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 سایر ظرفیت های این حوزه وشاهنامه و  فردوسی استان سیستان وبلوچستان از سهم و ادبی گردشگری

 حکیم خیام نیشابوریبزرگ مرد شعر ایران وبه بهانه روز بزرگداشت دردانه ادب پارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی 

 

 گردشگری ادبی تعاریف 

 اساتید تعبیر به. دارد نام «ادبی گردشگری» ، جهان در گردشگری  بازار در موجود گردشگری های تقریبا جدید گونه از یکی

 که است هنرمندانی و ادبی مشاهیر شناخت عالقه مندی برای دیدن وحس  از برخاسته واقع در ادبی گردشگری حوزه این

 و ادبی های موزه مشاهیر ادبی ، تدفین و تولد محل از بازدید از عبارت و اند کرده خلق را  بنامی آثار و هستند شهرت دارای

همچنین آشنایی با اماکنی است  ادبی مضامین با مسیرهایی پیمودن همچنین و ادبی آثار نویسندگان، با مرتبط های محل سایر

 ترین مهم یشود ،شایدبا عنوان مواریث فرهنگی از ان یاد موکه به نحوی متعلق به ایشان است ویا در آثارشان از آن نام برده اند

ودر مسیر توسعه با شیوه های مختلف باید معرفی شوند  برای آیندگانبعنوان چراغ راهی   باشدکه آن ادبیات ملتی، هر میراث

 میراث با گردشگری صنعت پیوند دارد پی در جامعه برای فراوانی های رهیافت که ها شیوه این از یکی از آن بهره وری گردد .

 گردشگری را آن گردشگری حوزه ادبیات در که شود می حاصل ای پدیده مقوله دو این خجسته آمیزش از. است کشور ادبی

 و زادروزها ها، بزرگداشت ها، مناسبت خصوص به رویداد گردشگری با ای دوسویه رابطه ادبی گردشگری درواقعنامند می ادبی

 های مکان از استفاده با و مشهور هنرمندان و ادبی مشاهیر به استناد با مختلف کشورهای راستا این در دارد ادبی های جشنواره

 در و اند کرده تعریف مشاهیر آن خود نام با مناطق این از بازدید برای را تورهایی ها، آن آرامگاه و آثار خلق زندگی، تولد،

فی داشته ها معرافزون برودرراستای آن می نمایند  خویش کشور به سفر به ترغیب را مند عالقه گردشگران تورها این چارچوب

 در مستقل پژوهشسقایایران  مهدی )دکتر ،باعث میگردند نیزفعالیت اقتصادی را ورونق چرخه گردشگری ،ی فرهنگی 

 (گردشگری مطالعات

 جهان در ادبی گردشگری مقصد نخستین لندن شهر است : معتقد «اسطوره نماد، عدد،» کتاب نویسنده نورآقایی آرش

 برای بعدی محبوب شهرهای  ردیف در ایتالیا در رم نیز و فرانسیسکو سان و پاریس نیویورک، شهرهای و شود می محسوب

 محل عنوان به را مشهور هنرمند و نویسنده چند یا یک نام هریک که شهرهایی اند؛ گرفته قرار ادبیات دوستدار گردشگران

 اند، کرده عرضه ادبی های عرصه در را بزرگی مشاهیر تنها نه که خوشحالند بسیار امر این از امروزه و کشند می یدک زندگی

–در ایران نیز شهر های شیراز  شوند می مند بهره اقتصادی نظر از ادبی گردشگری چارچوب در ها آن شهرت و آثار از بلکه

شاهنامه برای سیستان وبلوچستان یک برند در همین مورد ی زیادی برای گفتن دارند اتبریزو..در این زمینه حرف ه–مشهد 

میشناسند وخیلی از دوستداران این  دستان  رستمبا نام شناخته شده گردشگری است وسیستان وبلوچستان را دیار شاهنامه و

مه سند هویت ایرانی واثر ادبی شاخص در دنیا عالقه مند به دیدن مکان زندگی رستم وآشنایی با مکان وقوع داستانهای شاهنا

مندی از آن  هستند واین یک فرصت مهم برای دستاندرکاران این حوزه برای برنامه ریزی مناسب ومعرفی این ظرفیت وبهره

 . در کنار سایر قابلیت هابرای رونق گردشگری ادبی بشمار میرود 

های گوناگون ازجمله  ٔ  های بسیاری درزمینه عنوان پهناورترین استان کشور دارای گنجایش بلوچستان به استان سیستان و

باشد که با اندک نگرورزی مردم ،دولت وبخش خصوصی دراین شرایط نامناسب  گردشگری می دستی و میراث فرهنگی، صنایع

ها وهم داستان با گفتمان  های مختلف استان همسوبا پتانسیل توسعه را در قسمت زایی و ووانفسای بیکاری وگرانی بستر اشتغال

مایت از کاالی داخلی فراهم می آورد، درهمین راستا در چارچوب این طرح مطالعات نخستین درحوزه مقاومتی وح اقتصاد

میراث معنوی سیستان وباهدف بهرمندی ازظرفیت ادبیات اساطیری وحماسی استان با محوریت شهریاریعقوب لیث صفاری 

والقاسم فردوسی وداستان رستم دستان، برای وحکایت آغازین شهریاری ایران زمین به دست وی، همچنین شاهنامه حکیم اب



گردشگران صورت خواهد پذیرفت  فراهم کردن زمینه بازدید پهلوانی و بهره سیستان از ظرفیت داستانهای اساطیری و

دهد وبسیاری از این مکان رویدادها نیز مصداق  گونه که میدانیم بخش اعظم پیشامدهای شاهنامه در سیستان رخ می .همان

ز جمله کوه خواجه که محل زندگی رستم میباشد،حتی به کوه رستم نیز شهره است ونبرد رستم وکک کهزاد برفراز این دارد ا

کوه رخ میدهد ویا آتشکده کرکویه که محل نبرد کیخسرو میباشد؛آبخور اسب رستم ، قلعه سام وقلعه رستم درکنارمحل زایش 

های باستان شناسی ومردم شناسی زمینه شناسایی  ی...همچنین با پژوهشوپرورش ومکان رخدادهاو ودالوریهای خاندان صفار

گردد.در فاز دوم با پشتیبانی اساتید دانشگاه واهل  های دیگری ازاساطیروداستانهای شاهنامه در سیستان بزرگ فراهم می بخش

های شاهنامه در جغرافیای نظر طراحی های مختلف جهت پیاده کردن داستان اسطوره ها ،رخدادهای دولت صفاری وحماسه 

های سنتی ومدرن معماری وطراحی داخلی و صحنه سازیهایی همانند الگوهای موجود درسایر  امروز سیستان با استفاده ازشیوه

شود ونخستین شهرگردشگری اساطیر کشور که دارای بخش های مختلفی مانند منطقه گردشگری  کشورهای دنیاانجام می

،ساخت ونصب المانها وپیکره ها،ماکت اماکن وبناها ،مجسمه های غول پیکر از شخصیت های شاهنامه واساطیر،طراحی 

شاهنامه واساطیر در نقاط مختلف سیستان وساخت صحنه های نبرد وجنگ ها واتفاقات مختلف شاهنامه وداستانهای حماسی 

لوهای نقاشی ،پرده های نقالی همچنین وپهلوانیهای دالوران سیستانی وحماسه صفاریان ویا نقاشیهای دیواری ونصب تاب

بکاربردن شیوه های جدیدنورپردازی وویدیوپروژکشن ها ،استفاده از صوت وتصویر وپیاده کردن انواع صحنه سازی ، شخصیت 

که  کتابخانه ای انجام وبامطالعات میدانی ها وداستانهای مختلف ازجمله هفت خان رستم( ،درمجموع در قالب این طرح بررسی

 بررسی طرح هاوتهدات ،فرصت ،ضعف قوت نقاط ، آماری جامعه کردن پس ازمشخص پرسشنامه چارچوب نتایج حاصل ازدر

صورت پذیرفته وراهبردها ونقشه کامل راه تدوین میگردد.این طرح در سه فاز )فاز اول  swot مدل براساس وارزیابی علمی

وشکل کلی طرح ونقشه مکان رویدادها ودر فاز دوم چگونگی ایجاد مطالعات میدانی وکتابخانه ای جهت تدوین وترسیم محتوا

زیرساخت های الزم ،معماری داخلی وطراحی صحنه ها ومیادین وپارک ها واماکن فرهنگی وهنری ،خدماتی رفاهی درکل 

خدمات ورفاهیات منطقه ،در فاز سوم نظارت ها وساختار کلی طرح ،تبلیغات ،معرفی ،بازار یابی وجذب گردشگر،روشهای ارائه 

مطرح میگردد. البته در طی فاز اول یک کارگروه برای ارائه طرح توجیهی واخذتاییدیه و مصوبات الزم همچنین جذب سرمایه 

گزاروهمراه کردن دولت، مردم، بخش خصوصی وهر نهادوسرمایه گذاری که در قالب خرید سهام در این طرح فراملی شرکت 

 . ومشارکت نماید پیگیری میگردد

 مقدمه 

 گردشگر یک تواند می بالقوه صورت به بخواند، را زبان فارسی بزرگان ادبی آثار که کسی هر  گفتیم ادبی گردشگری تعریف در

 در بسیاری مندان عالقه و اند داشته جهانی شهرت فارسی، زبان دامنه از فراتر ایران ادبی مشاهیر برخی وجود این با. باشد  ادبی

 صفاری لیث یعقوب وامپراطوری صفاریان بدست امیر شاهنامه بدیلش بی واثر فردوسی آن بارز مثال که دارند جهان سطح

 های مکان از بسیاری. دارد ای ویژه جایگاه وبلوچستان ودرسیستان ایران، در ادبی گردشگری های قابلیت میان در است

 ها اسطوره مهد وبلوچستان سیوستان دیار اندوکهن رآمیختهد ها افسانه و ها اسطوره با دارند، وجود ما کشور در که گردشگری

 تمام از ما و نشده توجه ها آن به منظر این از کنون تا که است این موضوع اما میرود، شمار به زمین ایران های وحماسه

 و افسانه از دنیایی با کنیم، توجه فردوسی شاهنامه های روایت به تنها اگر مثال طور به. ایم نکرده استفاده موجود های ظرفیت

 ادبی گردشگری جذب توانمندی تنهایی به موضوع این هرچند. ایم نبرده ها آن از ای بهره کمترین که شویم می مواجه ها اسطوره

نیازمندهمراه کردن یک تیم  محصول یک گیری شکل برای و بوده ادبی گردشگری های جاذبه تنها ها این چراکه ندارد؛ را

 امکان راه نقشه وتهیه رویدادها مکانیابی چون هایی زمینه آوردن فراهم آن همسوکردن اهداف دولتی ومردمی ونیز ومهمتراز

 و تبلیغات قالب در سازمانی و نهادی عناصر همه از تر مهم و زیربنایی وزیرساختی امکانات نوازی، مهمان خدمات دسترسی،

 که دراین طرح تمامی این موارد بررسی وراهکارهایی جامع ارائه میگردد.وآموزش هستیم  ادبی گردشگری محصول بازاریابی

 اول برای درک بهتر موضوع نگاهی به  ظرفیت های استان در این حوزه وبخش هایی ازاین میراث گرانبها می اندازیم، بخش

 گذرد باقی می( امروزی وافغانستان ایران سیستان وبلوچستان) بزرگ سیستان  شهرهای در تمامی به تقریبا شاهنامه



 سرتاسر در ها حکومت و شهرها حکایت که است تاریخ دراین و شود می تاریخ وارد اسطوره و افسانه از ایران فالت سرگذشت

 سروده بوده غزنین در پایتختش که زاولستانی محمود مدح در شاهنامه طرفی از. شود می ذکر تفصیل به ایران بزرگ فالت

 در که شود ذکر بیشتر هایی شهر نام و بیاید ایند می حساب به او پشتوانه که هایی پهلوان ذکر که است طبیعی و است شده

 به مربوط که شاهنامه های داستان فضای علت به چه اگر. اند بوده وی با محوریت داستان رستم سلطنت تحت آنروز نقشه

 .نماید می نیز طبیعی این است داستانی ایران و باستان ایران

 پادشاه خدای، کابل رابھم دختر رودابه ابدال، لھچ در وفات بلخ، در متولد زر زال بلخ، در غور از سام سیمرغ، و کوه البرز

 ورھظ بلخ، در گشتاسپ یھپادشا مرغزارکابل، در زریر و گشتاسپ زاده،ھش دو زریر و گشتاسپ بلخ، شاه راسپھل کابلستان،

 دوم و اول جنگ تخت بر گشتاسپ جلوس بلخ، در آذر نوش(  یا) برزین آتشکده، در معتکف راسپھل بامی، بلخ در شتھزرد

 شهری)سمنگان شاه دختر مینهھت و رستم پسر رابھس دستان، رستم و اسفندیار هیرمند رود کنار در بلخ، در توران و ایران

 پسر، و پدر بین جنگ تدارک راب،ھس و رستم( افغانستان غربی جنوب در شهری) نیمروز در ،(کابل و شریف مزار بین در

 بدخشان در شهری)شغنانی - شنگانی برزوی فراه، در زادھکو کک قلعه ،(مرباد) لوانھپ زادھکو کک راب،ھس شدن کشته

 وداستان صفاریان که تماما درسیستان بزرگ رخ می دهد..سمنگانی رابھس پسر( تاجیکستان و افغانستان بین مشترک

 وبلوچستان فعلی تاجیکستان در یا امروز سیستان بزرگ ،افغانستان در عموما هه که گذرد می شهرها این در حوادث این اکثر

 دارند. موقعیت

 شرح فالت این از جایی هر وذکر است بوده بزرگتر است، امروز آنچه از بسیار ، ایران فالت که است این است روشن آنچه اما

 حافظه و رویاها اما اند شده گسیخته و پراکنده ها قرن طی در که پهناورست فالت این مردم همه رویاهای روایت و حال

 هایی نام. است نام از پر وبعنوان یک گنجایش میتوان ازآن در توسعه ملی ومحلی بهره برد.شاهنامه.اند نبرده ازیاد را مشترکشان

 حتی و زنان نامیرایان،  شاهان، پهلوانان، های نام. شناسیم نمی که هایی نام یا ایم شنیده بارها و هستیم آشنا آنها از برخی با که

 طبیعی این است داستانی ایران و باستان ایران به مربوط که شاهنامه های داستان فضای علت به هرچند. بدان و ضدقهرمانان

درگستره جغرافیایی سیستان ویا در ذکر تاریخ وروند شکل گیر دولت صفاریان پاره ای رخدادها واتفاقات که .نماید می نیز

بزرگ وفالت ایران رخ می دهدجنبه ملی داشته وبرای کل فارسی زبانان اهمیت دارد،هرچند این جغرافیا در طول تاریخ دچار 

 بزرگتر است، امروز آنچه از بسیار ، ایران فالت که است این است روشن آنچه حوادث ودگرگونی های فراوان قرار گرفته ،اما

 و پراکنده ها قرن طی در که پهناورست فالت این مردم همه رویاهای روایت و حال شرح فالت این از جایی هر وذکر است بوده

 .اند نبرده ازیاد را مشترکشان حافظه و رویاها اما اند شده گسیخته

 شکل شدبه تجزیه دچار استعمارگران ی موذیانه های نقشه با متأسفانه که است واقعی ایران همان ی دهنده نشان این

 مهم فارسی زبان ی حوزه های ملّت برای چیز همه از بیش امروز که چیزی. آمد در تر ضعیف نتیجه در و تر کوچک کشورهای

وکمک در رفع مشکالت یکدیگر با استفاده از این میراث وریشه مشترک  استعمارگران علیه همبستگی و اتّحاد ایجاد است

 شاهنامه نام به مشترک وفرهنگ زبان یک محوریت با کشورها ان در مندان وعالقه وگردشگران مردمان فرهنگی است وجذب

 است، میتواند راهی مناسب وپربهره باشد. وبلوچستان سیستان در آن اتفاقات مرکز که

 شوند می متجلی زیر شکل سه در معموالً ادبی گردشگری های جاذبه 

 مرگ آثار، آفرینش زندگی، تولد، محل شامل معموالً و دارند واقعی ارتباط نویسنده یک زندگی با ها مکان این: واقعی های مکان

 زابلی بزرگ شاعران وباش وبود تولد محل – سیستانی فرخی تولد محل عبارتند دست این از هایی مثال. هستند ها آن دفن و

 استان وبلوچ

 نظامی، پیکر هفت در گنبد هفت مانند. هستند شعر یا نمایشنامه رمان، فضای تجلی یا بیانگر ها مکان این: خیالی های مکان

 ی داستانها محل – فرخی شعر در ابریشم وجاده ادیه جاده.کَند می شیرین عشق به را کوه کن، کوه فرهاد که محلی همان

 محلی فولوکلور اشعار



 چهره یک با ارتباط واقع در. اند شده خلق بازدیدکننده جذب برای عمد طور به که هستند هایی مکان: شده ساخته های مکان

 های سایت. آورد می وجود به مقصد در را گردشگری موضوعی های جاذبه از وسیعی دامنه ایجاد امکان ادبی شخصیت یا

 شود می هایی جاذبه توسعه به اقدام مواردی در حتی. پاتر هری مسیر و داوینچی کد مسیر از عبارتند ادبی مسیرهای و تر خیالی

 فرهنگی سازی کاالیی نوعی را عمل این و دهند می قرار سؤال مورد را ها آن اصالت بسیاری و ندارند بیرونی واقعیت که

 که است حالی در این. اند ساخته «ژولیت» و «رومئو» نام به نمادین قبر دو «وروناK شهر در ها ایتالیایی نمونه برای پندارند، می

 محل ساخت.اند نداشته خارجی وجود و هستند شکسپیر نمایشنامه خیالی شخصیت دو نام ژولیت و رومئو که دانند می همه

 .....و رستم خان وهفت رستم تولد

 ورستم برند گردشگری ادبی واسطوره ای سیستان وبلوچستان شاهنامه فردوسی نمونه بارز گردشگری ادبی 

 گردشگر یک تواند می بالقوه صورت به بخواند، را زبان فارسی بزرگان ادبی آثار که کسی هر در تعریف گردشگری ادبی گفتیم 

 در بسیاری مندان عالقه و اند داشته جهانی شهرت فارسی، زبان دامنه از فراتر ایران ادبی مشاهیر برخی وجود این با. باشد  ادبی

 ایران، در ادبی گردشگری های قابلیت میان در شاهنامه است که فردوسی واثر بی بدیلش  آن بارز مثال که دارند جهان سطح

 و ها اسطوره با دارند، وجود ما کشور در که گردشگری های مکان از بسیاری. دارد ای ویژه جایگاه وبلوچستان ودرسیستان

 موضوع اما ،ستان وبلوچستان مهد اسطوره ها وحماسه های ایران زمین به شمار میرود وکهن دیار سیواند درآمیخته ها افسانه

 تنها اگر مثال طور به. ایم نکرده استفاده موجود های ظرفیت تمام از ما و نشده توجه ها آن به منظر این از کنون تا که است این

 ها آن از ای بهره کمترین که شویم می مواجه ها اسطوره و افسانه از دنیایی با کنیم، توجه فردوسی شاهنامه های روایت به

 ادبی گردشگری های جاذبه تنها ها این چراکه ندارد؛ را ادبی گردشگری جذب توانمندی تنهایی هرچند این موضوع به .ایم نبرده

 و زیربنایی امکانات نوازی، مهمان خدمات دسترسی، چون هایی زمینه آوردن فراهم نیازمند محصول یک گیری شکل برای و بوده

 . هستیم ادبی گردشگری محصول بازاریابی و تبلیغات قالب در سازمانی و نهادی عناصر همه از تر مهم

 در شاهنامه سیستان وبلوچستان 

 استعمارگران علیه تگیسهمب و اتّحاد ایجاد است مهم فارسی زبان ی حوزه های ملّت برای چیز همه از بیش امروز که چیزی

با محوریت یک زبان وفرهنگ مشترک به نام  وجذب مردمان وگردشگران وعالقه مندان در ان کشورها .است

 .قات آن در سیستان وبلوچستان است اشاهنامه به مرکز اتف

 میدانهاى تمام در که است فردوسى ی عالقه مورد  پهلوان و برند سیستان وبلوچستانشاهنامه   داستان قهرمان رستم

 از سیستان است  بوده برخوردار طوس سراى حماسه دلبستگى و جانبدارى از پهلوانى و جنگ

 دالوران و پهلوانان بزرگترین که گفت توان مى یقین، و قطع طور به. خوریم برمى بسیار حماسى و پهلوانى عناصر به شاهنامه در

 .اند برخاسته سیستان از ایران حماسى

در منطقه ضمن اینکه خیلی از داستانها وحماسه های شاهنامه در سیستان وبلوچستان رخ داده وبعضا آثاری به همان نام نیز 

کرکو وآتشکده آن که  –کیلومتری شهرستان هامون که استوار وپابرجا ودیدنی است  85رستم در  بقایی دارد از جمله قلعه

شعر های پارسی  هونبردیوارهای آن نقش بسته بود که ازاولین نم گذشته وسروده ای درمکانی با یاد ونام کبخسرو 

 قلمدادمیگردد 

کوه خواجه اوشیدا کوه خدا وکوه رستم وآثار متعدداز دوره های مختلف تاریخی که در شاهنامه از ان یاد شده کک کهزاد 

 کچک چهل دختر و....0

 ازمکان هاییاست که در کند اوض دار شهر قدیمی در سیستان قرار دارد  آبخور اسب رستم 



قلعه ها وبناهایی که بعضی از آنها در گستره جغرافیایی سیستان بزرگ قرار دارد در ان سوی مرزها که با همکاری کشور 

 افغانستان زمینه های کاوش وپژوهش وگردشگری دو طرف را میتوان فراهم نمود 

 امون وکیانسه بستر اسطوره وحماسه در اوستا وشاهنامه هدریاچه مقدس 

ن یادبوددها ومکان رویدادهایی که بستر حوادث وداستانهای شاهنمه بوده وبا ترسیم نقشه ومکا–فرمند  دهیرمن

 ومسیرگردشگری شاهنامه میتوان از این ظرفیت مهم در راستای گردشگری استفاده نمود 

 یا همان سزارین  محل تولد رستم ومسئله رستم زاد

 محل تولد زال زابلی وداستان های مربوط به آن و.....

 فردوسی شاهنامه در بلوچ

 برای لشکر آوری جمع کار در وی که هنگامی سیاوش داستان در بار اولین.   است آمده بلوچ قوم نام دفعات به نیز شاهنامه در

 : شود می یاد ها بلوچ از است افراسیاب با جنگ

 سروچ دشت و جنگی گیالن ز               بلوچ و کوچ و پارس پهلوی از هم

 ایران ملی نامه در بلوچ نام باز دارد را افراسیاب ضد بر لشکرکشی قصد پسرش که هنگامی کیخسرو داستان در دیگر جایی در

 خوچ آورده بر و جنگ سگالیده               بلوچ و کوچ زگردان سپاهش است شده ذکر

 ندید ایشان انگشت یک برهنه               ندید ایشان پشت جهان در کسی

 : میکند ترسیم  چنین را بلوچ سپاهیان پرچم فردوسی

 جنگ ببارید درفشش از همی               پلنگ پیکر آورده بر درفشی

 را آنان فردوسی که دهد می نشان اند بوده ایران کیانی پادشاهان مقربان از بلوچ قوم رفت آن ذکر که شاهنامه از قسمت هر در

 .است میدانسته مکران به متعلق

 (.: م 8۷۵-8۳۵) انوشیروان خسرو سلطنت شرح در بلوچ به فردوسی اشاره دیگر

 تباه جهانی بلوچی از گشت که                 شاه به آمد آگاهی اندر ره به

 . است دانسته می ایرانی قومی را ها بلوچ انوشیروان زبان از  فردوسی که میدهد نشان بیت  این

 

 ادبی گردشگری عرصه در وبلوچستان سیستان های ظرفیت

 شاهنامه وداستانهای شاهنامه  -۵

 محمد وصیف سیستانی  سی در دوره یعقوب لیث صفاری توسط شاعر بزرگ آن دوره سرودن اولین شعر پار -2

 توسط یعقوب لیث زنده کردن خط وربط پارسی در دوره صفاریان  -۳

 ارسی گوی سرودن اولین شعر توسط نخستین زن  شاعره پ -4

 اولین کتاب نثر پارسی  -8

 ترجمه اولین قران به گویش محلی  -6

 ازجمله:شعرا بزرگ استان محل رشد ونمو ادبا و -۷

 سیستانی سجزی ابراهیم -



 .است قمری هجری اول قرن سیستانی دانشمندان از سیستانی، سجزی ابراهیم

 چهارم قرن سیستانی دانشمندان از قمری، هجری ۳۳۵ سال متوفای بندانه به معروف سگزی، احمد بن یعقوب -

 . است هجری

 هفت شامل کتاب این.است رفته می شمار به زمان آن فلسفی های کتاب از که است المحجوب کشف وی کتاب مشهورترین

 است شده نوشته دری فارسی زبان به و توحید مورد در مقاله

 باشد می ق.ه 2۷8 سال متوفای و قمری هجری 202 متولد وی سجستانی، داوود ابو سجستانی داوود ابو -

 هنر به قمری هجری ۳۳۳-۳۷2 های سال حدود در که است سیستان اندیشمند و نامدار شعرای از سگزی ابوالفرج -

 .بود مشغول شاعری

 ، وادب علم بزرگان از سجستانی ابوحاتم به سجستانی،معروف یزید بن عثمان محمدبن بن سهل سجستانی ابوحاتم -

 است بوده سیستان در خویش دوران لغت و حدیث ، فقه

 هجری چاره قرن سیستانی عرفای از منطقی، به معروف سجستانی بهرام بن طاهر محمدبن ابوسلیمان -

 .است زیسته می سینا علی ابو الرئیس شیخ و فارابی عصر بین ابوسلیمان.است

 م.کرد مهاجرت هند به ۵024 سال در که است سیستانی ادیب و شاعر سیستانی، احولی -

 از سیستانی، غافل به متخلص الدین، جالل ملک فرزند حمزه ملک سیستانی، غافل حمزه سیستانی غافل حمزه -

 . است قمری هجری یازده سده شاعران

 سیستانی فرخی -

 بن علی. بود صفاری امیر آخرین بانو خلف امیر غالمان از سیستانی فرخی به معروف سیستانی جولوغ بن علی ابوالحسن

 امیر وزیر اسعدچغانی عمید به را شعر و نهاد؛ نام «حله کاروان با»  را آن و سرود قصیده قالب در شعری ناچاری سر از جولوغ،

. خواند صفاری امیر برای را آن و ساخت «داغگاه» نام به ای قصیده جولوغ بن علی بعد روز که است معروف. کرد تقدیم صفاری

 .داد قرار دربارش نزدیکان از را او و کرد هدیه جولوغ بن علی به را اسب کره چهل صفاری، امیر

 الشعرایی ملک به را او غزنوی محمود. گفت می شعر غزنویان و چغانیان صفاریان، دربار در فرخی تخلص با نیز جولوغ بن علی

 به عمر پایان تا و آورد روی سلطان دربار به فرخی قمری، هجری 42۵ سال در محمود مرگ از پس. کرد منصوب دربار

 .بود مشغول غزنوی امیر این ستایش

 آمد بدنیا سیستان در قمری هجری ۵25۳ سال در صابره، مادرش و واعظ غالمرضا شیخ آقا وی پدر سیستانی عبرت -

 سیستانی حسین شاه ملک -

 از پیش سال 400 حدود سیستانی محمد ملک بن محمد الدین غیاث ملک بن حسین شاه ملک نوشته الملوک احیا کتاب

( ۵0۳5-۵5۵) اول عباس شاه بویژه صفویان حاکمیت روزگار ایران فالت شرقی نیمه و سیستان تاریخی رخدادهای یگانه منابع

 . است

. شود می نگهداری لندن موزه در با اینک هم و شود می خارج ایران از دوگوبینو کنت توسط ۵2۷2 سال در کتاب این اصل

 و مایه گران استاد. است نموده تصحیح عکسی نسخه روی از را ارجمند اثر این ایران تاریخ مسلم ازاساتید ستوده منوچهر دکتر

 نماید می معرفی رااینگونه سیستان احیاالملوک کتاب بر خویش درمقدمه ستوده منوچهر دکتر ایران تاریخ بزرگ

 از کراچی در ۵۵۷5 مارس 4 در و گشود جهان به چشم گوادر در ۵۵2۷ آوریل 2۵ در او هاشمی شاه ظهور سید -

 .رفت دنیا

 در دوستان شما برای بزودی شعر این ادامه شاءاهلل ان. باشد می( بلوچستان سعدی به مشهور)روانبد عبداهلل مولوی -

 .شد خواهد داده قرار اینجا



 یکی بعنوان بعدها که گشودند دنیا به چشم ریکسر محله در ش.ه ۵۳۵6 سال در که باشد می سربازی اشرف محمد -

 شد ظاهر بلوچی زبان بزرگ ادبی و علمی های شخصیت از

 ایرانشهر بمپور۵۳22 سال متولد بلوچستان و سیستان محلی موسیقی پیشکسوتان از دینارزهی -

 "بلوچی عاشقانه های منظومه" وکتاب"بلوچستان در سرایی حماسه"نویسنده  کتاب جهاندیده دکتر -

 شیر محمد اسپندار  یگانه دونلی نواز ایرانی  -

 عباس باقری وشعرا معاصر زابل وبلوچ -

 .  سرنا نوازنده ، زابل در ۵۳۳8 متولد:  حدادگر غالمنبی  -

 .سرنا نوازنده مالکی مستیان مرحوم همیشگی یار و سیستانی دهل نوازنده. زابل در ۵۳۳8 متولد:  مزارزهی امرالدین  -

 و.... –یادگارزهی  –مزار گلستانه  –کمل خان هوت  – مالکی مستیان یاد زنده -

 ایرج افشار سیستانی محقق ونویسنده بزرگ سیستان وبلوچستان  -

 گویش به شعر سرایش آغازگر و زابل دهنوی روستای در ۵۳۵5 فروردین زاده دهبانی الذاکرین رئیس غالمعلی -

 نمود منتشر«  عیدوک»  نام با ۵۳88 سال در سیستانی گویش به را شعرش کتاب نخستین وی.  باشد می سیستانی

. 

 عبرت غزلیات»  ،«  سیستان سروان زاد»  ،«  کندو»  ،«  ارغن پنج»  ،«  نیمروز کورنامه»  عناوین با کتبی انتشار وی

»  ،«  قند حبه صد پند صد»  ،«  دهبانی منظوم فرهنگ»  ،«  مقبولی اشعار»  ،«  آسوکه»  ،«  کجک خال»  ،«  سیستانی

 . دارد خود درخشان کارنامه در نیز را«  بلور بادگیر زیر»  ،«  یعقوب خوان هفت»  ،«  کاکلک»  ،«  سیستان تاریخی اسناد

 از حوصله بحث خارج است .از فعالین این حوزه که اسامی همه این عزیزان دیگر خیلی و

  ادبی های قابلیت از دیگر های نمونه -

 ها ترانه این مشهورترین. شود می خوانده فطر عید مخصوصاً و عروسی جشن مراسم در بیشتر بلوچ محلی های ترانه -

 وسیله به خواننده دو را بلبل ترانه. زهیرک و وشتوارنا بلبل، آره، گل آرمان چاکرتا، بلبل، میرعلم، ترانه:  از عبارتند

 .شود می خوانده جدایی و اندوه هنگام زهیرک. کنند می اجرا تار سه و قیچک

 است سرزمین این مردم معنوی و مادی زندگی نمایانگر شفاف و پاک ای آیینه همانند نیز سیستان محلی های ترانه -

 طبیعی، محیط با مستقیمی ارتباط ها ترانه این اکثر. آفریند  می مستی و شور شود، اجرا محلی سازهای با چون که

 .دارند منطقه مردم اعتقادی و دینی باورهای و زندگی شیوه

 بلوچستان و سیستان مردم شفاهی های داستان و اشعار -

 بیانگر آنها، هارمونی هاو ساز  این نوای ترکیب..... و «دهل» و «قیچک» بلوچستان و سیستان موسیقی اصلی آالت -

 .است سیستانی و بلوچ شنوندگان و نوازندگان قلبی منویات و عواطف و احساسات

  وبلوچی سیستانی رقص– استان اصیل موسیقی -

 بی بی افسانه قیاس و تشابه اند واقف اروپائیان دار ریشه حکایات و داستانها به آنانکه: عامیانه وداستانهای ها افسانه -

 و تشابه داستان این انتهای و ابتدا مسایل از برخی حذف با نمایند می درک خوبی به سیندرال داستان با را شنبه سه

 گذار و گشت در اروپائیان آیا که آورد می پیش را سئوال این و است تعجب مایه سیندرال افسانه با آن کامل تطابق

 اند نکرده اقتباس سیستان از را داستان این خود دیرینه های

 ادبی گردشگری عرصه در وبلوچستان سیستان های سایرظرفیت -

 مام وفرهنگ ادبیات به که ای ویژه واهتمام وغیرت همت با که بود لیث یعقوب این فردوسی از قبل میدانیم نیک -

 بودرا ها نامه وخدایک شاهنامه اولیه های نمونه درواقع که ای واسطوره حماسی کتب اولین داشت بزرگ ایران وطن

 .گردد ونگهداری گردآوری داد دستور



 لیث احمد ابن خلف– لیث عمرو– لیث های وحماسه صفاری لیث یعقوب دادمان رامک امیر وزندگانی تولد داستان -

 . ایران به اعراب حمله از بعد ایران شهریاری نخستین گیری شکل ومسیر صفاری خاندان....و لیث علی –

 سیستانی وصیف محمد  دوره آن بزرگ شاعر توسط صفاری لیث یعقوب دوره در پارسی شعر اولین سرودن -

 لیث یعقوب توسط صفاریان دوره در پارسی وربط خط کردن زنده -

 گوی پارسی شاعره  زن نخستین توسط شعر اولین سرودن -

 پارسی نثر کتاب اولین -

  محلی گویش به قران اولین ترجمه -

 برسر تاج حتی وآنها اذن بی سامانیان امپراطوری که سورن وخاندان پارتیان لشکر سپهبد بزرگ سورنا های حماسه -

 . سیستانی سورنای توسط یونان لشکر وشکست گذاشتند نمی

 .زمان فاسدآن حکومت با ونبرد آذرک حمزه امیر داستان -

  بودند ایران اساطیری تاریخ های دولت بزرگترین از که کیانی خاندان بزرگ های حماسه -

 .....و کیخسرو داستان – گشستاسب کی داستان -

 با که خراسان محمودامیر ملک – کیانی میرجالل وایران سیستان تاریخی دوره در کیانی خاندان های حماسه -

 ....و. نمود نبرد نادرشاه

  بلوچستان سرحدات در بلوچ کنبر میر حماسه -

  استکبار با مبارزه در جیند حمل های رشادت داستان -

  وبلوچستانی سیستانی بزرگ طوایف وسایر سرابندی– پردلی خاندان های حماسه -

 (ع) علی موال سب وعدم حسین امام خونخواهی به قیام اولین در سیستانیان های حماسه -

  مشروطیت انقالی در ایشان ونقش ۵۳۳0 بهمن ۵۵ در سیستانیان حماسه -

 سرداران دالوریهای ، وطن ومدافعان حرم ومدافعان تحمیلی وجنگ انقالب دوره در نیاکانمان رشادت داستانهای -

 ..و زهی اسماعیل مولوی  لکزایی– خدری-عالی– میرحسینی– طباطبایی شهیدان وبلوچ سیستانی دالور

 استان بزرگ وشعرا ادبا ونمو رشد محل -

-  

 مشکالت 

 عنوان یک منبع غنی برای توسعة  حفاظت از ادبیات شفاهی و فولکلوریک اقوام بومی و محلی کشور بهشناسایی و

 .گردشگری فرهنگی و ادبی، مورد توجه جدی قرار ندارد 

 مثالدرمرکز استان  ن فرهنگی کشور نیسالو مکانهای ادبی با جاذبة نمادین و قوی، مورد توجه مسئو ساخت یادمانها

  .در شهرستان زاهدان هیچ المان شاخصی که معرفی کننده فرهنگ استان باشد نیست.

 شگری ونقل، از مشکالت بنیادین کل بخش گرد کمبود هتل و امکانات پذیرایی و ضعف زیرساختها و امکانات حمل

آموزش و سرمایة انسانی بخش آموزش کشور، در پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآزموده برای  .کشور است

صنعت سینما از ظرفیتهای صنعت سینما در شناساندن  .ادبی با ضعف مواجه است -فعالیت در گردشگری فرهنگی

 .ادبی کشور به حد کافی استفاده نشده است  -جذابیتهای فرهنگی

 اند م برای توسعة گردشگری فرهنگی و ادبی نرسیدهالزن گردشگری کشور، به باور الن فرهنگی و فعاالمسئو.  
 اجرایی. نهادهای و سازمانها در ادبی توسـعه گردشگری بـرای مشـخص برنامـه ای نبـود 

 ندمصادرة مشاهیر ادبی در سالهای گذشته، کشورهای همسایه درصدد مصادرة میراث ادب پارسی بودها.  

 ابلیتهای گستردة اینترنت و فضای مجازی برای ترویج و توسعة گردشگری ادبی مغفول مانده است ق. 



 علیرغم پتانسیل موجود، شهرهای ادبی ایران جایگاهی در ادبی، گردشگری توسعه زیرساختهای و امکانات محدودیت

نمونه های بارز این بحث به شمار رند به خصوص سیستان که یکی از میان مقصدهای گردشگری ادبی جهان ندا

  .میرود

  درنظرگرفتن با بکارگیری دیپلماسی فرهنگی در راسـتای توسـعه گردشـگری ادبـی؛ ایجـاد چارچوب قانونیعدم 

 میراث. و ادبیات در موجود فراوان پتانسیلهای

 از مفهوم گردشگری ادبی  برداشت محدود ازگردشگری ادبی در حد دیدن آرامگاه ادیبـان؛ نبـود برداشـتی درسـت

 .در سطوح مدیریتی و اجرایی کشـور؛ محـدود دانسـتن جغرافیـای ادبی به برخی شهرهای شاخص چون شیراز

  پیشنهادات

به  زمینه دراین کاربردی پژوهشهای انجام دادن بوده و شناختی و ساختاری مسائل از ناشی بیشتر ادبی گردشگری کمرونقی

که در کنار دیگر .شود می محسوب ایران مفاخر ترین برجسته از یکی شاهنامهمیکند. عمل بسترساز و پیشرو عاملی عنوان

 توان می را ها قابلیت این. دهد می قرار ما روی پیش ادبی گردشگری زمینه در را بسیاری های فرصت ، قابلیت های این حوزه 

 محوریت با فرهنگی رویدادهای برگزاری ، وآثارشان عرصه این وبزرگان فارسی ادبیات به مندان مربوط به عالقه بعد سه در

. کرد بندی دسته  وادبیات شاهنامه متن از برگرفته های رویدادها وجاذبه و....و وشاهنامه فردوسی بزرگداشت ادبی جشنواره

 و ملی مقیاس در  ادبا وسایر وشاهنامه فردوسی محور با ادبی گردشگر جذب به بعد، سه این مبنای بر توان می درواقع

 .پرداخت المللی بین

 محسوب فارسی ادبیات مهم های پایه از یکی  وشاهنامه فردوسی است، فارسی ادبیات به مندان عالقه با مرتبط که اول بعد در

 بسیاری مندان عالقه علت همین به. است فارسی در کنار سایر آثارادبی  ادبیات پاسداشت در متن ترین اصیل شاهنامه و شده

 مندان عالقه این. است پذیرفته صورت آن ودیگر منابع در  شاهنامه سرایش که هستند محیطی مکانهاو از بازدید خواهان

 شکل و جذب راستای در الزم بسترسازی نیازمند دسته این جذب و کنند می زندگی جهان نقاط سراسر در فارسی ادبیات

 .کنند سفر استان به راحتی به جهان از نقطه هر از تا وسفر عالقه مندان بوده  ادبی گردشگری تورهای به دادن

 مراسم وسایر ادبا وشعرا همچون – شاهنامه  های وشخصیت فردوسی با مرتبط ادبی های جشنواره برگزاری دوم، بعد

 نفوذ حوزه ، داخلی نفوذ حوزه گستره ضمن تا. شود می برگزار سال هر که سرای ایران است حماسه  اینشاعر روز زاد بزرگداشت

 .یابد گسترش نیز خارجی

 نقالی و خوانی شاهنامه از ؛. وسایر آثار شاخص است شاهنامه مبنای بر ادبی گردشگری های قابلیت آوردن فراهم سوم، بعد

 آن مبنای بر توان می که است هایی قابلیت جزو همگی ادبی ، های داستان بازسازی و شاهنامه در یادشده مسیرهای تا گرفته

 خاص های شهرک و های مشاهیر وموزه شاهنامه  موزه ساخت قالب در فردوسی ادبیات بازسازی. کرد جذب  را ادبی گردشگری

 توان می شهرک این در. باشد راهگشا زمینه این در تواند می شاهنامه پارک یا اساطیراستان داستانی شهرک همچون عناوینی با

 کتاب نویسنده. کرد اندازی راه  شاهنامه ادبی گردشگری عنوان با مکانی و کرده پردازی ایده فردوسی، شاهنامه خوان هفت برای

 در کنید فرض کنیم، توجه فرضی پیشنهاد چند به است بهتر سئوال این به پاسخ برای که این به اشاره با «اسطوره نماد، عدد،»

 «شاهنامه  موزه» نام به ای موزه دانیم، می شاهنامه اتفاقات از بسیاری محل و «رستم» تولد محل را آن که بلوچستان و سیستان

 از بعضی   مجسمه و تصویر و کنیم روایت روزآمد و کارآمد های روش به را شاهنامه های داستان از برخی آن، در و بسازیم

 بخش به را گردشگران نخست، وهله در که بود نخواهد این کار، این   نتیجه آیا. کنیم اجرا و طراحی را شاهنامه های شخصیت

 گردشگران به را سرزمینمان حماسی ادبیات و هدایت گیرد، می قرار گردشگران توجه مورد کمتر امروز که ایران از دیگری

 .شود می تر بیش هم فردوسی و فارسی زبان ارج میان، این در همچنین. کنیم می معرفی

 عصر در تا است تاریخی هویت بازیابی برای بستری بلکه غیرضروری، تفنن یک نه ادبی گردشگری اینکه نهایی کالم

 منابع در که همانگونه. کنیم تعریف را خود واقعی جایگاه بتوانیم ، مقاومتی اقتصاد بحث اقتصادودر و فرهنگ سازی جهانی



 ،ادب میکند یاد وبلوچستان سیستان خوداز داستانهای از بسیاری در وفردوسی است  ایرانیان همه ،شناسنامه شاهنامه مدهآ

 وموسیقی وادب وشعر وحماسه اسطوره با ایشان وزندگی داشته دیار این مردمام بین در سترگی جایگاه دیرباز از وهنر وفرهنگ

 وچه اند نموده خلق که گرانبهایی آثار اندوچه آورده فرود ادب برآستان سر دیار این از که وادبابزرگی شعرا چه گردیده عجین

 وآموزنده انگیز هخاطر گردشگری هر برای آن ودیدن وآشنایی دارد وجود مرزوبوم این عامه فرهنگ در که گرانسنگی ادبیات

 رشد مسیر در ارزشمند قابلیت اینوافر از بهره رونق گردشگری بخصوص گردشگری ادبی  جا دارد با توجه بیشتر به   است

 مسیر توسعه پایدار استان سیستان وبلوچستان برداریم . ودر  دیار ابن مردمان واقتصادی ،اجتماعی فرهنگی

 پیشنهادات

 کمـک بـرای عـاملی عنوان به را ادبی گردشگری کشور فرهنگی مسـئوالن و مـدیران مـیبایسـت کنونی مقطع در 

 و دهند قرار حمایت مورد محلی مردم اقتصادی وضعیت وبهبود ادب و فرهنگ شکوفایی و فرهنگی دیپلماسـی گسـترش بـه

 عاملی عنـوان بـه ادبی -فرهنگی گردشگری توسعه از بایست می سیاسی مدیران و کشور مسئوالن کـالن مـدیریت سـطح در

 . نمایند حمایت ملی وحدت ایجـاد و ادبـی - فرهنگـی خودآگاهی افزایش همچنین و کشور اقتصادی رونق برای

 اسـت الزم اسـت؛ خصوصی وبخش دولتـی نهادهای کننده تسهیل نقش و دولت حمایت نیازمند گردشـگری 

 ادبی گردشگری های جاذبه مهمترین از یکی عنوان به... و ،فرهنگی ،اساطیری ادبی،حماسی مسیرهای انواع طراحی و شـناخت

 بایست می گردشگری بخـش ریزان برنامه و مدیران گیرد؛ قرار گردشگری بخش ریزان برنامه و مدیران کار دستور در خالق

 استراتژیها و کنند شناسایی را ادبی گردشگری توسعه اصـلی بسـتر عنـوان بـه را( ادبی جغرافیای) را مختلف فضاهای و مکانها

 ریزان برنامه و مدیران گیرند؛ کار به ادبی جغرافیای قلمرو در ادبی گردشگری توسعه برای را کارآمدی اجرایی اقدامهای و

 گردشگری توسعه در اساسی اقـدامات از یکـی عنـوان به را ادبی رویدادهای انواع به بخشی رونق بایست می گردشگری بخش

 از فرهنـگسـازی و آموزش نیازمند گردشگری بخش و جامعه سطح در ادبی گردشگری تقاضای تحریک گیرند؛ کار به ادبی

  است؛ فرهنگی و آموزشی گونـاگون نهادهـای طریـق

 فرهنگ مروج سریالهای و فیلمها ساخت ؛ اجرایی بخش افزایی دانش در موفق کارآفرینان و نخبگان مشارکت جلب 

 فـردی؛ هـای خالقیـت تشویق ادبی، سفرنویسی ادبی، کتابخوانی مسابقه چون عمـومی تشـویق هـای برنامـه ادبی؛ گردشگری

 باالبردن گردشگری در نوین های زمینه افزایی دانش آموزشی؛ های برنامه در ادبی -فرهنگی میراث با دانشآموزان آشناسـاختن

 رسـانه از گیری بهره تلفیقی؛ تور های بسته در ادبی گردشگری قراردادن ادبی میراث از مردم عموم آگاهی و ادبی دانش ادبی؛

 بازار؛ دقیق شناخت اساس بر ادبی گردشگری تورهای ی عرضه ادبی؛ تورهای بازاریابی برای الکترونیک مجازی اجتماعی هـای

 هـای بسـته در ادبـی گردشـگری گنجانـدن ادبی؛ گردشگری بازاریـابی و درتـرویج موفـق کشـورهای تجربه از گیری بهره

 و واقعی) محیطـی تبلیغـات از گیـری بهـره ادبـی؛ تورهـای فروش برای مناسب بازاریابی روشهای شـناخت گردشـگری؛ تـور

 . گردشـگری بخش فعاالن از حمایت ادبی؛ تورهای بازاریابی برای( مجازی

 افراد فعالیت از حمایت ادبی؛ گردشگری زمینه در فعالیت بـرای گردشـگری متخصصـان بـه تسهیالت ارایه 

 زمینه در تخصصـی آژانسهای تاسیس از حمایت گردشگری؛ تخصصی های رسانه ایجاد ادبی؛ گردشـگری زمینـه در متخصص

 ادبی -فرهنگی گرشگری بخش در فعال انسانی نیروی تخصصی آموزش ادبی؛ -فرهنگی گردشگری

 در ادبی کارتوگرافی مشـهور؛ ادبی آثار برای گردشگری ی نقشه تهیه ادبی؛ مسیرهای و مکانها ادبی کارتوگرافی 

 ادبی؛ مشـاهیر بزرگداشـت و یادبود برگزاری ادبی؛ جشنواره انواع به بخشی رونق.ملی و ای منطقه محلی، مختلف مقیاسهای

 ادبی؛ فضاهای و مکانها در متنوع های برنامه برپایی

 داستان ازجمله حوزه این های قابلیت دیگر کنار در که.شود می محسوب ایران مفاخر ترین برجسته از یکی شاهنامه 

 توان می را ها قابلیت این. دهد می قرار ما روی پیش وادبی اساطیری گردشگری زمینه در را بسیاری های فرصت ، لیث یعقوب

 محوریت با فرهنگی رویدادهای برگزاری ، وآثارشان عرصه این وبزرگان فارسی ادبیات به مندان عالقه به مربوط بعد سه در



 بندی دسته  ویعقوب وااسطوره شاهنامه متن از برگرفته های وجاذبه رویدادها و....و وشاهنامه فردوسی بزرگداشت ادبی جشنواره

 و ملی مقیاس در  ادبا وسایر وشاهنامه لیث  یعقوب محور با ادبی گردشگر جذب به بعد، سه این مبنای بر توان می درواقع. کرد

 .پرداخت المللی بین

 فارسی ادبیات مهم های پایه از یکی  وشاهنامه فردوسی است، فارسی ادبیات به مندان عالقه با مرتبط که اول بعد در- 

 مندان عالقه علت همین به. است  آثارادبی سایر کنار در فارسی ادبیات پاسداشت در متن ترین اصیل شاهنامه و شده محسوب

 این. است پذیرفته صورت آن در منابع ودیگر  شاهنامه سرایش که هستند محیطی مکانهاو از بازدید خواهان بسیاری

 جذب راستای در الزم بسترسازی نیازمند دسته این جذب و کنند می زندگی جهان نقاط سراسر در فارسی ادبیات مندان عالقه

 .کنند سفر استان به راحتی به جهان از نقطه هر از تا بوده مندان عالقه وسفر  ادبی گردشگری تورهای به دادن شکل و

 همچون وشعرا ادبا وسایر – شاهنامه  های وشخصیت لیث یعقوب با مرتبط ادبی های جشنواره برگزاری دوم، بعد- 

 حوزه ، داخلی نفوذ حوزه گستره ضمن تا. شود می برگزار سال هر که سریان حماسه  و وفرخی فردوسی روز زاد بزرگداشت مراسم

 .یابد گسترش نیز خارجی نفوذ

 و خوانی شاهنامه از ؛. است شاخص آثار وسایر شاهنامه مبنای بر ادبی گردشگری های قابلیت آوردن فراهم سوم، بعد- 

 خاندان بدست ایران شهریاری اولین وداستان ادبی های داستان بازسازی و شاهنامه در یادشده مسیرهای تا گرفته نقالی

 جذب  را وحماسیواسطوره ادبی گردشگری آن مبنای بر توان می که است هایی قابلیت جزو همگی ،  سورنا ورشادت صفاریان

 همچون عناوینی با خاص های شهرک و  شهرشاهنامه وموزه مشاهیر های موزه ساخت قالب در فردوسی ادبیات بازسازی. کرد

 توان می شهرک این در. باشد راهگشا زمینه این در تواند می... و اسطوره پارک شاهنامه پارک یا اساطیراستان داستانی شهرک

 کتاب نویسنده. کرد اندازی راه  شاهنامه ادبی گردشگری عنوان با مکانی و کرده پردازی ایده فردوسی، شاهنامه خوان هفت برای

 در کنید فرض کنیم، توجه فرضی پیشنهاد چند به است بهتر سئوال این به پاسخ برای که این به اشاره با «اسطوره نماد، عدد،»

 «شاهنامه  موزه» نام به ای موزه دانیم، می شاهنامه اتفاقات از بسیاری محل و «رستم» تولد محل را آن که بلوچستان و سیستان

 از بعضی   مجسمه و تصویر و کنیم روایت روزآمد و کارآمد های روش به را شاهنامه های داستان از برخی آن، در و بسازیم

 بخش به را گردشگران نخست، وهله در که بود نخواهد این کار، این   نتیجه آیا. کنیم اجرا و طراحی را شاهنامه های شخصیت

 گردشگران به را سرزمینمان حماسی ادبیات و هدایت گیرد، می قرار گردشگران توجه مورد کمتر امروز که ایران از دیگری

 .شود می تر بیش هم فردوسی و فارسی زبان ارج میان، این در همچنین. کنیم می معرفی

 عصر در تا است تاریخی هویت بازیابی برای بستری بلکه غیرضروری، تفنن یک نه ادبی گردشگری اینکه نهایی کالم 

 منابع در که همانگونه. کنیم تعریف را خود واقعی جایگاه بتوانیم ، مقاومتی اقتصاد بحث اقتصادودر و فرهنگ سازی جهانی

 ،ادب میکند یاد وبلوچستان سیستان خوداز داستانهای از بسیاری در وفردوسی است  ایرانیان همه ،شناسنامه شاهنامه آمده

 وموسیقی وادب وشعر وحماسه اسطوره با ایشان وزندگی داشته دیار این مردمام بین در سترگی جایگاه دیرباز از وهنر وفرهنگ

 وچه اند نموده خلق که گرانبهایی آثار اندوچه آورده فرود ادب برآستان سر دیار این از که وادبابزرگی شعرا چه گردیده عجین

 وآموزنده انگیز خاطره گردشگری هر برای آن ودیدن وآشنایی دارد وجود مرزوبوم این عامه فرهنگ در که گرانسنگی ادبیات

 رشد مسیر در ارزشمند قابلیت ازاین وافر بهره  ادبی گردشگری بخصوص گردشگری رونق  به بیشتر توجه با دارد استجا

 . برداریم وبلوچستان سیستان استان پایدار توسعه مسیر ودر  دیار ابن مردمان واقتصادی ،اجتماعی فرهنگی
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