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چکیده
در جهان کنونی ،گردشگری از اهمیت بسزایی در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی برخوردار است.
ایران علیرغم برخورداری از پتانسیلهای فراوان و با وجود داشتن جاذبههای گوناگون طبیعی و
انسانی -فرهنگی ،تاکنون در این زمینه به موقعیت شایانتوجهی دست نیافته است .در این
شرایط ،گردشگری ادبی بهعنوان یکی از زیربخشهای گردشگری فرهنگ و میراث شناخته
میشود که در مقایسه با دیگر اشکال گردشگری ،از مزیت نسبی برای کشور برخوردار است.
پژوهش حاضر ،با بهرهگیری از روش تحلیل محتوای کیفی ،از طریق گردآوری فضای گفتمانی
موجود دربارة گردشگری ادبی در ایران ،به واکاوی ،بازنمایی و تحلیل و استنتاج این نوع از
گردشگری میپردازد .بدینمنظور ،هرگونه متن یا نوشتهای که بهطور مستقیم و غیرمستقیم به
موضوع گردشگری ادبی در ایران میپردازد ،بهعنوان منبع داده گردآوری شد ،مانند مقاله،
سخنرانی ،مصاحبههای منتشرشده در رسانهها ،گزارشهای علمی و خبری ،یادداشتها و
نوشتههای شخصی و . ...مطابق یافتهها ،گزارههای مطرح در گفتمان گردشگری ادبی در ایران،
ذیل چهار موضوع کلی قابلدستهبندی هستند :مفهوم و تعریف گردشگری ادبی ،مشکالت و
موانع توسعۀ گردشگری ادبی ،راهکارهای توسعه و ترویج گردشگری ادبی و کارکردها و
پیامدهای گردشگری ادبی .نتایج پژوهش دربردارندة دستاوردهای نظری و کاربردی برای
مجموعۀ ذینفعان توسعۀ گردشگری ادبی است.
واژههای کلیدی :تحلیل محتوای کیفی ،گردشگری ادبی ،گردشگری فرهنگی ،میراث ادبی.
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این پژوهش برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «تحلیل گفتمان توسعه گردشگری ادبی در ایران» در دانشگاه ایالم است.
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مقدمه
طی شش دهة گذشته ،گردشگری با رشدی فزاینده گسترش و تنوع یافته و امروزه به یکی از بزرگترین بخشهای
اقتصادی روبهرشد در جهان تبدیل شده است .براساس آمار سازمان گردشگری جهانی ،1در سال  2014تعداد گردشگران
بینالمللی  1133میلیون نفر و درآمد حاصل از این تعداد گردشگر  1245میلیارد دالر گزارش شده است .همچنین 6
درصد از کل صادرات کاالها و خدمات در جهان ،به گردشگری اختصاص دارد و درمجموع 9 ،درصد از تولید ناخالص
داخلی جهان ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم از اقتصاد گردشگری تأثیر میپذیرد

(2015: 2

 .)UNWTO,ذکر اهمیت

اقتصادی گردشگری در ایران ،با استناد به چنین آمارهایی ،اغلب با بیان این مسئله همراه است که علیرغم برخورداری از
پتانسیلهای بسیار زیاد کشور و داشتن جاذبههای گوناگون طبیعی و فرهنگی ،در فضای متنوع جغرافیای سرزمینی،
کشورمان در عمل سهم چشمگیری در این بخش از اقتصاد جهانی ندارد؛ برای مثال ،ترکیه بهعنوان کشوری مسلمان در
همسایگی ایران در سال  2014بهلحاظ حجم ورودی گردشگر در رتبة ششم جهانی و بهلحاظ حجم درآمد گردشگری در
رتبة دوازدهم جهانی قرار دارد .از اینرو ،کارشناسان انواع موانع توسعة گردشگری در ایران را شامل ابعاد زیربنایی،
اقتصادی ،فرهنگی ،انسانی ،سیاسی ،دولتی و مدیریتی را برمیشمارند (محرابی و همکاران .)7 :1389 ،در این شرایط،
بسیاری از آنها گردشگری فرهنگی 2و زیربخشهای آن از جمله گردشگری ادبی 3را بهعنوان سازگارترین شکل
گردشگری با شرایط حاکم بر کشور معرفی میکنند که در مقایسه با اشکال دیگر ،با موانع کمتری روبهروست و از مزیت
نسبی برخوردار است .برایناساس ،اشکال متنوع گردشگری فرهنگی از جمله گردشگری ادبی را میتوان بهعنوان
گزینهای مطلوب برای خروج از بنبست کنونی و راهی برای رونقبخشی به توسعة صنعت گردشگری در ایران مطرح
ساخت .مطابق این رویکرد ،فرهنگ ایرانی از توانایی بازتولید و زایندگی باالیی برخوردار است و همواره بیش از آنکه
اثرپذیر باشد ،در عرصة جهانی اثرگذار بوده است (سعیدی و همکاران .)39 :1391 ،جذابیتهای میراث ادبی ایران ،از
جایگاه برجستهای در حوزة تمدنی شرق برخوردار است که بهرهگیری از قابلیتهای آن ،برای جهانیان بهویژه عالقهمندان
به گردشگری فرهنگی جذاب است و عالوهبر کمک به توسعة بخش گردشگری ،بهعنوان ابزار قدرت نرم 4و دیپلماسی
فرهنگی ،)Bell and Oakley, 2014: 142( 5در تعمیق و گسترش جهانی دستاوردها و ارزشهای میراث فرهنگی کشور
نقش مهمی ایفا میکند.
مطابق شواهد ،فضای گفتمانی توسعة گردشگری ادبی در ایران ،طی چند سال اخیر شکل گرفته است .این پژوهش،
به روش تحلیل محتوای کیفی 6و از طریق گردآوری فضای گفتمانی موجود دربارة گردشگری ادبی در ایران ،به واکاوی،
بازنمایی و تحلیل و استنتاج در این زمینه میپردازد .نتایج پژوهش ،بهطورکلی فهم روشنی از موضوع گردشگری ادبی و
شناخت چارچوب و ابعاد گفتمان موجود در ایران ارائه میدهد ،بستر مناسبی برای طرح موضوع گردشگری ادبی (بهعنوان
یک موضوع میانرشتهای) در مطالعات آکادمیک کشور فراهم میآورد و نیز دستاوردهای مناسبی برای برنامهریزان و
مسئوالن توسعة گردشگری بههمراه دارد.

(1. United Nations World Tourism Organization (UNWTO
2. Cultural Tourism
3. Literary Tourism
4. Soft Power
5. Cultural Diplomacy
6. Qualitative content analysis
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تحلیل محتوای کیفی گفتمان توسعۀ گردشگری ادبی در ایران

مبانی نظری
به اعتقاد اندرسون و رابینسون ( )14 :2002بهطورکلی ،قدمت گردشگری ادبی به قرنها پیش و حداقل به زمان
امپراتوری روم برمیگردد .با وجود این ،واتسون )5 :2006( 1سرآغاز گردشگری ادبی مدرن را در قرن هجدهم جستوجو
میکند که در آن ،مردم به قصد بازدید از خانهها و آرامگاههای نویسندگان مشهور و همچنین چشماندازهایی که
نویسندگان از نواحی یا مکانهای مختلف در آثار خود ارائه میدادند ،سفر میکردند .هربرت نیز معتقد است در گذشته،
بیشتر گردشگران ادبی از افراد فرهیخته و طبقات اجتماعی باال بودهاند .به اعتقاد وی« ،ریشة سیاحتهای ادبی ،به
سفرهای دانشمندانی برمیگردد که به قصد دیدار از مکانهای مرتبط با زندگی و آثار نویسندگان مشهور ،در زمینههایی
مانند نثر ادبی ،نمایشنامه و شعر ،سفر میکردند و مسافتهایی طوالنی میپیمودند .از این دیدگاه ،سیاحان ادبی را
میتوان گردشگرانی تحصیلکرده و فرهیخته بهشمار آورد که از سرمایة فرهنگی باالیی برخوردارند ،میراث ادبی را ارج
مینهند و الگوی مصرف متفاوتتری در مقایسه با سایر طبقات اجتماعی دارند» ،اما عوامل رشد انبوه گردشگری ادبی
طی بیش از دو دهة اخیر را میتوان در بستر رشد اهمیت مفاهیم و ارزشهای پسامدرن

جستوجو کرد ( Herbert, 2001:

 .)313; Lowe, 2012: 8در نگرش پسامدرن ،حفظ اصالت 2مکانهای ادبی در مدیریت مقصدهای گردشگری ادبی از
اهمیت بسزایی برخوردار است ()Fawcett, 2001; 695؛ تا جایی که بسیاری از پژوهشگران معتقدند انجامدادن اقدامات
توسعهای و عمرانی در مقصدهای گردشگری ادبی تا حدی مجاز است که اصالت جاذبههای ادبی تهدید نشود
216; Hoppen et al., 2014: 39

( Müller,

 .)2006:شواهد نشان میدهد درحال حاضر ،گردشگری ادبی ،بیشتر در جوامع

توسعهیافتة آمریکای شمالی ،اروپا و اقیانوسیه رواج دارد و نهادهای مسئول در این کشورها برای توسعه و ترویج
گردشگری ادبی بیشتر تالش میکنند (.)UNESCO, 2013
تعاریف متنوع و نسبتاً متفاوتی از مفهوم گردشگری ادبی وجود دارد (جدول  .)1هاپن و همکاران ( )2014با بررسی
کلی تعاریف گردشگری ادبی ،تفاوتهای دیدگاهی یا نظری در این زمینه را برآمده از دو برداشت کلی از گردشگری ادبی
میدانند :یکی بهعنوان شکلی از گردشگری میراث (برای مثال )Herbert, 2001 ،و دیگری بهعنوان گونهای از گردشگری
فرهنگی (برای مثال .)Squire, 1994; 1996 ،این در حالی است که دو مفهوم میراث و فرهنگ بهطور مجزا بر شکل
خاصی از گردشگری ادبی داللت ندارند؛ بلکه با یکدیگر همپوشانی دارند و هریک بخشی از واقعیت را بیان میکنند
(2013: 62

 ،)Nelson,اما تفاوت اصلی در اینجاست که گردشگری میراث ،بیشتر مبتنیبر مکان یا مکانمحور است؛

بهطوریکه در مقیاس محلی ،سبب ایجاد حس مکان در ارتباط با چشمانداز ،معماری ،مردم ،آثار هنری (باستانی و
تاریخی) ،سنتها (آداب و رسوم) و داستانها (اسطورهها و حماسهها) میشود و درمجموع ،هویت خاصی به مکان
میبخشند .گردشگری فرهنگی نیز در پی تجربیاتی مانند گردشگری میراث است؛ با این تفاوت که کمتر مکان را در
کانون توجه قرار میدهد .از اینرو ،هنگامیکه کار یک هنرمند در پیوند با خانه یا استودیو (مکان تولید یا خلق) نگریسته
میشود ،تجربه گردشگری میراث اهمیت مییابد؛ درحالیکه اگر اثر هنرمند بدون توجه به مکان اقامت یا کار وی
نگریسته شود ،تجربة گردشگری فرهنگی به میان میآید ( .)Hoppen et al, 2014: 39درمجموع ،میتوان گفت از آنجاکه
ایجاد تمایز میان فرهنگ و میراث بهروشنی امکانپذیر نیست ،کاربرد عبارت گردشگری فرهنگی و میراث 3بهطور یکجا
در کنار یکدیگر منطقیتر بهنظر میرسد (.)VisitBritain, 2010

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

گردشگری ادبی ،یکی از زیرمجموعههای گردشگری فرهنگی و گردشگری میراث است که جاذبههای آن ،مکانهای مربوط به نویسندگان
ادبیات ،داستانها و کتابهای ادبی ،جشنوارههای ادبی ،هنرهای خالق ،فیلمها و تولیدات رسانهای را دربرمیگیرد ( Hoppen et al,
.)2014: 40
گردشگری ادبی ،فرصتی برای سفر به زادگاه ،مکان دفن ،خانه ،امالک و محل نگهداری اشیای بازمانده از شخصیتهای ادبی است.
اینگونه سفرها تجربههای فرهنگی ارزشمندی در پی دارند ،فرصتی برای مشارکت در مراسم و جشنوارههای ادبی را فراهم میسازند و
زمینهای برای تجسم فضای شکلگیری تفکر خالق یا محل خلق آثار ادبی فاخر را پدید میآورند (.)Ommundsen, 2014: 1
آژانس مینتل )2011( 1گردشگری خالق را یکی از شاخههای گردشگری فرهنگ و میراث معرفی میکند .در این چارچوب ،گردشگری
خالق شکلی از گردشگری شناخته میشود که دربرگیرندة هنرهای خالق در زمینههایی مانند ادبیات ،طراحی ،معماری ،موسیقی ،فیلم و
رسانه است .براساس این تعریف ،گردشگری ادبی در زیرمجموعة گردشگری خالق جای میگیرد.
گردشگری ادبی ،شکلی از سفر است که عامل انگیزشی آن ،آثار ادبی ،نویسندگان و مکانهای مطرحشده در متون و آثار ادبی است
(.)Croy, 2012: 119
گردشگری ادبی را میتوان بهعنوان شکلی از سفر برای بازدید از مکان زندگی یا مکان خلق اثر به دست چهرههای ادبی شناسایی کرد
(.)Stiebel, 2007: 2
اندرسون و رابینسون )2002: xii( 2گردشگری ادبی را شکلی از گردشگری فرهنگی با مفهوم انسانشناختی میدانند که در چارچوب آن،
«گردشگران و بازدیدکنندگان در پی شناخت ،کشف و بازآفرینی ارزشهای فرهنگی کسانی هستند که بخشی از اسطورههای فرهنگی
مکانها شناخته میشوند».
گردشگری ادبی ،شکلی از گردشگری است که برآیند روابط سهجانبه میان نویسندگان ،آثار و نوشتههای ادبی و مکان و چشمانداز مرتبط با
آنهاست که همگام با تحوالت زمان -فضا ،بر ادراکها و تصورات دیدارکنندگان (گردشگران) تأثیر میگذارد ( Robinson and
.)Andersen, 2002: 3
باسبی و کلوگ ،)316 :2001( 3گردشگری ادبی را بهعنوان بخشی از گردشگری مرتبط با رسانه مینگرند و آن را چنین تعریف میکنند:
«بازدید از مکانهایی که بهدلیل ارتباط با کتاب ،نویسندگان ،برنامههای تلویزیونی و انواع فیلم (سینمایی ،مستند و )...شهرت یافتهاند».
گردشگری ادبی ،نوعی از گردشگری یا سفر به مکانهایی است که بهدلیل ویژگیهای ادبی مورد توجه واقع شدهاند یا دارای پیوندهایی با
اشکال گوناگون جاذبههای ادبی هستند (.)Squire, 1993: 5; Squire, 1996: 11
منبع :نگارندگان

اسمیت 4و همکاران ( )110 :2010برمبنای شناخت ادبیات مطالعاتی گردشگری ادبی ،بهطورکلی بهلحاظ ماهیتی،
مکانهای گردشگری ادبی را به سه دسته تقسیم میکنند .نخست ،مکانهای واقعی 5که وجود خارجی دارند و قابلدیدن
6

هستند و محل تولد ،زندگی ،خلق آثار ادبی و مرگ و آرامگاه نویسندگان شناخته میشوند .دوم ،مکانهای تخیلی
(ادراکی) که بیانگر فضا ،محیط و محتوای داستانها و روایتها ،اشعار و فیلمها هستند .سوم ،مکانهایی که برساخت
اجتماعی دارند 7و در راستای توسعة گردشگری ادبی ایجاد میشوند ،مانند مقصدهای برگزارکنندة جشنوارهها و
نمایشگاههای ادبی و فرهنگی و مکانهای برخوردار از موزة ادبی .در این زمینه هربرت میگوید« :مکانهای ادبی ،دیگر
محل وقوع تصادفهای تاریخی بهعنوان مکان تولد یا مکان مرگ نویسندگان شناخته نمیشوند؛ بلکه اینگونه مکانها
توسط اجتماع بنا نهاده میشوند و برایناساس ،بهعنوان جاذبة گردشگری ترویج و توسعه مییابند ».در دو دهة اخیر،
مکانهایی که بهعنوان شهر کتاب شناخته میشوند ،بهعنوان نوع دیگری از مقصدهای گردشگری ادبی مطرح شدهاند .از
ویژگیهای بارز اینگونه مکانها ،وجود بازار فروش کتاب ،فعالیت تخصصی در زمینة چاپ و نشر کتاب و برگزاری
نمایشگاههای کتاب است ( .)MacLeod et al, 2009: 158مکانهایی که در زمینة برپایی جشنوارههای ادبی و بزرگداشت
 .1مینتل ( :)Mintelآژانس پیشرو در زمینه هوش بازار در جهان (.)Market intelligence agency

2. Robinson and Andersen
3. Busby and Klug
4. Smith
5. Factual site
6. Imaginative sites
7. Socially constructed site

5

تحلیل محتوای کیفی گفتمان توسعۀ گردشگری ادبی در ایران

نویسندگان و ترویج آثار آنها فعالیت دارند و همچنین مکانهایی که در زمینة تولید انواع فیلم نزد عموم مردم شهرت
مییابند و به مقصد گردشگری تبدیل میشوند ،از دیگر انواع مقصدهای نوین در گردشگری ادبی بهشمار

میآیند ( Croy,

 .)2012: 119در آغاز ،بیشتر جشنوارههای ادبی ،تنها به ادبیات و آثار ادبی میپرداختند ،اما درحال حاضر کارکردهای
بیشتری یافتهاند و انواع دیگر آثار هنری (مرتبط با ادبیات) مانند فیلمهای سینمایی ،مستندهای تلویزیونی ،کتابهای
صوتی و ...در آنها مطرح میشود؛ آثاری که بخشی از هنر معاصر را شکل میدهند ( .)Mintel, 2011: 34بسیاری از
فیلمها و سریالهای تلویزیونی ،برگرفته از آثار ادبی هستند و به آشکارساختن جذابیت ادبیات و مکانهای ادبی کمک
میکنند .یکی از نمونههای بارز در زمینة نقش فیلم در توسعة گردشگری ادبی ،فیلم ارباب حلقهها در کشور نیوزیلند
است؛ بهطوریکه در سال  2004یک درصد از گردشگران خارجی ،فیلم ارباب حلقهها را مهمترین و تنها عامل انگیزشی
خود برای سفر به نیوزیلند بیان کردند .همچنین شش درصد از گردشگران خارجی ،این فیلم را یکی از مجموعهدالیل
انگیزشی خود ذکر کردند (.)Hoppen et al, 2014: 41
وجود جاذبههای گردشگری ادبی ،برای تبدیل یک مکان به مقصد گردشگری ادبی کافی نیست و برنامهریزی و
مدیریت موفقیتآمیز مقصدهای گردشگری ادبی ،نیازمند اقدامات و راهبردهای مناسب و کارآمد است (

Müller, 2006:

 .)216-217هربرت معتقد است توسعه و ترویج گردشگری ادبی باید براساس ویژگیهای خاص و عام مکان ادبی صورت
گیرد

(2001: 315

 .)Herbert,ویژگیهای خاص مکان ادبی ،دربردارندة عناصری مانند محل تولد ،زندگی و مرگ

نویسنده ،محل وقوع روایتهای داستانی ،نوستالژی و محل وقوع یک اتفاق دراماتیک در زندگی نویسنده است .در کنار
ویژگیهای خاص گردشگری ادبی در یک مکان یا مقصد ،ویژگی عام و کلی به افزایش جذابیت آنها کمک میکنند و
سبب توسعة هرچه بیشتر گردشگری میشوند ،مانند جذابیتهای محیطی و برخورداری از مناظر و چشماندازهای زیبا،
برخورداری از انواع زیرساختها و امکانات رفاهی و مهماننوازی ،برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب مانند
همجواری با راههای اصلی ،وجود بازارهای بزرگ و پررونق و نزدیکی به مکانهای مذهبی و مقدس (

Hoppen et al,

 .)2014: 41حفاظت از اصالت و هویت مکان ادبی ،موضوع دیگری است که در برنامهریزی و مدیریت گردشگری ادبی
باید در کانون توجه قرار گیرد؛ زیرا یک مکان ،فراتر از فضای جغرافیایی عینی و قابلمشاهدة آن است؛ بهطوریکه معانی
و نمادهای پیوندیافته با مکان و ارزشها و احساسات و عواطف نهفته در چشمانداز ،نقش مهمی در شکلگیری هویت
مکانی دارند و گردشگری ادبی نیز در پیوند با این بخش از هویت فضای جغرافیایی شکل میگیرد (
2013: 291

Marques and

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

موفقیتآمیز گردشگری ادبی را مطرح میسازند:
 عمومیتبخشیدن به جذابیت گردشگری ادبی ،فراتر از گروهها و طبقاتی خاص از جامعه؛
 خالقیت و نوآوری از طریق تأسیس و توسعة مقصدهای نوین گردشگری ادبی مانند پارکهای ادبی؛
 مشارکت و همکاری مجموعة ذینفعان در تحرکبخشی و توسعة گردشگری ادبی؛
 بهکارگیری سیاستهای مناسب برای برندسازی مقصد گردشگری ادبی؛
 بازاریابی و مدیریت مقصدهای گردشگری ادبی با شناخت کافی از بازار و سیاستهای کالن توسعة گردشگری؛
 مدیریت آثار گردشگری ادبی برای افزایش هرچه بیشتر تأثیرات مثبت و کاهش هرچه بیشتر تأثیرات منفی آن.
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روش پژوهش
مفهوم گفتمان ،امروزه در بسیاری از رشتههای حوزة علوم انسانی و اجتماعی بهکار میرود .تحلیل گفتمان 1نیز یکی از
روشهای پژوهش کیفی در عصر پسامدرن بهشمار میآید که بهلحاظ تاریخی ،سابقة کاربرد آن به نیمة سدة بیستم
برمیگردد (داوودی .)51 :1389 ،مکتبهای نظری ساختارگرا ،پساساختارگرا ،انتقادی و هرمنوتیک ،نقش مهمی در بسط
چارچوب نظری و مفهومی تحلیل گفتمان ایفا کردهاند و افرادی مانند ارنستو الکال ،شانتال موف ،نورمن فرکالف و
میشل فوکو ،شیوههای تحلیلی و روششناختی متنوعی در این زمینه ارائه دادهاند .بهطورکلی ،گفتمان را تثبیت نسبی معنا
در یک قلمرو خاص تعریف کردهاند .مطالعات اسنادی و تحلیل متن ،از متداولترین رویکردهای تحلیل گفتمان بهشمار
میآیند که با بهرهگیری از آنها ،پژوهشگر به بازشناسی و واکاوی دستاوردهای اندیشهای انسانها میپردازد .در این
روش ،بهجای مشاهدة مستقیم کنشگران اجتماعی و طرح پرسش از آنها با استفاده از ابزارهایی مانند پرسشنامه و
مصاحبه ،بر شناخت ،تفسیر و تحلیل معانی و مفاهیم یا اندیشهها و دیدگاههایی که آنان از قبل پدید آوردهاند ،تأکید
میشود (عقیلی و لطفی حقیقت.)171 -170 :1389 ،
32

در این پژوهش ،برای تحلیل و تفسیر دادههای متنی ،از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده میشود .این روش،
امکان دستیابی به شناخت گسترده و عمیق در یک قلمرو گفتمانی یا موضوع خاص را فراهم میآورد

( Egberg Thyme

 .)et al, 2008; Howells and Zelnik, 2009در پژوهش حاضر ،هرگونه متن یا نوشتهای که بهطور مستقیم و غیرمستقیم
به موضوع گردشگری ادبی در ایران میپردازد ،بهعنوان منبع داده شامل مقاله ،سخنرانی ،مصاحبههای منتشرشده در
رسانهها ،گزارشهای علمی و خبری ،یادداشتها و نوشتههای شخصی و ...گردآوری شد .در روش تحلیل محتوای کیفی،
تکنیکهای کدگذاری و طبقهبندی دادهها ،شکلدهندة فرایند پردازش دادهها شناخته میشوند؛ بنابراین ،باید متنهای
بهدستآمده از مرحلة گردآوری گفتمان را خواند و مضامین43آنها را شناسایی و دستهبندی کرد و سپس به استخراج و
دستهبندی مقولهها و تفسیر گزارههای اصلی مطرح در فضای گفتمان پرداخت (یورگنسن و فیلیپس .)208 :1393 ،در
اینجا نیز در گام نخست ،از کدگذاری باز و روش جملهبهجمله استفاده شد و در این چارچوب ،جمالت براساس محتوای
کلیدی مطرحشده در آنها دستهبندی شدند .سرانجام پس از حذف مقولههای دارای مضامین و معانی یکسان و نیز ادغام
مقولههای همسنخ و همسو ،گزارههای اصلی موجود در فضای گفتمان توسعة گردشگری ادبی در ایران ،براساس ابعاد
مختلف طبقهبندی شد؛ سرانجام گزارش تحلیلی پژوهش برمبنای گزارههای اصلی بهدستآمده به نگارش درآمد.

بحث و یافتهها
یافتههای پژوهش طی مراحل گردآوری و تحلیل دادهها به شرح زیر است:


گردآوری گفتمان :درمجموع  194صفحه متن ،اعم از مقالة علمی ،سخنرانی ،مصاحبه و گفتوگو ،مقالة خبری،
گزارش و ...بهدست آمد .این حجم مطلب حدود  57هزار و  700کلمه برای تحلیل گفتمان توسعة گردشگری ادبی
در ایران فراهم آورد.



کدگذاری :در این مرحله ،دادههای متنی به روش کدگذاری جملهبهجمله تجزیه و تحلیل شدند و درنهایت414 ،
مقوله از گفتمان گردشگری ادبی در ایران استخراج شد.



طبقهبندی دادهها :طی این مرحله با رویکرد تفسیری ،مقولههای بهدستآمده ذیل چهار موضوع اصلی دستهبندی
1. Discourse analysis
2. Qualitative content analysis
3. Themes
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شدند ،شامل :الف) مفهوم و تعریف گردشگری ادبی ( 83مقوله) ،ب) مسائل و مشکالت و موانع توسعة گردشگری
ادبی ( 88مقوله) ،ج) راهکارهای توسعه و ترویج گردشگری ادبی ( 165مقوله) و د) کارکردها و پیامدهای
گردشگری ادبی ( 78مقوله) .سپس مقولههای قرارگرفته در ذیل هریک از موضوعهای چهارگانه ،براساس
درونمایه یا محتوای کلیدی 1آنها طبقهبندی شدند.


خالصهسازی و استخراج گزارههای اصلی :در مرحلة چهارم ،مقولههای برخوردار از محتوای کلیدی یکسان ،از
طریق ادغام و حذف موارد تکراری خالصهسازی شد .سرانجام طی این فرایند ،گزارة اصلی مربوط به هر محتوای
کلیدی استنتاج شد.

درادامه ،شرح یافتههای پژوهش به تفکیک موضوعات چهارگانة حاصل از تحلیل محتوای کیفی گفتمان توسعة
گردشگری ادبی در ایران میآید.

مفهوم و تعریف گردشگری ادبی در ایران
نتایج تحلیل مفاهیم اصلی این بخش از پژوهش ،بیانگر وجود  11گزارة اصلی در زمینه تعریف و تبیین مفهومی
گردشگری ادبی در ایران است (جدول  .)2برایند این گزارهها نشان میدهد تفاوت خاصی میان برداشت موجود از مفهوم
گردشگری ادبی در گفتمان جاری در ایران با تعاریف گردشگری ادبی در ادبیات علمی جهانی وجود ندارد (جدول .)1
درواقع ،بهنظر میرسد اهالی گفتمان توسعة گردشگری ادبی در ایران ،نگاه به بیرون دارند ،درصدد ارائة تعاریفی
جهانشمول از گردشگری ادبی هستند و برای نزدیکشدن به ادبیات علمی رایج در سطح بینالمللی تالش میکنند.
جدول شماره  :2تحلیل محتوای کیفی گفتمان گردشگری ادبی در ایران :مفهوم و تعریف گردشگری ادبی
موضوع

محتوای کلیدی

بیان مفهوم و تعریف گردشگری ادبی در ایران

زیرشاخة گردشگری
فرهنگی
ویژگی میانرشتهای
گردشگری رویداد
اسطورهها و افسانهها
شاخهای نوپا
آرامگاه مشاهیر ادبی
گردشگری خالق
تلفیق تفریح و آموزش
پیوند با اکوتوریسم
گردشگر ادبی
مکان ادبی:
پیوند ادبیات و جغرافیا

گزارة اصلی

گردشگری ادبی ،زیرشاخة گردشگری فرهنگی و فعالیتی فرهنگی -اقتصادی است.
مطالعه و تحقیق در گردشگری ادبی ،ماهیت میانرشتهای دارد.
وجود رویدادهای متنوع ادبی ،سبب پیوند گردشگری ادبی با گردشگری رویدادها شده است.
امروزه اسطورهها و افسانههای ملی و محلی ،از زمینههای جذاب در توسعة گردشگری ادبی
بهشمار میروند.
گردشگری ادبی ،از اشکال تازه رونقیافته و روبهرشد در بازار تقاضای گردشگری جهانی
است.
بازدید از آرامگاه مشاهیر یا نویسندگان ادبیات ،قدیمیترین و سادهترین شکل گردشگری
ادبی است.
گردشگری ادبی ،از نمونههای بارز گردشگری خالق است و پتانسیل باالیی در انجامدادن
کارهای خالقانه دارد.
گردشگری ادبی ،ضمن اینکه بستری جذاب برای گذران اوقات فراغت فراهم میکند ،بر
دانش و اطالعات گردشگر نیز میافزاید.
گردشگری ادبی بهدلیل وابستهنبودن به منابع طبیعی و کمک به حفظ میراث ،با اکوتوریسم
پیوند دارد.
گردشگر ادبی ،به ادبیات و میراث ادبی عالقهمند است :حس مکان ،درک فضای خلق آثار
ادبی و زوایای مختلف زندگی نویسنده و شرکت در رخدادهای ادبی ،از عوامل انگیزش
گردشگر ادبی شناخته میشوند.
مکانهای ادبی سه دستهاند :مکانهای واقعی مانند محل تولد ،زندگی و مرگ نویسنده؛
مکانهای تخیلی (حاصل تصویرسازی و تخیل ذهنی) مانند محل وقوع داستان یا روایت
ادبی و مکانهای ساختهشده مانند موزة ادبی ،یادمان ادبی و شهرک ادبی.

منبع :یافتههای پژوهش
1. Key content
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مشکالت و موانع توسعۀ گردشگری ادبی در ایران
نتایج تحلیل مفاهیم اصلی مشکالت و موانع توسعة گردشگری ادبی در ایران 19 ،گزارة اصلی را در این زمینه آشکار
میسازد (جدول  .)3در  18مورد از این گزارهها ،این مشکالت و موانع ،ناشی از عوامل درونی کشور معرفی میشوند .تنها
در یک مورد ،بر نقش عوامل خارجی تأکید میشود .گزارة حاصل از تحلیل محتوای این بخش از دادهها بدینشرح است:
«تبلیغات نادرست و اقدامات خصمانة خارجی (بهویژه کشورهای غربی) علیه نظام سیاسی و تاریخ و فرهنگ ایران ،بر کل
بخش گردشگری و از جمله گردشگری فرهنگی و ادبی تأثیر منفی دارد».
جدول شماره  :3تحلیل محتوای کیفی گفتمان گردشگری ادبی در ایران :مشکالت و موانع توسعۀ گردشگری ادبی
محتوای کلیدی

موضوع

وضعیت شهرهای ادبی
ضعف حمایت دولت
خأل گفتمان عمومی
نبود باور جمعی

مشکالت توسعة گردشگری ادبی در ایران

شناساندن میراث ادبی
مصادرة مشاهیر ادبی
نبود شناخت کافی از
گردشگری ادبی
فضای مجازی
میراث بومی و محلی
اصالت مکانهای ادبی
برداشت نادرست از
مفهوم گردشگری ادبی
معنا و مفهوم نو
مکانهای ادبی برساخته
عوامل خارجی
بیمکانی و بیزمانی
ادبیات استانی
یادمانها و بناهای ادبی
ضعف امکانات
گردشگری
آموزش و سرمایة انسانی
صنعت سینما
منبع :نگارندگان

گزارة اصلی

علیرغم پتانسیل موجود ،شهرهای ادبی ایران جایگاهی در میان مقصدهای گردشگری ادبی
جهان ندارند.
حمایت دولت از گردشگری فرهنگی و ادبی بیشتر شعاری است تا عملی.
هنوز مسئلة پاسداشت و حفاظت از میراث فرهنگی و ادبی کشور به یک گفتمان عمومی تبدیل
نشده است.
مسئوالن فرهنگی و فعاالن گردشگری کشور ،به باور الزم برای توسعة گردشگری فرهنگی و
ادبی نرسیدهاند.
با وجود میراث ادبی غنی ،ایرانیان در شناساندن ادبیات کشور خود به مردم جهان تالش چندانی
نکردهاند.
در سالهای گذشته ،کشورهای همسایه درصدد مصادرة میراث ادب پارسی بودهاند.
ظرفیتهای توسعة گردشگری ادبی در ایران هنوز ناشناخته است و درک جامعی از آن وجود
ندارد.
قابلیتهای گستردة اینترنت و فضای مجازی برای ترویج و توسعة گردشگری ادبی مغفول
مانده است.
حفاظت از ادبیات شفاهی و فولکلوریک اقوام بومی و محلی کشور بهعنوان یک منبع غنی برای
توسعة گردشگری فرهنگی و ادبی ،مورد توجه جدی قرار ندارد.
حفاظت از اصالت مکانهای ادبی کشور ،با چالش و مشکل مواجه است (مانند مسئلة ارث).
ارادة الزم برای تغییر الگوی گردشگری از تاریخی صرف به گردشگری فرهنگی -ادبی خالق
وجود ندارد :گردشگری ادبی ،تنها بازدید از مزار ادیبان نیست.
در ایران ،گردشگری ادبی به معنا و مفهوم جهانی آن مورد توجه مسئوالن واقع نشده است و
سابقة چندانی ندارد.
میراث ادبی کشور ،بهعنوان منبعی غنی برای ایجاد خالقیت در ساخت جاذبههای ادبی نگریسته
نمیشود (حتی یک موزة ادبی استاندارد در ایران ساخته نشده است).
تبلیغات نادرست و اقدامات خصمانة خارجی (بهویژه کشورهای غربی) علیه نظام سیاسی و تاریخ
و فرهنگ ایران ،بر کل بخش گردشگری و از جمله گردشگری فرهنگی -ادبی تأثیر منفی دارد.
پیوند ادبیات داستانی ایران با زمان و مکان واقعی ضعیف است.
ساخت یادمانها و مکانهای ادبی با جاذبة نمادین و قوی ،مورد توجه مسئوالن فرهنگی کشور
نیست.
کمبود هتل و امکانات پذیرایی و ضعف زیرساختها و امکانات حملونقل ،از مشکالت بنیادین
کل بخش گردشگری کشور است.
بخش آموزش کشور ،در پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآزموده برای فعالیت در
گردشگری فرهنگی -ادبی با ضعف مواجه است.
از ظرفیتهای صنعت سینما در شناساندن جذابیتهای فرهنگی -ادبی کشور به حد کافی
استفاده نشده است.

تحلیل محتوای کیفی گفتمان توسعۀ گردشگری ادبی در ایران

9

راهکارهای توسعۀ گردشگری ادبی در ایران
درمجموع ،تحلیل محتوای کیفی این بخش از گفتمان گردشگری ادبی در ایران 28 ،گزاره بهعنوان راهکار توسعة
گردشگری ادبی به دست میدهد (جدول  .)4پایه و اساس اغلب این راهکارها ،از یک سو رفع مشکالت توسعة
گردشگری فرهنگی-ادبی در کشور است و از سوی دیگر با دستاوردها و تجربیات جهانی در زمینة توسعة گردشگری
فرهنگی -ادبی پیوند استواری دارد .از اینرو ،گفتمان گردشگری ادبی در ایران ،درهنگام طرح راهکار توسعة گردشگری
ادبی در کشور ،هم نگاه به درون و هم نگاه به بیرون دارد.
جدول شماره  :4تحلیل محتوای کیفی گفتمان گردشگری ادبی در ایران :راهکارهای توسعۀ گردشگری ادبی در ایران
موضوع

محتوای کلیدی

نقشة ادبی
حمایت دولت
مشارکت بخش
خصوصی
سازمانهای مردمنهاد

راهکارهای توسعة گردشگری ادبی در ایران

مسیر گردشگری ادبی
برنامة تشویقی
اجرای ادبی
ساخت مکان اقتباسی
ظرفیت غنی میراث
ادبی
حفاظت از میراث ادبی
مشاهیر ادبی

گزارة اصلی

نقشة گردشگری نویسندگان مشهور و آثار ادبی تهیه شود.
دولت در گام نخست ،با سرمایهگذاری از توسعه و ترویج گردشگری ادبی حمایت کند.
بخش دولتی ،بسترسازی الزم برای مشارکت بخش خصوصی در گردشگری ادبی را فراهم سازد.
چارچوب نهادی و قانونی الزم ،ایجاد و زمینة مشارکت سازمانهای مردمنهاد در گردشگری ادبی
فراهم شود.
براساس محتوای آثار ادبی و زندگی نویسندگان ،مسیرهای ادبی طراحی شوند.
برنامههای تشویقی (مانند مسابقة سفرنویسی ،کتابخوانی و )...اجرا شوند.
محتوای آثار ادبی برای انواع اجراهای ادبی استفاده شود (مانند شاهنامهخوانی و نمایش ادبی).
برای طراحی و ساخت مکانهای گردشگری ادبی ،از آثار ادبی اقتباس شود.
از ظرفیتهای غنی میراث ادبی ایران ،برای توسعة گردشگری ادبی بهرهگیری شود.

از میراث ادبی حفاظت شود.
شناخت مردم از مشاهیر ادبی کشور افزایش یابد تا زمینههای اجتماعی توسعة گردشگری ادبی
فراهم شود.
از محتوای آثار ادبی ،برای توسعة گردشگری بهرهگیری شود (مانند ساخت مکانهای ادبی،
محتوای آثار ادبی/
مکانیابی جاذبهها و طراحی مسیرهای ادبی).
روایتها
برندسازی و بازاریابی روشهای برندسازی و بازاریابی مناسب برای بهرهگیری از ظرفیت بازار گردشگری بهکار رود.
تنوعبخشی به بستههای گردشگری فرهنگی و ادبی ،برای جذب بخشهای مختلف بازار در
تنوعبخشی به
دستور کار قرار گیرد.
محصوالت
از تجربههای موفقیتآمیز دیگر کشورهای جهان ،در زمینة توسعة گردشگری ادبی بهرهگیری شود.
تجربههای موفق
خانة نویسندگان به جاذبة گردشگری ادبی تبدیل شود (حفظ اصالت خانة نویسندگان ضروری است).
خانة نویسندگان
آموزش ،رکن اساسی توسعة گردشگری ادبی شود (مانند زمینههای مدیریت و بازاریابی ،راهنمای
آموزش
گردشگری ادبی).
فرهنگسازی و آشناساختن جامعه با جذابیتهای گردشگری ادبی در دستور کار قرار گیرد تا به
فرهنگسازی
اجتماعیشدن کمک شود.
داستانهای فولکور و افسانههای محلی ،برای توسعة گردشگری ادبی بهکار گرفته شود (مانند
ادبیات فولکلور
داستان عشاق).
از قابلیتهای متنوع ادبیات در ایران بهرهگیری شود.
تنوع قابلیتها
از اندیشههای خالق و کارهای خالقانه در زمینة توسعة گردشگری فرهنگی و ادبی حمایت شود.
اندیشة خالق
انواع مکان ادبی ایجاد شود تا جذابیت گردشگری ادبی افزایش یابد (مانند موزة ادبی و شهرک
تنوعبخشی به جاذبهها
ادبی).
مکانهای مربوط به به مکان تولد ،زندگی ،خلق اثر و آرامگاه شاعران و نویسندگان ،بهعنوان بسترساز توسعة
گردشگری ادبی توجه شود.
نویسنده
به رخدادهای ادبی ،بهعنوان عوامل راهبردی در ترویج و توسعة گردشگری ادبی توجه صورت گیرد.
رخدادهای ادبی
برای توسعة گردشگری ادبی ،نهادسازی انجام شود.
نهادسازی
از تشکیل آژانسهای گردشگری تخصصی برای فعالیت در گردشگری فرهنگی و ادبی حمایت شود.
فعالیت تخصصی
طرحهای پژوهشی کاربردی برای توسعة گردشگری ادبی اجرا شوند.
پژوهش
از ظرفیتهای سینما برای توسعة گردشگری ادبی استفاده شود.
فیلم و سینما

منبع :یافتههای پژوهش
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کارکردها و آثار مطلوب توسعۀ گردشگری ادبی
نتایج تحلیل محتوای این بخش از گفتمان گردشگری ادبی در ایران ،بیانگر  14گزارة اصلی است (جدول  .)5درواقع،
یافتههای این بخش از گفتمان تأکید میکند که رفع موانع و مشکالت توسعة گردشگری ادبی و تحقق موفقیتآمیز آن،
کارکردهای مثبت و آثار مطلوبی در پی خواهد داشت .اغلب این کارکردها و آثار ،هم در محیط جهانی و بینالمللی و هم
در سطح ملی از اهمیت بسزایی برخوردارند .شایان ذکر است که محتوای این گزارهها با کارکردها و آثار مثبت و
قابلانتظار حاصل از توسعة گردشگری فرهنگی و ادبی در دیگر کشورها نیز همخوانی و سنخیت دارد.
جدول شماره  :5تحلیل محتوای کیفی گفتمان گردشگری ادبی در ایران :کارکردها و آثار مطلوب توسعۀ گردشگری ادبی

کارکردها و آثار مطلوب توسعة گردشگری ادبی

موضوع /تم

محتوای کلیدی

قدرت نرم
دیپلماسی فرهنگی و
صلح
تبلیغ فرهنگ و تمدن
خنثیسازی تبلیغ
منفی
تصویرسازی مثبت از
فرهنگ و ادب کشور
جلوگیری از مصادره
شکوفایی ادبیات و
فرهنگ
هویت و وحدت ملی
حفاظت از میراث
ادبی
توسعة اقتصادی
خودآگاهی فرهنگی
ترویج اوقات فراغت
سالم
بسط تعاملهای
فرهنگی
توانمندسازی محلی

گزارة اصلی

توسعة گردشگری ادبی سبب افزایش قدرت نرم کشور میشود.
گردشگری ادبی ،از طریق ایجاد دیپلماسی فرهنگی میان ملتها ،به گسترش صلح کمک
میکند.
گردشگری ادبی ،به تبلیغ فرهنگ و تمدن کشور در سطح جهان میانجامد.
تبلیغ و اشاعة فرهنگ و ادبیات از طریق گردشگری ،خنثیسازی تبلیغ منفی علیه کشور را در
پی دارد.
عرضة ارزشهای فرهنگی و ادبی به گردشگران خارجی ،به تصویرسازی مثبت از فرهنگ و
ادبیات کشور میانجامد.
معرفی چهرههای ادبی کشور از طریق گردشگری ادبی ،از مصادرة آنها جلوگیری میکند.
گردشگری ادبی ،با تقویت جریان فرهیختگی در جامعه ،به شکوفایی ادبیات و فرهنگ کشور
کمک میکند.
گردشگری ادبی ،با بسط ارزشهای فرهنگی و ادبی کشور سبب ارتقای هویت و وحدت ملی
میشود.
توسعة گردشگری ادبی ،ضرورت حفاظت و پاسداری از میراث ادبی کشور را آشکار میسازد.
گردشگری ادبی ،از طریق ایجاد فرصتهای شغلی و درآمدزایی سبب تقویت اقتصاد ملی و
محلی میشود.
افزایش شناخت مردم از ادبیات و میراث ادبی کشور ،به ارتقای سطح خودآگاهی فرهنگی-
ادبی میانجامد.
گردشگری فرهنگی -ادبی ،از سالمترین اشکال گذران اوقات فراغت و تلفیقی از تفریح و
آموزش است.
گردشگری ادبی ،گفتوگوی فرهنگها و تمدنها و بسط تعاملهای فرهنگی را بههمراه دارد.
گردشگری ادبی در سطح جوامع محلی به ارتقای هویت فرهنگی و توانمندسازی اجتماعی
کمک میکند.

منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری
از میانة سدة بیستم تاکنون ،صنعت گردشگری رشدی فزاینده را در عرصة تجارت و اقتصاد جهانی پشت سر گذشته
است؛ تا جایی که امروزه بهعنوان یکی از بزرگترین صنایع خدماتی 1درآمدزا در جهان ،به یکی از عرصههای رقابت
اقتصادی میان دولتها تبدیل شده است .ایران علیرغم اینکه همواره در رتبهبندی جهانی هم بهلحاظ برخورداری از
جاذبههای طبیعی و هم بهلحاظ برخورداری از جاذبههای فرهنگی و تاریخی ،در ردیف برترین کشورهای جهان جای
میگیرد ،تاکنون نتوانسته است سهم شایانتوجهی از گردش مالی صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی را در اختیار داشته

1. Service industry
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باشد .از مهمترین دالیل این مسئله ،در اولویت قرارنگرفتن صنعت گردشگری در برنامههای توسعة کشور بوده است .با
وجود این ،از اوایل دهة  1380شمسی (آغاز قرن  )21بهتدریج توسعة گردشگری مورد توجه کارشناسان و محافل علمی و
آکادمیک ایران واقع شد (رضوانی و بیات .)25 :1393 ،در بخش اجرایی نیز طی سالهای اخیر ،به دالیلی مانند رکود و
ناپایداری درآمدهای نفتی برای کشور ،بخش گردشگری مورد توجه دولت واقع شد؛ تا جایی که بهعنوان یکی از
محورهای پیشران در برنامة ششم توسعه مطرح میشود.
گردشگری فرهنگی و زیربخشهای آن ،سازگارترین نوع گردشگری با پارادایم توسعة پایدار شناخته میشوند؛ زیرا
تجربة جهانی نشان داده است که در مقایسه با دیگر اشکال گردشگری ،آثار منفی بسیار کمتری بر جامعه و محیط زیست
ایجاد میکنند .در ایران نیز با توجه به الگوی نظام سیاسی و ساختار اجتماعی کشور ،گردشگری فرهنگی از مزیت نسبی
برخوردار است و بهعنوان الگوی مطلوب توسعة گردشگری شناخته میشود (مجیدی .)257 :1389 ،در این میان ،ادبیات
از جایگاه برجستهای در میراث فرهنگی و تاریخی ایران برخوردار است و برخی از بزرگان ادبی این سرزمین مانند
فردوسی ،نظامی گنجهای ،سعدی ،حافظ ،مولوی ،خیام و عطار را میتوان در تراز بزرگان فرهنگ و ادب جهانی بهشمار
آورد .درمجموع ،میراث و فرهنگ ادبی ایران را میتوان بستری مناسب و منبعی غنی برای توسعة گردشگری ادبی
بهشمار آورد .امروزه در سطح جهانی ،این شاخه از گردشگری بهعنوان یکی از بارزترین جلوههای گردشگری فرهنگی و
میراث شناخته میشود (.)Hoppen et al, 2014: 40
در پژوهش حاضر ،نتایج تحلیل محتوای کیفی گفتمان توسعة گردشگری ادبی در ایران ،چارچوبی روشن در این
زمینه ارائه میدهد .گفتمانی که در پی کنارزدن برداشتهای نادرست از گردشگری ادبی است و با ارائة تعریفی جامع و
جهانشمول به گفتمان جهانی نزدیک میشود ،به تبیین مشکالت و موانع توسعة گردشگری ادبی در ایران از زوایای
مختلف میپردازد ،راهکارها و جایگزینهای گوناگونی برای توسعة گردشگری ادبی پیشنهاد میدهد و سرانجام
کارکردهای مطلوب ،آثار و پیامدهای مثبت توسعة موفقیتآمیز گردشگری ادبی را برمیشمارد.
بهطور خالصه ،مطابق یافتهها گردشگری ادبی به مفهوم نوین آن ،شاخهای نوپا از گردشگری فرهنگی و گردشگری
خالق 1است که ماهیت میانرشتهای دارد .در عمل تلفیقی از تفریح و آموزش است و با مفهوم اکوتوریسم سازگار است.
گردشگر ادبی نیز فردی است که به ادبیات و میراث ادبی عالقهمند است و به بازدید از انواع مکانهای ادبی یا مشارکت
در انواع رویدادهای ادبی میپردازد .همچنین گردشگری ادبی ،حاصل پیوند ادبیات با جغرافیا (ادبیات با مکان ادبی) است.
از نکات شایانتوجه در این تعریف میتوان به مفهوم گردشگری خالق اشاره کرد (جدول  .)1این مفهوم ،برآمده از
ویژگیهای متکثر بازار گردشگری فرهنگ و میراث در عصر پسامدرن است که با طیف گستردهای از انگیزههای فرهنگی
در سفر همراه میشود (.)Garibaldi, 2012: 43
آن بخش از گفتمان توسعة گردشگری ادبی در ایران که به طرح مشکالت و موانع مرتبط با این حوزه میپردازد،
رویکرد انتقادی دارد و بیشتر بر شرایط درونی کشور تأکید میکند .این رویکرد انتقادی ،از یک سو به نقد دولت و مدیریت
کالن کشور و از سوی دیگر ،به انتقاد از جامعه و نهادهای مرتبط با میراث فرهنگی و ادبی (مانند نهادهای آموزشی و
رسانهای) میپردازد (جدول  .)2هاپن و همکاران ( )2014با درنظرگرفتن پتانسیلهای فراوان موجود در ادبیات و میراث
فرهنگی مشرق زمین ،کمرونقی گردشگری ادبی در کشورهای آسیایی (مانند ایران) ،در قیاس با کشورهای اروپای غربی
و آمریکای شمالی را بیشتر ناشی از مسائل ساختاری و شناختی میدانند و معتقدند انجامدادن پژوهشهای کاربردی در
این زمینه بهعنوان عاملی پیشرو و بسترساز عمل میکند.
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در مقایسه با سه موضوع اصلی دیگر ،راهکارهای توسعة گردشگری ادبی در ایران با  28گزارة اصلی ،حجم وسیعتری
از محتوای گفتمان موجود را دربرمیگیرد .درمجموع ،ماهیت بیشتر این راهکارها بر نقش دولت بهعنوان عاملی حمایتگر،
تسهیلگر ،شتابدهنده ،برانگیزاننده و نظارتکننده در ترویج و توسعة گردشگری ادبی تأکید میکند (جدول  .)3در این
زمینه شایان ذکر است که اغلب متخصصان و صاحبنظران مطالعات گردشگری نیز بر نقش کلیدی دولتها بهعنوان
بازیگر اصلی عرصة اقتصاد سیاسی در توسعة بخش گردشگری تأکید دارند؛ برای مثال ،هال -)2005( 1که از
برجستهترین صاحبنظران توسعة گردشگری شناخته میشود -معتقد است که هفت کارکرد کلیدی دولت در توسعة
بخش گردشگری عبارتاند از :هماهنگی ،برنامهریزی ،وضع قانون ،کارآفرینی ،تشویق و جلب مشارکت ،بسط منافع
(گردشگری) در جامعه و حفاظت از منافع عمومی و ملی.
سرانجام میتوان کارکردها و آثار مطلوب توسعة گردشگری ادبی را بهعنوان فلسفة بنیادین گفتمان گردشگری ادبی
شناسایی کرد .براساس یافتهها ،این کارکردها و آثار ،در ابعاد اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی قابلشناسایی هستند.
اینگونه کارکردها و آثار مورد انتظار ،نقشی تعیینکننده در ترسیم اهداف مورد نظر از توسعة گردشگری ادبی دارند؛
بنابراین ،اگرچه بهطورکلی ،اهداف اقتصادی نقشی کلیدی و تعیینکننده در توسعة کلیت بخش گردشگری دارند ،براساس
نتایج پژوهش بهنظر میرسد اهداف اساسی در توسعة گردشگری فرهنگی ،تا حدودی با سایر اشکال گردشگری تفاوت
دارند و دارای ویژگی چندبعدی هستند.
با توجه به نوبودن مفهوم گردشگری ادبی در مباحث علمی و آکادمیک کشور ،درمجموع ،نتایج پژوهش حاضر،
بستری نظری و شناختی برای پژوهشگران عالقهمند به این حوزة مطالعاتی فراهم میآورد .تکتک گزارههای حاصل از
تحلیل محتوای کیفی گفتمان گردشگری ادبی در ایران ،دریچهای تازه برای ورود به پژوهش و مطالعه در این زمینه باز
میکند .همچنین نتایج پژوهش ،رهنمودهای ارزندهای برای دولت و سازمانهای مرتبط با توسعة گردشگری ،عالقهمندان
به گردشگری فرهنگی و ادبی ،مدیران و برنامهریزان گردشگری ،صاحبان کسبوکار گردشگری و عالقهمندان به فعالیت
در این زمینه ،متولیان میراث فرهنگی و ادبی ،سازمانهای مردمی فعال در بخش فرهنگ و میراث دارد.
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