،ایران در ادبی گردشگری نگفتما کیفی محتوای تحلیل

 مندان عالقه گردشگری، توسعة با مرتبط های سازمان و دولت برای ای ارزنده رهنمودهای ،پژوهش نتایج همچنین .کند می

 فعالیت به مندان عالقه و گردشگری وکار کسب صاحبان گردشگری، ریزان برنامه و مدیران ادبی، و فرهنگی گردشگری به

 .دارد میراث و فرهنگ بخش در فعال مردمی های سازمان ادبی، و فرهنگی میراث متولیان زمینه، این در
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