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*ناصربیات

**رضااسدیعلي

 چكيده

 در ویههه   بهه  علمی های شاخه از بسیاری در سزایی  هب اهمیت از ای رشته میان مطالعات امروزه
گهری ررهگیهی و     گهرد   ۀاست. پهوهش دربهار  برخوردار اجتماعی و انسانی علوم ۀحوز

اسهت    ای  رشهته  های مطالعاتی میان گری ادبی نیز از حوزه  چون گرد   های آن هم زیرشاخه
رغم غگای ادبیهات و میهرا     و مطالعات ررهگیی. علی  های ادبیات  جغراریا ویهه در رشته  هب

 بها   پههوهش  مغفول مانده است. این گری تاکگون در کشور  این شاخه از گرد   ادبی ایران
ههای متگهی    هها و داده  دیهدگاه  گهردآوری  ازطریق مضمون تحلیل رو  کیفیِ از گیری بهره
گهری    گرد  ۀهای توسع ایران  در گام نخست چالش در ادبی گری  گرد  مونپیرا موجود
هها را شگاسهایی و    های الزم برای غلبه بر آن یارت  در ایران را شگاسایی و در گام دوم ره  ادبی
شهده   ههای یهاد   دههد چهالش   پههوهش نشهان مهی    ههای  اسهت. یارتهه   کهرده وتحلیهل    تجزیه
ههای مهوردن ر نیهز      یارهت   و ره ررعهی مضهمون   34و مضمون اصهلی   6بگدی به  دسته  قابل
 مضمون ررعی است. 66مضمون اصلی و  01بگدی به  دسته  قابل

یهرا  ادبهی  جغراریهای ادبهی      گهری ادبهی  م    گری ررهگیهی  گهرد     گرد  :هاواژهکليد
 مضمون. یل  تحل
 

مقدمه.1

 اقتصهادی   زیربگهایی   ابعهاد  شهامل  را ایهران  در گهری   گهرد   ۀتوسع موانع انواع کارشگاسان
 در و( 0436محرابی و همکهاران  ) شمارند برمی مدیریتی و دولتی  سیاسی  انسانی  ررهگیی 
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  گهری   گرد » ازجمله آن های زیربخش و «ررهگیی  گری  گرد » ها  آن از بسیاری شرایط این
 کهه  کگگهد  مهی  معرری ایران کشور بر حاکم شرایط با گری  گرد  شکل سازگارترین را «ادبی
 اسهت و  برخهوردار  نسبی مزیت از و ستا رو  هروب تری  کم موانع با دییر اشکال با مقایسه در

بهر جوامهع   ررهگیهی  گهری    دهگد که اثرات مگفهی گهرد    اغلب تجربیات مطالعاتی نشان می
 گهری   گهرد   متگوع اشکال  پایه این بر گری است.  اشکال گرد  رتر از سای  کم بسیار دمقص

 از خهرو   بهرای  مطلهو   ای گزیگهه  عگهوان   بهه  توانهد  می ادبی  گری  گرد  ازجمله ررهگیی 
. شهود  مطهر   ایهران  در گهری   گرد  صگعت به بخشی رونق سوی  به راهی و کگونی بست بن
 زایگهدگی  و بازتولیهد  توانهایی  از ایرانهی  ررهگه  کهه   است این رکر بر مبگی رویکردی چگین
 اثرگهذار  جههانی  ۀعرصه  در باشهد   اثرپهذیر  که  آن از بیش  همواره و است برخوردار بسیاری
رغهم برخهورداری از    همهه  کشهور ایهران علهی      بااین (.0460سعیدی و همکاران ) است بوده

های گوناگون ادبی و میهرا  ادبهی غگهی تهاکگون نتوانسهته       لحاظ جاذبه  های رراوان به پتانسیل
گرانهی کهه بهه      ه دست یابد. هرچگد تعهداد گهرد   توجهی در این زمیگ  است به موقعیت قابل
ههای اخیهر    ها و سال کگگد در دهه چون شیراز و مشهد و تبریز سفر می  شهرهای ادبی ایران هم

ست کهه تهاکگون در سهطو  ملهی و     ا جا  اساسی این ۀلئمس  همواره رو به ارزایش بوده است
گهری ادبهی و ایجهاد      گهرد   ۀعتوجه و عزم راسهخی بهرای توسه     ریزی قابل ای برنامه مگطقه

ههای گذشهته    این  طهی سهال  وجودخالقیت و شکورایی در این زمیگه وجود نداشته است. بها 
 مهردان    توجهه دولهت    مهردم و جلهب   ۀگهری ادبهی و بهرانییختن عالقه      تهروی  گهرد    برای
ای در بخش خصوصهی شهده    های پراکگده کوشش مگدان به ادبیات و میرا  ادبی کشور عالقه
عگهوان    گری در ایران بهه   گرد  ۀها بسط گفتمان توسع های آن تال   و حاصل مجموعهاست 
 ای برجسهته  جاییهاه  از ایهران  ادبی میرا  شک گری ررهگیی است. بدون  ای از گرد  شاخه
 جهانیهان  برای تواند می آن های قابلیت از گیری بهره که است برخوردار شرق تمدنی ۀحوز در
 بخهش  ۀتوسع به کمک بر  عالوه و باشد جذا  ررهگیی گری  گرد  به دانمگ عالقه ویهه  هب و

 در ( Bell and Oakley 2014) «ررهگیهی  دیپلماسی» و «نرم قدرت» ابزار عگوان  به گری   گرد 
لهذا   .کگهد  ایفا نقش کشور ررهگیی میرا  های ارز  و دستاوردها جهانی گستر  و تعمیق

ههای   دهی و بسترسهازی   سازمانریزی اصولی   ازطریق برنامه  ضرورت دارد کگونیدر شرایط 
ههای   پتانسهیل  از م شود و از این طریهق انجا گری ادبی در کشور  برای شکورایی گرد الزم 

بهه  گهری ادبهی     گهرد   ترتیهب  بهدین تها   شهود بهرداری   بهرهبالفعل  طور  بهموجود در ایران 
 از گیهری  بههره  بها کوشهیم     مهی  پهوهش ینادر پیشررت دست یابد.   جاییاهی شایسته و روبه

 ادبهی  گهری   گرد  پیرامون های موجود داده گردآوری ازطریقو  مضمون تحلیل رو  کیفیِ
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در   گهری   گهرد   ۀعبارتی موانهع و مشهکالت توسهع     ها یا به ایران  در گام نخست چالش در
ههای کگهونی را    های الزم برای غلبهه بهر چهالش    یارت  و در گام دوم ره یمایران را شگاسایی کگ

 موضههوع از روشههگی رهههم پهههوهش رود نتههای  انت ههار مههی. کگههیمتحلیههل   و  و تجزیههه تعیههین
  دههد  هئدر ایران ارا های کگونی آن یارت  ها و ره چالش شگاخت روشگی از و ادبی گری گرد 
 در( ای رشهته  میهان  یموضهوع  عگهوان   بهه ) ادبهی  گری  گرد  موضوع طر  برای مگاسبی بستر

 و ریهزان  برنامهه  بهرای  مگاسبی دستاوردهای چگین  هم و  آورد رراهم کشور آکادمیک مطالعات
 .باشد داشته راه  هم  به گری  گرد  ۀتوسع النئومس
 

ادبياتپژوهش.2

گریفرهنگيگردش6.2
آورد.   شهمار   بهه گهری    های گهرد   ترین گونه نتوان یکی از که گری ررهگیی را می  گرد 
 ۀسانی دربهار   توان تعریف یک نمی  آید  که از مگابع مختلف علمی برمی  چگان  آن  کلی طور به

ههای   رکری و تجربه ۀبه زمیگ  گران مختلف باتوجه  ه داد. پهوهشئگری ررهگیی ارا  گرد 
ای هه  انهد. برداشهت   ه دادهئه نسبت متفهاوتی در ایهن زمیگهه ارا    مطالعاتی خود تعاریف به
 ئهۀ ترین دلیل دشواری ارا  مهمتوان   میرا « ررهگ »و « گری  گرد »متفاوت از دو مفهوم 

 ۀعگهوان نقطه    کلهی  و بهه   طهور   شگاخت. امها بهه   گری ررهگیی  سان از گرد  تعریفی یک
گهری ررهگیهی برآمهده از      تهوان گفهت گهرد     تهر تعهاریف موجهود  مهی      اشتراک بیش
غیرمهادی ررهگه  )ملمهو  و غیرملمهو ( در مقصهدهای      های مگابع مادی و  جذابیت
  مانگد معماری  ادبیات  آثار هگری  موسهیقی  سهبک   (Yamashita 2016) گری است  گرد 
ههای محلهی  رهیلم و     ورسوم خهاص ررهگه     ها  آدا  خاص زندگی  انواع جشگواره ۀو شیو

معتقهد اسهت    (Urry 1990) وریو غیهره. یه    های ررهگیهی   های هگری  موزه  سیگما  نمایشیاه
و  (romantic gaze) «نیهر  رمانتیهک  »میان  دبای گری ررهگیی می  گرد  ۀهگیام بحث دربار

وی . براسا  دیهدگاه  ل شدئقاگری تمایز   به گرد ( collective gaze) «کلی )عام(نیر  »
گرانی است که از سطح ررهگه  و آمهوز  بهاالتری      تر مختص گرد   نیر  رمانتیک بیش

 تهرین   مههم  از یکهی  عگوان  به ادبی گری  گرد  و)ررهگیی ی گر  . بگابراین  گرد رخوردارندب
بایهد  کهه    طهوری   گیرد  بهه  می جای رمانتیک نیر  ارچو هچ در کلی طور  به( آن های شاخه

 طهور   به و است مگد عالقه ررهگ  با مرتبط های رعالیت به تر  ررهگیی بیش گر  پذیررت گرد 
 و دانهش  سطح طریق این از تا است خود ررهگیی نیازهای به ملمو  گویی  پاسخ پیدر کلی
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تهرین و پرکهاربردترین    شهده   یکهی از شهگاخته   .(Stiebel 2007)بخشهد   ارتقها  را خود ررهگ 
سهازمان جههانی   »عمهل آمهده مربهوه بهه       گری ررهگیی بهه   هایی که از مفهوم گرد  تعریف
( اسهت  در ایهن   United Nations’ World Tourism Organization) «گری ملل متحهد   گرد 

 تعریف آمده است:

هها     هایی خار  از محل سهکونت آن  های ررهگیی در مکان سوی جاذبه  مساررت مردم به
گهویی بهه نیازههای ررهگیهی  مانگهد مشهارکت در         پاسخ و قصد کسب دانش و تجربه  به
میههرا  ررهگیههی  بازدیههد از هههای  دادهههای ررهگیههی و هگههری  بازدیههد از مکههان   روی

 .(Du Cros and McKercher 2015) گیی و هگری  تماشای ریلم و تئاترهای رره نمایشیاه
 
جغرافیایادبي2.2

 یهارتن   اهمیهت  بها  آن پیهدایش  و اسهت  ادبیهات  و جغراریها  کگش  برهم حاصل ادبی جغراریای
 دارد. تگیاتگه   ارتبهاه  ادبی نقد ۀحوز ویهه  هب انسانی علوم مباحث در «مکان» و «رضا» مفهوم
 جههان  در گهران   پهوهش موردتوجه  گسترده یشکل  به م 0661 ۀده از ای بیگارشته موضوع این
 و گریهابی  گهرد   مطالعهات  زمیگهه  ایهن  در علمی ادبیات رشد با گام  هم و گررت قرار غر 
 .(0461 پیشهه  نهو   و )سیدقاسهم  یارهت  رشهد  نیز (iterary cartographyl) «ادبی نیاری نقشه»

 رضهامگدی  عگهوان  با کتابی در که است گرانی  پهوهش ازجمله (Tally 2013) تیلی تی.  رابرت
(Spatiality) ۀرلسهف  و  تاریخچهه  اثهر  ایهن  در دههد.  می دست  هب زمیگه این در جامعی شگاخت 

 مانگهد  آن بها  مهرتبط  مفهاهیم  و «ادبی نیاری نقشه» شود. می بیان ادبیات در «رضامگدی» مفهوم
 تبیهین  (social space) «اجتمهاعی  رضهای » و روایهت  پیونهد  و (sense of place) «مکان حسِ»
 در (spirit of a place) «مکهان  رو » مانگهد  آن ۀدهگهد  شکل عگاصر و ادبی جغراریای شود.  می
 «جغراریههایی نقههد» رویکههرد تشههریح بههه سههرانجام گیههرد. مههی قههرار موردبحههث ادبههی آثههار
(smeocriticig) شود. می پرداخته ادبیات در 

 اسهت  مشههوری  نویسهگدگان  ازجمله (0330- 0630) (Virginia Woolf) ولف ویرجیگیا
 محهل  میهان  پیونهدهای  وی پردازد. می ادبی جغراریای موضوع به خود مقاالت از یکی در که

 هها   آن های کتا  و دیکگز  لزرچا و تاکری مکپیس ویلیام انیلیسی  بزرگ ۀنویسگد دو زندگی
 متهون  ان گخوانگهد  ادبهی  جغراریهای  ارچو هچ در  ولف نیر  براسا  .کگد  می بررسی را
 خهود  سهفرهای  طریق این از و دهگد می قرار مورداستفاده نما  راه های کتا  صورت  به را ادبی
 کهه  واقعهی  ههای  مکان از ترتیب بدین تا کگگد می دنبال را انیلستان طبیعی جغراریای بستر در
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 ولهف  .کگگهد  بازدید نزدیک از اند یارته شهرت بزرگ ۀنویسگد دو این آثار با شانارتباط دلیل  به
 شهکل  در یابهد.  می نمود «تخیلی» و «علمی» شکل دو به مکان رو  ادبی سفر در است معتقد
 مانگهد   شهود  تخیهل  بهرانییختن  مسهبب  کهه  اسهت  چیزههایی  درپی ررد  احساسی و تخیلی

 خهوانی   هم و پیوند وی زندگی روایت با که خاص مکانی وقعیتم یک در دیکگز تصورکردن
 شهود  می جوو  جست وی آثار بر نویسگده زندگی محیط ثیرأت و بازتا   علمی شکل در .دارد
(2016 Yamashita). جغراریهای  ارچو هه چ در  گفهت  تهوان  می نیر  این براسا  درواقع 

 فااطهر  محهیط  کهه  اسهت  نکتهه  این درک دنبال  به ررد ادبی  گری  گرد  با آن ارتباه و ادبی
 بخهش  الههام  عگاصهر   دییهر   عبارتی  به  است گذاشته ثیرأت وی آثار خلق بر حد چه تا نویسگده
 جغراریهایی  رضهای  ههای  ویهگهی  و محیطی نمودهای درون از ادبی آثار آرریگش در نویسگده
 شود. می جوو  جست نویسگده زندگی

 آن دالیهل  از یکهی  نهدارد.  درازی ۀسهابق  ایهران  علمی اتادبی در ادبی جغراریای موضوع
 اروپها   معاصهر  نویسهگدگان  برخالف  زیرا است. رارسی نثر و ن م آثار یمگد  مکان در ضعف

 دهگهد   نمهی  نشهان  خهود  پیرامهون  واقعی های مکان و شهر به زیادی توجه ایرانی نویسگدگان
 راصهله  واقعهی  رضاهای از و کگگد می سیر خود تخیلی جغراریای در و هگیذ رضای در گویی
 ادبیهات  و کالسهیک  نثهر  و شعر در مکانی عگاصر سازوکار که است این دییر دلیل گیرند. می

 غیرشههری(  و )شههری  جغراریهایی  رضاهای بازنمایی است. متفاوت اروپایی و ایرانی معاصر
 انجهام  رئالیسهتی  ههای  داسهتان  در واقعیهت  ابعهاد  بازنمایی هدف با تگها غر  ادبیات آثار در
 اسهت  جغراریهایی  رضای و مکان بر حاکم رکری رضای بازنمایی برای روشی بلکه شود نمی
 (.0461 پیشه  نو  و سیدقاسم)

 

ادبيگریگردش9.2
 و هها   مکهان  از بسهیاری  تماشهایی  و شهگاختی  زیبایی ابعاد یارتن  ارز  امروزه گوید می یوری
 میهرا   و ررهگیهی  میهرا  ) جوامهع  «میهرا  » نوسهتالهیک  جهذابیت  یهارتن   اهمیت چگین  هم

 ادبهی  متون .(94-93 :1990)نیریست  مدرن پست معانی و مفاهیم بستر در توان می را  (طبیعی
 سهفرهای  انییزشهی  عوامهل  از یکهی  همهواره  هها   آن از مانهده   جهای   به میرا  و نویسگدگان و

 متهون  ۀگسهترد  انتشهار  دلیهل   به  گری  گرد  از شکل این معاصر جهان در. اند بوده توریستی
 رهیلم  چهون  هایی رسانه ازطریق نویسگدگان ۀنام زندگی و ادبیات با مردم عموم آشگایی و ادبی
 (MacLeod et al. 2013) است شده رو  هروب ای رزایگده رشد با تلویزیون  و
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 گهری   گهرد   ۀتوسهع  و رشد معتقدند (Yiannakis and Davies 2012دیویس ) و یاناکیس
 نهوزدهم  و هجهدهم  ههای  سهده  از گهری    گهرد   ۀشهد   شگاخته اشکال از یکی عگوان  به  ادبی
رابیگسهون   و اندرسهون . شد آغاز( ادبی مطالعات گستر ) ادبی رئالیسم رراگیرشدن با گام هم
(Anderson and Robinson 2002) بهه  ادبهی  گری  گرد  تاریخ کلی طور  به که اند عقیده این بر 
( 5 :2006) واتسهون  این اوجودبه . گهردد  برمهی  روم وریته امپرا زمان به حداقل و پیش ها قرن

  مهردم  زمهان  آن کهه  کگد  می جوو  جست هجدهم قرن در را مدرن ادبی گری  گرد  سرآغاز
 کهه  انهدازهایی  چشهم  چگهین   ههم  و مشههور  نویسهگدگان  ههای  آرامیاه و ها خانه دیدن قصد  به

 سهفر  بهه  اقهدام  دادنهد   مهی  هئه ارا خهود  آثهار  در مختلهف  های مکان یا نواحی از نویسگدگان
 گهران   گهرد   اغلهب  گذشته در است معتقد نیز (Herbert 2001: 312-313هربرت ). کردند می
 :  است معتقد و اند بوده باالی جامعه طبقات و ررهیخته ارراد از ادبی

 از دیهدار  قصهد   بهه  کهه  گهردد  برمهی  دانشهمگدانی  سهفرهای  بهه  ادبی های سیاحت ۀریش
 ادبهی   نثهر  چهون  ههایی  زمیگهه  در) مشهور نویسگدگان آثار و زندگی با مرتبط های مکان
 دیهدگاه  ایهن  از. کردند می طوالنی های مسارت پیمودن و سفر به اقدام (شعر نامه   نمایش
 از کهه  آورد شهمار   بهه  ررهیختهه  و کهرده  تحصهیل  گرانهی   گرد  توان می را ادبی سیاحان
 مصهرف  الیهوی  و  نهگهد  مهی  ار  را ادبهی  میهرا   برخوردارند  باالیی ررهگیی ۀسرمای
 .  دارند اجتماعی طبقات سایر از تری متفاوت

 است شده اخیر ۀده دو از بیش طی ادبی گری  گرد  انبوه رشد سبب را چه  آن اما
 کهرد  جهو و  جسهت  مهدرن  پسهت  ههای  ارز  و مفهاهیم    اهمیت رشد بستر در توان می
(Herbert 2001; Lowe 2012).  ههای  مکهان  «اصالت» حفظ مدرن  پست نیر  براسا 

 اسهت  برخهوردار  ادبهی  گهری   گهرد   مقصدهای مدیریت در سزایی  هب اهمیت از ادبی
(Fawcett and Cormack 2001).  نسهبت   بهه  و متگهوع  تعهاریف  ادبهی  گهری   گهرد   مفهوماز 

 :است زیر شر  به ها  آن ترین کاملجدیدترین و  از برخی که دارد وجود متفاوتی
 میهرا   گهری   گرد  و ررهگیی گری  گرد  های زیرمجموعه از یکی ادبی  گری  گرد »
 ههای  جشهگواره  ادبهی   ههای  کتها   و ها داستان ادبی  نویسگدگان با مرتبط های مکان که است
 .(Hoppen et al. 2014) «گیرد می بر در را ای رسانه تولیدات و ها ریلم و خالق  هگرهای ادبی 

 محهل  و امهالک   خانهه   درهن   مکهان  زادگهاه   بهه  سهفر  برای ررصتی ادبی گری  گرد 
 ههای  تجربهه  سهفرها  گونهه   ایهن  اسهت   ادبهی  های شخصیت از بازمانده یاشیا داری نیه

 ادبهی  های جشگواره و  مراسم در مشارکت برای ررصتی دارد  درپی مگدی  ارز  ررهگیی
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 محهل  یا خالق تفکر گیری شکل رضای تجسم برای ای زمیگه چگین  هم و سازد  می رراهم
 .(Ommundsen 2014) آورد می پدید را راخر ادبی آثار خلق

 گهری   گهرد   مطالعهاتی  ادبیات شگاخت برمبگای( Smith 2010: 110) همکاران اسمیت و
. کگگهد  می تقسیم دسته سه به را ادبی گری  گرد  های مکان  ماهیت لحاظ  به  کلی طور  به ادبی

 و هسهتگد رؤیهت    قابهل  و دارند خارجی وجود ها مکان دسته این: «واقعی های مکان» نخست 
 دوم . شهوند  مهی  شگاخته نویسگدگان آرامیاهنیز  و مرگ و ادبی  آثار خلق زندگی  تولد  محل
 و هها  داسهتان  محتهوای  و  محهیط  رضا  گر  بیان ها مکان گونه  این :(ادراکی) «تخیلی های مکان»

 بهرای  و «دارنهد  اجتمهاعی  برسهاخت  که یهای مکان» سوم . هستگد ها ریلم و اشعار  ها  روایت
 و هها  جشهگواره  ۀبرگزارکگگهد  مقصهدهای  مانگهد  شهوند   مهی  ایجهاد  ادبهی  گری  گرد  ۀتوسع

   ادبی. ۀموز از برخوردار های مکان و ررهگیی و ادبی های نمایشیاه
 

روش.3

شگاسهی پههوهش حاضهر اسهت.      ( اسها  رو  thematic analysis) «تحلیل مضهمون »رو 
ههای پههوهش کیفهی در علهوم انسهانی و اجتمهاعی شهگاخته         حلیل مضمون یکهی از رو  ت
وتحلیهل  و اسهتخرا  الیوههای مضهامین موجهود در        شود. این رو  به شگاسایی  تجزیه می

گهران    تهاکگون پههوهش   .(Boyatzis 1998; Tuckett 2005) پهردازد  هها مهی   ای از داده مجموعهه 
اند. در این پههوهش از رو    کار برده  های متگوعی را در اجرای رو  تحلیل مضمون به شیوه
در ایهن   گررته شد.  بهره (Clarke 2006) و کالرک (Braun) براون مورداستفادۀای  مرحله  شش
جها    پردازد و یهک  های موردنیاز پهوهش می گر به گردآوری داده  نخست پهوهش  ارچو هچ
و سهرانجام   آمده دست یابهد   دست  ههای ب تا به شگاخت کلی از محتوای داده خوانَد  را میها  آن

ای که مستقیم و غیرمستقیم بهه   جا هرگونه متن یا نوشته  در این .مضامین اولیه را شگاسایی کگد
  شهامل مقالهه    شهد وری عگوان مگبع داده گردآ  پردازد به گری ادبی در ایران می  موضوع گرد 
های علمهی و خبهری     ها  گزار  های مگتشرشده در انواع رسانه رانی  متن مصاحبه  متن سخن

کهار   هها در دسهتور   کدگذاری داده  دوم ۀدر مرحلو غیره.   های شخصی ها و نوشته اشتدیاد
د. شهون  بگهدی مهی   صلی دستهاگیرد و بر این اسا  مضامین گوناگون ذیل محورهای  قرار می
سهان و حهذف     مفههوم یهک   دارای ۀمضامین اولیپس از ادغام   ضامین اصلیسوم م ۀدر مرحل

ذیهل مضهامین اصهلی     شهان  بهه ماهیت   باتوجه  سپس و شوند سازی می موارد تکراری  خالصه
 نیهز  و غیرتکراری و فمجزا کاری خاص  ۀانداز به مضامین  شود می سعیشوند.  بگدی می طبقه
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 شهامل  را مهتن  از ههایی  بخهش  در شده  های مطر  ایده  مجموعه تا باشد کالن کاری ۀانداز به
 پهذیر  کگترل و پذیررتگی مهم مضامین از هایی هبه مجموع ها داده کاهش باعث امر این. شود
در گهام چههارم بهازخوانی مضهامین      .اسهت  اصهلی  مهتن  ای از خالصهه  مبهین  که شود می
ارچو  هه گیهرد. در ایهن چ   کهار قهرار مهی    دسهتور شده ذیل مضامین اصهلی در    بگدی دسته
  لحاظ مفهومی و معگایی  به  اطمیگان حاصل کگد که هر دسته از مضامین دبای گر می پهوهش
گهونی   ههم تهرین    بهیش دییر دارای   عبارت  دییر دارند و به  با یکترین ارتباه درونی را   بیش

 کهه  شهود  مهی  آغاز هگیامی پگجم گامترین تفاوت با مضامین بیرونی هستگد.   درونی و بیش

 مضهامین  حالهت   ایهن  در رسهیده باشهد.   بخشهی  رضهایت  مضهامینِ  ۀشهبک  بهه  گر  پهوهش

 مضهامین  ههای  شبکه گام  این شود. در و تعدیل می تعریف ها داده تحلیل برای نهادشده  پیش

 تحلیهل  بهرای  ابهزاری  مضهامین   ههای  شهود. شهبکه   می تحلیل  و تجزیه و شده بررسی  ترسیم
 معهانی  از تهری  عمیهق  به درک کگد می کمک محقق به ها شبکه این. تحلیل خود نه هستگد 
 از پهس . بشگاسهد  را ها آن و الیوهای کگد تشریح را آمده  دست  به مضامین بتواند و برسد متون
 ایهن  کمک به را آن و مراجعه اصلی به متن دوباره باید گر  پهوهش مضامین  های شبکه ایجاد
(. در 0461 از عابدی جعفهری و همکهاران   نقل   بهAttride-Stirling 2001کگد ) تفسیر ها شبکه

شهده و    مضامین ترسهیم  ۀوتحلیل شبک  های پهوهش براسا  تجزیه گام ششم گزار  یارته
 آید.   نیار  درمی  شواهد متگی به ئۀارا

 

هایپژوهشیافته.4

رانهی  مصهاحبه و     علمی  سهخن  ۀاز مقال اعمصفحه متن  063بر این اسا  درمجموع حدود 
 011/10دست آمد. این حجهم از مطالهب حهدود      هو غیره ب  خبری  گزار  ۀگو  مقالو  گفت

  گری ادبی در ایران رهراهم آورد. سهپس    گرد  ۀهای مرتبط با توسع کلمه جهت تحلیل داده
 ی متگهی هها  گهذاری داده مسهتخر  از ررایگهد کد   مضامینمفاهیم و   به اهداف پهوهش  باتوجه

گهری ادبهی در     گرد  ۀی توسع«ها یارت  ره»و  «ها چالش»شامل  مرتبط  ذیل دو محور اصلی
مسهائل و مشهکالت و    ۀمضمون اولیه دربهار  33ارچو  هدر این چ دهی شدند.  سامان  ایران

 کارههای توسهعه و تهروی      راه ۀمضهمون اولیهه دربهار    061ادبی و   گری  گرد  ۀموانع توسع
ههای   طهور جداگانهه  بهه تشهریح یارتهه       بهه   ادبی در ایران شگاسایی شد. درادامه  گری  گرد 

گری ادبهی در ایهران  براسها  رو       گرد  ۀهای توسع یارت  ها و ره چالش ۀپهوهش دربار
 .پردازیم  میکیفی تحلیل مضمون  
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گریادبيدرایرانگردشةهایتوسعچالش6.1
ههای متگهی مهرتبط بها      ههای موجهود در داده   ارچو  تحلیل مضهمون ههای پهوهش در چ یارته
مضهمون   6مضهامین بهه    ۀترسهیم شهبک   قالهب گری ادبی در ایران در  گرد  ۀهای توسع چالش
مهوردن ر در   ههای  طهور جداگانهه چهالش     بگدی شد. در زیر به مضمون ررعی دسته 34اصلی و 

 شود. وتحلیل می  مضامین اصلی و ررعی تجزیه ۀارچو  شبکهچ

 گری ادبی  گردش ۀضعف حمایت از توسع 1.1.1
 ههای ررعهی ذیهل مضهمون اصهلیِ      عگوان مضمون  گزاره به یازده  های پهوهش براسا  یارته

نهد از:  ا  گیرنهد و عبهارت   جهای مهی   «ایهران  در ادبهی  گهری   گرد  ۀتوسع از حمایت ضعف»
 نهادههای  مهدی آناکار  ادبهی  گری  گرد  های پتانسیل به کشور ررهگیی نهادهای باورنداشتن
 و هها  ارسانه ظرریت گیریکار  از به غفلت  اد  کشور و ررهگ  میرا  از حفاظت در مسئول
 ادبهی  اهمیهت میهرا    به توجهی دولت کم  گری ررهگیی  گرد  ۀتوسع در ملی های اسطوره

 رهی معر در نهاتوانی   ادبی مشاهیر توجهی به میرا  کم  گری  بخش گرد  ۀکشور برای توسع
 عگهوان   به ایران ادبی میرا  از غفلت  گری  گرد  بازار به ایران ادبی میرا  و ادبیات پتانسیل
 ررهگیهی  گری  گرد  به پرداختن در مسئوالن شعاری عملکرد  جهان ادبیات برای الهام مگبع
 و ادبهی  بهه  صهرف  تهاریخی  از گهری   گهرد   الیهوی  تغییهر  ضرورت به توجهی بی  ادبی و

 و هها  سهازمان  تهوجهی  بهی   ادبهی  مفاخر از بسیاری مادی میرا  نابودی یا تخریب  ررهگیی
ادبهی بهومی و رولکلهور محلهی. در ایهن زمیگهه یهک         میرا  های ظرریت به مسئول نهادهای

 گوید: گری می  کارشگا  مطالعات گرد 

. سهت ا مانهده  بهاقی  مغفول تاکگون ادبیات مهد کشور عگوان  به ایران در ادبی گری  گرد 
 در مسهئوالن  تهوجهی  بهی  آن ترین مهم اما باشد داشته مختلفی دالیل تواند می ناکامی این

بهردی مشهخص بهرای اسهتفاده از ایهن        راه.. . اسهت  کشهور  ادبی های ظرریت از استفاده
 ۀداند که خانه  ن کسی چه میتوجهی مسئوال کم ۀدر سای...  ها تعریف نشده است ظرریت
 هها وجهود دارد یها خیهر     امکهان بازدیهد از آن   کجاست و آیا اصهالا  ... احمد یا  جالل آل
 (.0463زاده  )خمامی

 ادبی گری  گردش کنونی جایگاه نبودن  شایسته 4.1.1
 در ادبهی  گری  گرد  کگونی جاییاه نبودن  هشایست»شده پیرامون مضمون اصلی   مباحث مطر 

و  کگهد   مهی گری ادبهی در جههان را نقهد      تر وضعیت کگونی ایران در بازار گرد   بیش «ایران
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 ایهران  ادبهی  شههرهای  مانهدگی   گیرد  شامل: عقب می بر مضمون ررعی را در پگ کلی  طور به
 نبهردن   بههره   جهانی گری  گرد  در توجه  قابل جاییاه نداشتن  جهان ادبی شهرهای به نسبت
 ادبهی  میرا  به توجهی کم  ادبی گری  گرد  ۀتوسع برای ایران اد  و ررهگ  های سرمایه از
 گهری   گهرد   ههای  جهذابیت  ماندن  ناشگاخته  ایران ادبی شهرهای ادبی هویت شدن  رن   کم و
گهر مطالعهات     دو پههوهش  دیهدگاه تهوان بهه    مثال مهی  طور  ایران. به شهرهای در موجود ادبی
 اشاره کرد:به قرار ذیل گری   گرد 

شاعرانی چون سعدی  حارظ  رردوسی تها خیهام و   ایران با غگای ادبی که دارد و باوجود 
سفانه هگهوز ایهن   أاما مت  گری دهد  تواند به صگعت گرد  عطار و باباطاهر چه رونقی می

گری در ایران جاییاهی ندارد و به همین دلیل ایران هم از درآمد آن محهروم    نوع گرد 
 (.0461)زارع  استهای این صگعت رو به نابودی  که برخی از ظرریت  است و هم این

 کهه  طهور   آن خصهوص  درایهن  بهاال  بسیار های پتانسیل از برخورداری رغم  علی ایران
 و شهاعران  معررهی  با ادبی گری  گرد  قطب یک عگوان  به را خود نتوانسته است شایسته
جویهد   بههره  آن مثبهت  اثهرات  از و نمایهد  مطر  ادبی گری  گرد  برند عگوان  به مشاهیر
 .(0460گرجی )صیامیان 

 ضعف حفاظت از میراث ادبی کشور 4.1.1
 «کشهور  ادبی میرا  از حفاظت ضعف»شده پیرامون مضمون اصلی   درمجموع مباحث مطر 

 ههای  مکهان  از بسهیاری  اصهالت  حفظ در گیرد  شامل: ناتوانی بر می مضمون ررعی را در پگ 
 ههای  خانهه  کهاربری  تغییر و تخریب  ایران ادبی میرا  ۀمصادر از جلوگیری در ضعف  ادبی
 بردههای   راه نبهود   معاصهر  ادبهی  مشاهیر های خانه مالکیت مسئلۀ و ار  قانون  ادبی مشاهیر
 است: گفته شدهمثال در این زمیگه چگین  طور  ادبی. به میرا  از حفاظت برای مگاسب

 لیسهت  در ههم  کشور هگر و اد  بزرگان ۀخان که کشور تاریخی های خانه کاربری تغییر
 هها  رسهانه  در گزارشهی  با چگدگاهی از هر و نیست دیروز و امروز ۀقص دارد  قرار ها  آن
 قهرار  نهابودی  خطهر  در ... کشهور  یهک  هگر و اد  مهد که ای خانه ... شویم می رو روبه
 بهاقی  هم را پیش سال صد چگد هگرمگدان های خانه که دارند وجود ممالکی گیرد. اما می
 (.0460 آنالین جوان)...  اند داشته نیه

 گری ادبی  های گردش ماندن ظرفیت  ناشناخته 1.1.1
مطهر    «ادبهی  گهری   گهرد   ههای  ظرریهت  مانهدن   ناشهگاخته »مباحثی که ذیل مضمون اصلی 

 بهرای  مشهخص  ای برنامه ند از: نبودا  د و عبارتنگیر می بر مضمون ررعی را در پگ شوند  می
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 رضهای  ههای  قابلیهت  از غفلهت   اجرایهی  نهادههای  و هها  سازمان در ادبی گری  گرد  ۀتوسع
 در ادبیهات  رراوان ظرریت مطابق ادبی مسیرهای نداشتن  ادبی گری  گرد  ۀتوسع در مجازی
 از کهاری  شگاخت رقدان  ادبی گری  گرد  های متگوع ظرریت از درست شگاختی رقدان  ایران
 گوید: باره می دراینگری   ایران. یک کارشگا  گرد  مردم نزد ادبی گری  گرد 

 دنیها  در مقاصهدی  ازجملهه  خهود   کههن  ررهگ  و عررانی ادبیات ۀواسط به ایران کشور
 بهدان  تهر   کم تاکگون که است ادبی گری  گرد  ۀتوسع برای زیاد پتانسیل دارای که است
 ایهن  از مگدی بهره جهت کارآمد و ثرترؤم ریزی برنامه به نیاز مهم این ... است شده توجه
 ۀویهه  مسهیر  و محهور  طراحهی  هها   گهام  اولهین  از یکهی . دارد معگوی ه ررهگیی میرا 
 (.0461است )رراهانی  ادبی گری گرد 

 گری ادبی  گردش ۀهای توسع محدودیت امکانات و زیرساخت 4.1.1
 ۀتوسههع هههای زیرسههاخت و امکانههات محههدودیت»مبههاحثی کههه پیرامههون مضههمون اصههلی 

 امکانهات  دارد  شهامل: کمبهود   مضمون ررعهی را دربهر   دهشود  مطر  می «ادبی گری گرد 
  سهاختیی  ادبهی  ههای  مکهان  نبود  ایران در ادبی های موزه نبود  ادبی گران  گرد  از پذیرایی
 گهری   گهرد   ۀحهوز  در گهذاری  سرمایه نبود  ایران در ها تورگردان از بسیاری نبودن  ای حرره
 و مگهدی  مکهان  در ضهعف   ایهران در  شهده   سهاخته  ادبهی  بگاهای از برخی نبودن  جذا   ادبی
 گهری   گرد  ۀتوسع در ادبی میرا  اهمیت از درست درکی نداشتن  ایران ادبیات مگدی زمان
 و سهیگمایی  آثهار  کمبهود   جهانیان به پارسی ادبیات های شخصیت شگاساندن در ناتوانی  ادبی
جغراریهای ادبهی در ایهن زمیگهه     گر   ادبی. دو پهوهش گری  گرد  محرک عگوان  زیونی بهیتلو
گهری را    جامعی تهیه نشده است تا ایهن نهوع گهرد     ۀتاکگون هیچ طر  و برنام: »نویسگد می
مگد از مشکالت مهمی است کهه بهر    ماندن آثار مکان  ناشگاخته ... دهی کگد دهی و سامان جهت

 (.33: 0461یشه پ  )سیدقاسم و نو «گری ادبی ایران قرار دارد  سر راه گرد 

 به آن و نگرش محدودگری ادبی   برداشت نادرست از گردش 4.1.1

در سهطح عهام و    «ادبی گری  گرد  ماهیت از نادرست یاناقص  رهم»ها بر  این بخش از یارته
مضهمون   هفهت ها  کید دارد. براسا  یارتهأررهگ  ت ۀدر سطح نهادهای اجرایی و متولی حوز

  ادبههی ۀجاذبهه آرههریگش در خالقیههت نههد از: نبههودا  بههاره عبههارت شههده درایههن  ررعههی شههگاخته
 ادبهی  مشهاهیر  برخهی  دربارۀ مثبت نیر  نبود  ادبی گری  گرد  متگوع ابعاد ماندن ناشگاخته
  معاصهر  بهزرگ  نویسهگدگان  و شهاعران  مهادی   میرا  از اندک شگاخت  ررهگیی متولیان نزد
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 از درسهت  برداشهتی  نبهود   ادیبهان  آرامیهاه  دیدن درحد ادبی گری  ازگرد  محدود برداشت
 ادبهی  جغراریای محدوددانستن  کشور اجرایی و مدیریتی سطو  در ادبی گری  گرد  مفهوم
تهوان بهه بخشهی از سهخگان دو      شیراز. در ایهن زمیگهه مهی    چون شاخص شهرهای برخی به

گری ادبی به معگها و مفههوم امهروزی آن      گرد » ادبیات معاصر در ایران اشاره کرد: ۀنویسگد
چگدانی ندارد  ... که انت ار داشته باشیم در کشهور مها ههم     ۀدر کشور ما تعریف نشده و سابق

گری ادبی مها در بازدیهد از     گرد »  (0464)گلبو  «مثل کشورهای دییر مورداقبال قرار گیرد
موالنها را ببیگگهد بها     ۀرونهد تها مقبهر    بهه قونیهه مهی    شهود. اگهر   وکور خالصه می  مقابر سوت
چیهز در یهک سهگ       جا همهه  شوند  سماع هست  موسیقی هست اما این آشگا می ای مجموعه

 (.0464)اصالنی  «شود قبر خالصه می
 
گریادبيدرایرانگردشةهایتوسعیافتره2.1
ههای متگهی مهرتبط بها      ارچو  تحلیهل مضهامین موجهود در داده   هه های پههوهش در چ  یارته
مضهمون   01مضامین بهه   ۀترسیم شبک قالبیران درگری ادبی در ا  گرد  ۀهای توسع یارت ره

یادشهده در   ههای  یارهت   طور جداگانه ره  بگدی شد. در زیر به مضمون ررعی دسته 66اصلی و 
 شوند. می ها تشریح آن یان شواهد مربوه به مضامین اصلی و ررعی با ب ۀارچو  شبکهچ

 گری ادبی  گردش ۀحمایت دولت از توسع 1.4.1
مضمون ررعهی بهدین شهر      نُه «ادبی گری  گرد  از دولت حمایت»مضمون اصلی مورد در

 ایجهاد   ادبهی  گهری   گهرد   ۀتوسهع  بهرای  ررهگیهی  دیپلماسهی  کهارگیری   هشگاسایی شد: به 
 برگهزاری  از دولت مالی حمایت  دولتی غیر و نهادهای مردم رعالیت برای قانونی ارچو هچ
 بهه  کمهک   ادبی میرا  های جاذبه احیای و بازسازی  ادبی هایرخداد انواع به بخشی  رونق و

 تسههیل   دههی   سهازمان  و نهادسهازی   ادبهی  سهفرهای  از بخهش   رضهایت  ههای  تجربهه  ایجاد
  ادبهی  گهری   گهرد   ۀتوسهع  بهرای  ایران ادبیات رراوان از پتانسیل گیری بهره  گذاری سرمایه
جایی است کهه از شهش ههدف    بالقوه. اهمیت این موضوع تا  های ظرریت درآوردن  رعلیت به

( در ایران دو ههدف بهر نقهش    0460) گری ادبی  ملی گرد  برگزاری همایش موردن ر برای
 دانشهیاه  و  صهگعت  دولهت   مثلث  أر سه آوردن  گردهم»دولت متمرکز شده است  شامل 

گهری    گهرد   پایهدارتر  و بهتهر  هرچه ۀتوسع چیونیی دربارۀ همکاری و اندیشی هم جهت
 سهازی  متگهوع  بهرای  صهگعت  و دولهت  ترغیهب » و «محلهی  و  ملهی  ای  مگطقه سطح در ادبی

 .«کشور ادبی غگی های  دارایی به تمسک با کشور گری  گرد  محصول
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 شناخت و طراحی مسیر ادبی 4.4.1

 «ادبهی  مسهیرهای  طراحهی »شده پیرامون مضمون اصلی   یگد مجموعه مباحث مطر ااز بر
 و گهری   گهرد   رعهاالن  شهامل: آشگاسهاختن  مضهمون ررعهی مطهر  شهده اسهت       هفت 
 جغراریهای  معرری  مشهور های سفرنامه ادبی مسیر طراحی  ادبی مسیر انواع با گران  گرد 
 معررهی   ادبهی  مسهیرهای  و هها  مکهان  احیهای  و شگاسهایی   ادبهی  نویسهگدگان  و آثار ادبی

ریهزی   برنامهه   ادبی مسیرهای کارتوگراری  ادبی متون براسا  ادبی گری  گرد  مسیرهای
گهری    گهرد   انکارشگاسه مثال یکهی از   طور  ادبی. به مسیرهای گری در امتداد  تور گرد 
 گوید: باره می دراین

بهر    گهری ررهگیهی اسهت کهه عهالوه       ههای گهرد    گهری ادبهی یکهی از گونهه      گهرد  
ایهران   ... در گیرد پذیری نسبت به مسیرهایی که توسط مشاهیر رخ داده  شکل می روایت
 و کهرد  تعریهف  گهری   گرد  مسیر ریلسوران و شاعران این از هرکدام برای توان می نیز
 جهذ   درصهدد  و معررهی  را مسهیرها  ایهن  هها   آن داشت  بزرگ روز و تولد روز ۀبهان  به

 تحقیقهات  انجهام  نیازمگهد  ادبهی  گهری   گهرد   برای مسیر تعریف برآمد  البته گر  گرد 
 نهوع  ایهن  رونهق  بهرای  و اسهت  تاریخی هویت احیای و  ای پایه مفاهیم تعریف علمی 
 (.0461 نیا حکمتشود ) توجه امور این به باید گری  گرد 

 های ادبی مکان ۀتوسع 4.4.1

مضمون ررعی شگاسایی شد  شامل: سیزده  «یادب یها مکان ۀتوسع»مضمون اصلی مورد در
 کهارگیری   هبه   ادبهی  گهری   گهرد   ههای  مکهان  ساخت و طراحی برای ادبی آثار از اقتبا 
 در نمهادین  ادبی مکان ساخت  ادبی میرا  مشهور آثار جهانی ثبت در ررهگیی دیپلماسی
 و کتها   شههر  و ها موزه ۀتوسع و ساخت  ملی ۀارسان و اسطوره و حماسه با مرتبط مکان
 ههای  جاذبهه  یا ها مکان ساخت عامه در ررهگ  های داستان از گیری بهره  ادبی های شهرک
 آثهار  ادبهی  کهارتوگراری   شهاعران  زنهدگی  بها  مرتبط های مکان شگاسایی و بازسازی  ادبی
 معررهی   ادبهی  ههای  روایهت  براسها   ادبی های جاذبه یابی مکان  کشور نثر و شعر مشهور
 حفهظ  بها  ادبی های مکان و ها  یادمان بازسازی  ادبی های روایت در مطر  مگازل و ها مکان
 گهری   گهرد   تهروی   و توسهعه   ادبی های شخصیت آرامیاه مگاسب طراحی  ها  آن اصالت
 وههوای   حال متگاسب ادبی بگاهای طراحی  ادبی های مکان های قابلیت از گیری  بهره با ادبی

 گوید:   گری می  گرد  انگر  پهوهش ی ازباره یک نویسگدگان. دراین نثر و شعر و شخصیت
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 گهری   گهرد   ۀجاذب کگگد  می حمل را کشور یک ادبیات و ررهگ  خود با که هایی مکان
 ادیهب  و نویسهگده  و شهاعر  هزاران. دارد ساله  هزاران قدمتی ایران در ادبیات. هستگد ادبی
 بهه  مگهدان  عالقهه  میعادگهاه  توانهد  می هایشان مقبره و ها خانه که اند زیسته سرزمین این در

 .(0460باشد )شمس  گری  گرد  و ادبیات

 ادبی هایبرگزاری انواع رویدادبخشی به   رونق 1.4.1
مضهمون   هفهت  «یادبه  هایرویهداد  انهواع  برگهزاری  به بخشی  رونق»مضمون اصلی مورد در

 گونهاگون  اجراههای  برگهزاری  در ورزی خالقیت از ررعی بدین شر  شگاسایی شد: حمایت
 داشهت   بهزرگ  و یهادبود  برگهزاری   ادبهی  های   جشگواره انواع به بخشی رونق  ادبی ه ررهگیی
 هایدبرگهزاری رویهدا    ادبهی  رضهاهای  و هها  مکهان  در متگوع های برنامه برپایی  ادبی مشاهیر
 انهواع  برگهزاری  ازطریهق  جهانیهان  بهه  ادبهی  مشهاهیر  معررهی   ادبی شهرهای در ادبی متگوع
زمیگهه یهک    ادبهی. در ایهن   ههای   همهایش  انهواع  برگهزاری  بهه  یبخش  رونق  ادبی هایرویداد
 است: گری معتقد  گر گرد   پهوهش

الزم  ... رردوسهی   روز داشهت زاد   چون مراسم بزرگ  هم  های ادبی برگزاری جشگواره در
گری ادبی نیز مدن ر قرار گیهرد    های گرد  بر بعد علمی و ادبی  جگبه  نماید که عالوه می
اقهدامات     گری ادبهی   پیوند با گرد  عگوان یک رویداد هم  ادبی به ۀزمان با جشگوار و هم
نفهوذ خهارجی نیهز     ۀ  حهوز  نفهوذ داخلهی   ۀحهوز   م صورت پذیرد تا ضمن گسترزال

 (.0464)سقایی  گستر  یابد

 گری ادبی  سازی گردش آموزش و فرهنگ 4.4.1
مضهمون ررعهی    شهش  «ادبهی  گهری   گهرد   سازی ررهگ  و آموز »مضمون اصلی  ۀدربار

 بخهش  ارزایهی  دانهش  در مورهق  کارآرریگهان  و نخبیهان  مشارکت شگاسایی شد  شامل: جلب
 ههای  برنامهه   ادبهی  گهری   گهرد   مرو  ررهگ  های سریال و ها ریلم ساخت  کشور اجرایی
 ههای  خالقیت تشویق و ادبی نویسی  نامهسفر و ادبی خوانی  کتا  ۀمسابق چون عمومی تشویق
  آموزشههی ههای  برنامهه  در ادبههی هه  ررهگیهی  میههرا  آمهوزان بها   دانههش آشگاسهاختن   رهردی 
 مهردم  عمهوم  آگاهی و دانش ادبی باالبردن  ادبی گری  گرد  در نوین های زمیگه ارزایی دانش
 گوید: گری ادبی در ایران می  گرد   ادبی. در این زمیگه یکی از رعاالن حوز میرا  از

 رنه   تاحهدودی  ملهل  سهایر  ادبیهات  ۀسای در اکگون ما معاصر و کهن ادبیات که  جا  ازآن 
 درجههت  شهود   مهی  گررتهه  نادیهده  جوانان ویهه  به کشور مختلف اقشار ازسوی و باخته
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 بهه  بایهد  خهویش  ۀجامعه  شههروندان  درمیان آن جاییاه تقویت و جهانیان به آن معرری
 کهه  هها  شیوه این از یکی. شود اندیشیده گرا نخبه تر  کم و  تر خالقانه تر  جذا  های شیوه
 ادبهی  میهرا   بها  گهری   گرد  صگعت پیوند دارد درپی جامعه برای رراوانی های یارت  ره

 .(0460است )نورآقایی  کشور

 گری ادبی  بازاریابی تورهای گردش 4.4.1
مضمون ررعهی بهدین شهر      نُه «ادبی گری  گرد  تورهای بازاریابی»مضمون اصلی مورد در

 ههای  رسهانه  از گیهری  بهره  تلفیقی تور های بسته در ادبی گری  گرد  شگاسایی شد: قراردادن
 ادبهی  گهری   گرد  تورهای ۀعرض  ادبی تورهای بازاریابی برای الکترونیک مجازی اجتماعی
 بازاریهابی  و تهروی   در مورهق  کشهورهای  ۀتجربه  از گیری بهره  بازار دقیق شگاخت براسا 
 شهگاخت   گهری   گهرد   تهور  ههای  بسهته  در ادبهی  گری  گگجاندن گرد   ادبی گری  گرد 
 محیطهی  تبلیغهات  از گیهری  بههره   ادبهی  تورههای  رهرو   برای مگاسب بازاریابی های رو 
 بهرای  گهری   گرد  بخش رعاالن از حمایت  ادبی تورهای بازاریابی برای( مجازی و واقعی)

گهران. در ایهن     گهرد   بهه  ادبهی  ه تور ررهگیی متگوع های بسته ۀعرض  ادبی تورهای ۀعرض
یهد بهر نیهاه تخصصهی بهه      کأررهگیهی بها ت  گهری    زمیگه یکی از رعاالن و کارشگاسان گرد 

 گوید: می   تورهای ادبی

 مههدی  و رردوسهی  و عطهار  و خیهام  آرامیهاه  از و رویهم  مهی  نیشهابور  و تو  به ما
 تهور  یهک . دارد را خهود  خهاص  مفهوم و معگا ادبی  تور اما کگیم می دیدن ثالث  اخوان
 اسهت  شهعر  و ادبیات به آشگا و خاص نمایان  راه و خاص مخاطبان با تخصصی کامل
 .(همان)

 ادبی گری  گردش ۀجاذب به نویسندگان ۀتبدیل خان 4.4.1
مضهمون   هفهت  «ادبهی  گری  گرد  ۀبه جاذب یسگدگاننو ۀخان تبدیل»مضمون اصلی مورد در

  مشههور  نویسهگدگان  و شهاعران  های خانه بازسازی و ررعی بدین شر  شگاسایی شد: مرمت
 اصهالت  از حفاظهت   کشور ررهگیی عگوان میرا   به نویسگدگان ۀخان از داری  و نیه حفاظت
 حقهوقی  موانهع  ررع  مشهور نویسگدگان ۀخان ملی ثبت  ادبی ۀجاذب عگوان  به نویسگدگان ۀخان
 گهری   گرد  ۀجاذب عگوان  به نویسگدگان ۀخان به توجه  ادبی ۀجاذب به نویسگدگان ۀخان تبدیل
 درادبهی. در ایهن زمیگهه     ۀمهوز  بهه  نویسهگدگان  ۀخانه  تبهدیل   مقصد بازاریابی های برنامه در

 یکی از نویسگدگان معاصر چگین آمده است: ۀخان ۀگزارشی دربار
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ههیچ   های مورق و درخشان در عالم ررهگ  و هگر تقریباا رغم وجود چهره در کشور ما به
روزگار نوجهوانی جهالل    ۀخان ...های هگرمگدان انجام نشده  اقدام جدی برای حفظ خانه

چگهین رضهایی     مگدان به این نویسهگده و ههم   تواند محل خوبی برای عالقه می...  احمد آل
 (.0461 ررد مرتضایی) گران ررهگیی ایرانی و غیرایرانی باشد  برای معرری او به گرد 

 حفاظت از میراث ادبی 4.4.1
گهری ادبهی     گرد  ۀاصلی توسع عگوان یکی از مضامین  به «ادبی میرا  از حفاظت»ضرورت 

 میهرا   از مضمون ررعی بدین شر  است: حفاظت سه ۀدر ایران شگاسایی شد که دربردارند
 میهرا   از حفاظهت  کهردن   مردمهی   جمعی مشارکت و نهادی اجماع ازطریق ادبی ه ررهگیی
زمیگهه  ادبی. در این  میرا  از حفاظت در مردم مشارکت جلب  معگوی و مادی ابعاد در ادبی

 گوید: گری می  یکی از مسئوالن بخش گرد 

 خودبهاوری  و خالقیهت  تجلییهاه  ادبیات. است آن ادبیات ... ایرانیان غگی میرا  از یکی
 ... انکهار آن   غیرقابهل  تگهوع  و غگها  سهبب   به نیز زمین ایران ررهگیی ۀحوز ... ادبیات است
 ... باشهد  داشهته  دنبال  به را ایران نام اعتالی تواند می که )حفاظت از آن( است ای گگجیگه

 ریههزی مگسههجم اسههت گههری بهها میههرا  ادبههی نیازمگههد برنامههه  پیونههد صههگعت گههرد 
 (.0464 مقدم )سرو 

 گری ادبی  بسترسازی برای فعالیت تخصصی در گردش 4.4.1
پهگ    «ادبهی  گهری   گهرد   در تخصصهی  رعالیت برای بسترسازی»مضمون اصلی مورد در

 بهرای  گهری   گرد  متخصصان به تسهیالت ئۀشگاسایی شد: ارا مضمون ررعی بدین شر 
 ۀزمیگهه در متخصههص ارههراد رعالیههت از حمایههت  ادبههی گههری  گههرد  ۀزمیگهه در رعالیههت
 ههای  آژانس سیسأت  از حمایت  گری  تخصصی گرد  های رسانه ایجاد  ادبی گری  گرد 
 در رعهال  انسانی نیروی تخصصی آموز   ادبی ه ررهگیی گری  گرد  ۀزمیگ در تخصصی
 ۀنامه  پایهان  ۀ( در مقدمه 0463ادبی. در ایهن زمیگهه مههرورز )    ه ررهگیی گری   دگر بخش

 گهیالن  اسهتان  در ادبهی  گهری   گرد  های ظرریت شگاساییکارشگاسی ارشد خود با عگوان 
 چگین آورده است:

 شهدن   تخصصهی  و جههان  سراسهر  در گهر   گهرد   جهذ   صگعت شدن  رقابتی با امروزه
رسهانی )بها رویکهرد      اطهالع  و ررهگیهی  تهروی   و تبلیغات به نیاز حوزه  این روزارزون
 از ادبهی  و ررهگیهی  عمیق زیربگاهای داشتن با ایران. شود می احسا  بسیار تخصصی( 
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 اهمیهت  حهال   بهااین  اسهت   نیهاز  بهی  زیادی حد تا گری  گرد  تصگعی های قطب ایجاد
 .شود نمی داده حوزه این در کشور رراوان های دارایی به چگدانی

 گری ادبی  گردش ۀنقش ۀکارتوگرافی ادبی و تهی 4.1..1

ههای اصهلی    عگهوان یکهی دییهر از مضهمون      به «یادب ۀنقش ۀتهی و ادبی کارتوگراری»سرانجام 
راه اسهت:    مضمون ررعی بدین شر  ههم  سهمرتبط با جغراریای ادبی ایران شگاخته شد که با 

  مشههور  ادبهی  آثهار  برای گری  گرد  ۀنقش ۀتهی  مسیرهای ادبی و ها مکان ادبی کارتوگراری
ملی. در این زمیگهه سیدقاسهم و    و ای مگطقه و محلی مختلف های در مقیا  ادبی کارتوگراری

 گویگد: می «ایران ادبی ۀنقش»( با اشاره به طر  63: 0461پیشه )  نو

 گهری   گهرد   و پهوهشهی  اهداف با چگدالیه ای نقشه که است آن غایی این طر  هدف
 ادبهی  ۀنقشه  در مههم  ههای  لفهه ؤم دییر آن در که شود طراحی ایران شهرهای تمام برای
 لحهاظ  نیهز  داسهتانی  ههای  روایهت  وقهوع  مکان و شاعران و نویسگدگان تولد محل ن یر
 .باشد  شده

 

گيری.نتيجه5

 از یکهی  عگوان  به را گری  گرد  بخش ۀتوسع ها دولت از بسیاری میالدی بیستم ۀسد ۀنیم از
 کهه   تاجهایی  انهد   گررتهه  کهار   به خود کشورهای اقتصادی ۀتوسع و رشد برای خدماتی صگایع
. شهود  مهی  شهگاخته  جههان  در اقتصهادی  ههای  بخش ترین بزرگ از گری  گرد  بخش امروزه
 دییهر  بها  مقایسهه  در  ادبهی  گهری   گهرد   چون  هم ررهگیی گری  گرد  گوناگون الیوهای
  چگهین   مگهد و غگهی برخوردارنهد. ههم     ههای ارز   ظرریهت  گری  از  گرد  بخش های شاخه
 گهری   این شهاخه از گهرد     گری  گران مطالعات گرد   اعتقاد اغلب کارشگاسان و پهوهش به

 ازطریهق  تواند می آن ۀتوسع و گذارد جای می  به زیست  محیط و جامعه بر تری  کم مگفی اثرات
 یگهد ادر ایهن پههوهش بر   .بیگجامهد  اقتصادی ۀتوسع و درآمدزایی به شغلی های ررصت ایجاد
 ایهران  در ادبهی  گهری   گهرد   ۀتوسهع  ههای  یارهت   ره و هها  چهالش  بها  مرتبط مضامین تحلیل

 گهری   گهرد   بخهش  گونهاگون  نفعهان   ذی بهرای  تواند می که است دستاوردهایی ۀدربردارند
 .باشد گشا  راه و کاربردی ادبی میرا  و ررهگ  گری  گرد  ویهه هب

 و ررهگه   گهری   گرد  از نو  ای شاخه ادبی گری  گرد  توان گفت مفهوم درمجموع می
 از ای گسهترده  طیهف  گهری   گهرد   این نوع از .شود شگاخته می خالق گری  گرد  و میرا 



 6931، سال هشتم، شمارة اول، بهار پژوهي فرهنگي جامعه   68

 سهاختیی   و  تخیلهی  واقعهی   ههای  مکهان  مانگد) گیرد می بر در را ادبی های جاذبه و ها مکان
 ادبهی   مسهیر  ادبهی   ههای  مهوزه  شههرکتا    ادبی  رویداد برگزاری مکان ریلم  ساخت مکان
 الزم و (خهالق  گهری   گهرد   مکهان  نویسهگدگان   ۀخان اسطوره  و ارسانه با مرتبط های مکان
 در تگهوع  ایهن  اجرایهی  سهطو   در چگین  هم و آکادمیک و علمی مطالعات ادبیات در است
 .شهود  پرهیهز  ادبهی  گهری   گهرد   به محدود و بعدی  تک نیاه از تا گیرد قرار توجه کانون
 اسهت  جامعهه  حسط در متگوعی انییزشی عوامل از برآمده ادبی گری  گرد  چگین رشد هم
 ادبهی   رضهای  و مکهان  هگهری   و ادبهی  شخصیت ادبی  آثار ادبی  ه ررهگیی میرا  مانگد)

 در اسهت  الزم بگهابراین   (غیهره  و   ادبهی  ههای ددا  روی در شرکت مکان  حس هگری  مکان
 گهری   گهرد   بازاریابی و مدیریت و ریزی برنامه در چگین  همو  ادبی گران  گرد  شگاخت
 تهاکگون  جاکهه   ازآن .گیهرد  قهرار  موردتوجهه  ادبهی  گهری   گهرد   گوناگون های انییزه ادبی
 «ادبهی  مشهاهیر  میهاه اآر دیدن به محدود» تر  بیش ایرانی ۀجامع سطح در ادبی گری  گرد 
 سهطح  در ادبهی  گهری   گرد  شگاختی و مفهومی ابعاد بسط ازطریق است الزم است  بوده
 مفههوم  از درسهتی  شهگاخت  ای رسهانه  و آموزشهی  نهادههای  انهواع  ازطریهق  ویهه  هب جامعه
 اغلهب  همانگهد  ادبهی  گهری   گرد  .شود رراهم آن گوناگون های زمیگه و ادبی گری  گرد 
 ادبیهات  ۀتوسهع  در بگهابراین   «اسهت  ای رشهته   میهان  ماهیتی» دارای گری  گرد  های شاخه
 طیهف  از اسهت  الزم ای توسهعه  و اجرایهی  سهطو   در چگین هم و ادبی گری  گرد  علمی
 ههای  شهاخه  و  ادبیهات  جغراریا  ویهه  هب شود  گیری بهره مرتبط های تخصص از ای گسترده
 .  میرا  و ررهگیی مطالعات گوناگون

 تهوان  مهی  «ادبهی  گهری   گرد  ۀتوسع مشکالت و مسائل»یا  «ها چالش»برمبگای شگاخت 
 و  گهری   گهرد   بخهش  متولیهان  دولهت   ۀجانبه   همه حمایت نیازمگد ادبی گری  گفت گرد 
 عهالی  سهطو   در کشهور  اجرایهی  مسهئوالن  است است و الزم ررهگیی و اجتماعی نهادهای

 را ادبهی  گهری   گهرد   ۀتوسهع  در گوناگون نفعان  ذی مشارکت برای الزم مدیریتی بسترهای
 ازجملهه  جههانی  گهری   گهرد   بخهش  در ایران کگونی جاییاه ضعف به  باتوجه .سازند رراهم
 بهرای  زمیگهه  این در موجود وانارر های پتانسیل شایسته است از ادبی  ه ررهگیی گری  گرد 
 ای سهرمایه  کشهور  ادبی و ررهگیی میرا  .شود گیری بهره جهانی گری  گرد  بازار به عرضه
 نیازمگههد آن از حفاظههت و اسههت آیگههده هههای نسههل و کگههونی هههای نسههل بههرای مگههد ارز 
 کهه  اسهت  کشهورهایی  ازجملهه  ایهران  .اسهت  گشا  راه عملی اقدامات و کارآمد های استراتهی
 غگهی  ادبیهات  ویهه  هب و میرا  و ررهگ  گری  گرد  ۀزمیگ در متگوع بسیار های ظرریت دارای
 گهران   گهرد   بهرای  کشهور  ادبهی  گری  گرد  گوناگون و غگی های ظرریت تاکگون است که
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 هها  ظرریهت  این معرری برای ای جانبه همه اقدامات است الزم درنتیجه و است مانده ناشگاخته
 گهری   گهرد   الیوههای  و اشکال دییر همانگد ادبی گری  گرد  .آید عمل  به گران  گرد  به

 ۀتوسهع  از گفهتن   سهخن  هها  آن بدون که است خود خاص های زیرساخت و امکانات نیازمگد
 بخهش  متولیهان  و مهدیران  اسهت  الزم پایهه  ایهن  بهر  .بهود  خواههد  بیهوده ادبی گری  گرد 
 و امکانهات  ایجهاد  ادبی ۀجاذب از برخوردار نواحی در محلی مدیریت چگین  هم و گری گرد 

 خهود  عمرانهی  و اجرایی های برنامه در را ادبی گری  گرد  ۀتوسع برای الزم های زیرساخت
 سهطح  دربه آن  محدود نیر  و ادبی گری  گرد  از نادرست برداشت به  باتوجه .دهگد جای
 درسهت  شگاختی ۀبرپای جامعه سطح در ادبی گری  گرد  ۀتوسع و تروی  است الزم جامعه 
 .  پذیرد صورت مگطقی و

 در ادبهی  گهری   گرد  ۀتوسع های یارت  ره»یا  «کارها  راه»پهوهش پیرامون  نتای  و ها یارته
 و توسهعه  ۀزمیگ در گوناگون بردهای  راه و رویکردها بر که است هایی گزاره ۀدربردارند «ایران
 تهوان  هها مهی   گیری از ایهن بخهش از یارتهه    نتیجه ۀبرپای. دارند کیدأادبی ت گری  گرد  تروی 
 نیازمگهد  گهری   گرد  بخش کل همانگد ادبی گری  داد: گرد  هئارا شر  نهادهایی بدین  پیش
 طراحهی  و شهگاخت  اسهت  اسهت  الزم  دولتهی  نهادهای ۀکگگد  تسهیل نقش و دولت حمایت
 دسهتور  در خالق ادبی گری  گرد  های جاذبه ترین  مهم از یکی عگوان  به ادبی مسیرهای انواع
 بخهش  ریهزان  برنامهه  و گیهرد  مهدیران   قهرار  گهری   گهرد   بخهش  ریزان  برنامه و مدیران کار

 ۀتوسهع  اصلی بستر عگوان  به را( ادبی جغراریای) ادبی رضاهای و ها مکان باید  می گری  گرد 
 ۀتوسهع  برای را کارآمدی اجرایی های  برنامه و ها استراتهی و کگگد شگاسایی ادبی گری  گرد 
 بخهش  ریهزان  برنامهه  و گیرنهد  مهدیران   کهار   بهه  ادبهی  جغراریای قلمرو در ادبی گری  گرد 
 اقهدامات  از یکهی  عگهوان   بهه  را ادبهی  دادههای   روی انواع به بخشی رونق باید  می گری  گرد 
 در ادبهی  گری  گرد  تقاضای   تحریکمدن ر قرار دهگد ادبی گری  گرد  ۀتوسع در اساسی
 نهادههای  ازطریهق  سهازی  ررهگه   و آمهوز   نیازمگهد  گهری   گهرد   بخهش  و جامعه سطح

 ههای  رو  کارگیری  هب و ادبی تور متگوع های بسته است  تولید ررهگیی و آموزشی گوناگون
 آن بهه  بخشهی   رونهق  و ادبهی  گهری   گهرد   بازار ۀتوسع ۀالزم زمیگه این در مگاسب بازاریابی

 ههای  زمیگهه  تهرین  برجسهته  از یکهی  ادبهی  مشاهیر و نویسگدگان از مانده  جای  به است  میرا 
 ههای  جاذبهه  ارزشهمگدترین  از نویسهگدگان  ۀخانه . اسهت  ادبی گری  گرد  ۀتوسع در جذا 
 کارههای   راه تهرین   مههم  از ها  آن ۀتوسع و  نوسازی حفاظت  که شوند می شگاخته ادبی میرا 
 و حفاظهت  نیازمگهد  ادبهی  گهری   گهرد   شود  پایهداری  می شگاخته ادبی گری  گرد ۀ توسع
 گهری   گهرد   بخهش  ریهزان  برنامه و مدیران است است  الزم ادبی میرا  انواع از گیری بهره
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 و کگگهد  مهدیران   رراهم را ادبی گری  گرد  ۀزمیگ در تخصصی رعالیت برای الزم بسترسازی
 ادبهی  هه  ررهگیهی  های جاذبه ادبی جغراریای ۀبرپای است الزم گری  گرد  بخش ریزان برنامه

 ایهن  در کاربردی ابزارهای از یکی عگوان  به را ادبی های نقشه ۀتهیو  تولید و ادبی کارتوگراری
 و مهدیران  دبایه  تهوان گفهت در مقطهع کگهونی مهی      دهگد. سرانجام مهی  قرار موردتوجه زمیگه

 گسهتر   بهه  کمهک  بهرای  عهاملی  عگهوان   بهه  را ادبهی  گری  ررهگیی کشور گرد  مسئوالن
در سهطح مهدیریت    .دهگهد  قرار موردحمایت اد  و ررهگ  شکورایی و ررهگیی دیپلماسی
 عگهوان   بهه  ادبی ه ررهگیی گری  گرد  ۀتوسع از باید سیاسی مدیران و کشور مسئوالن  کالن
 ایجهاد  و ادبهی  هه  ررهگیهی  خودآگاهی چگین ارزایش  و هم برای رونق اقتصادی کشور عاملی
 .کگگد حمایت ملی وحدت
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