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  ارزيابي آثار گردشگري در تقويت هويت ملي
 خيلي رضا شجري قاسم

   احمد فضلي نژاد 
 29/05/1393:تاريخ پذيرش    15/02/1393:تاريخ دريافت

  چكيده
؛ اما تا به امروز بيش از همه به پيامدهاي هاي گوناگون دارد گردشگري آثار مختلفي در حوزه
. اين پديده پرداخته شده است به آثار و نتايج اجتماعي و سياسياقتصادي گردشگري توجه شده و كمتر 

ي اقتصادي و سياسي مستقل  با توجه به اين موضوع و نظر به اهميت هويت ملي جهت نوسازي و توسعه
ارزيابي آثار ، »جهاني شدن«مللي، در عصر ال ر نظام بينكشور در آينده و تقويت موقعيت ايران د

سؤال اصلي اين مقاله اين . گردشگري در تقويت هويت ملي به عنوان موضوع اين تحقيق انتخاب گرديد
روش  در تعميق و تقويت هويت ملي تا چه اندازه است؟) ايرانگردي(نقش گردشگري داخلي : است كه

براي پاسخ به اين سؤال تالش شده است تا با . است يخيتار ليع تحلو از نو كيفي ،پژوهش نيا قيتحق
هاي هويت ملي با تاكيد بر آگاهي تاريخي مورد بررسي  به كارگيري از منابع موجود، ابتدا عناصر و مؤلفه

ترين عناصر هويت  ايم كه گردشگري با تقويت يكي از مهم در اين مقاله استدالل كرده. قرار گيرد
سزايي در توسعه و تعميق هويت ملي در ميان ايرانيان  در طول تاريخ، نقش به) هي تاريخيآگا(ايراني
از طريق تقويت آگاهي تاريخي بر هويت ملي تأثيرگذار ) ايرانگردي(بنابراين گردشگري داخلي . دارد
  .است

  گردشگري، هويت ملي، هويت ايراني، آثار تاريخي: واژگان كليدي
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  مقدمه
خودآگاهي مربوط به آن، عامل پايداري هويت ملي، و يكي از منابع  و» اني بودناير«روايت 

كوشند  كشورهاي كوچك و نوظهور با همه توان خود مي. شود عمدة بقاي اين ملت محسوب مي
. طور مصنوعي و از طريق تبليغات چنين روايت و خودآگاهي را در ميان اتباع خود ايجاد كنندبه

ين تصوراتي و رسوب آن در فرهنگ و افكار عمومي آسان نيست و نياز گير شدن چن ولي جاي
به زمان دارد، با توجه به اين نكته، يكي از مهم ترين وظايف كارگزاران سياسي و فرهنگي 

اين . هاي سياسي، فرهنگي و آموزشي باشد ريزي تواند تقويت اين خودآگاهي از طريق برنامه مي
ي اقتصادي و  ي حياتي است، بلكه براي نوسازي و توسعهامر نه تنها براي حفظ هويت مل

المللي نيز اهميت فراواني  سياسي مستقل كشور در آينده و تقويت موقعيت ايران در نظام بين
  ).49: 1383معيني علمداري،( دارد

با روند جهاني شدن و . است 1»جهاني شدن«هاي موجود براي جوامع بحث  از جمله چالش
گيرد، اهميت مشخص كردن جايگاه هويت  هاي جهاني صورت مي شيه فرهنگادغامي كه در حا

در خارج از مرزهاي ملي ما، تحوالتي در حال شكل گرفتن است كه روند . ملي بسيار زياد است
كشورهاي . دهد الشعاع قرار مي هاي داخلي در كشور ما را به طور گسترده تحت دگرگوني

. كنند ز هويت، منافع و موجوديت خود دفاع ميمختلف جهان متناسب با اين تحوالت ا
توانند جايگاه  كشورهايي كه اين روند را به درستي درك كرده و ساز و كار آن را بشناسند، مي

گيري نظام جهاني پيدا كنند، زيرا عاملي كه باعث  مناسبي را براي خود در شرايط شكل
آن كشور از خود، هويت، شود، شناختي است كه مردم  استواري هر ملت و كشوري مي

موجوديت و جايگاه شان در جهان دارند و بر اساس اين شناخت، وجوه تمايز و مشترك خود را 
در ارتباط با  2»خود«تعريف : هويت يعني .)52: 1383كواليي،(كنند  با ديگران تعريف مي

 ،4روانب(عبارت ديگر درك چيستي و كيستي خود در پرتو نگاه به ديگران به .3»ديگران«
هاي خود را به درستي درك كند و بداند چه شرايطي را پشت  ملتي كه توانايي .)771: 1985

تواند از موقعيت و امكانات بالقوه و بالفعل خود استفاده  سر گذاشته است، بدون ترديد بهتر مي
  ).52: 1383كواليي،(كند 

هاي قومي يا بومي گرائي  يتوان به آن اشاره كرد رشد خودآگاه هايي كه مي از ديگر چالش
در بررسي يونسكو سهم . است كه در نبود يك هويت فرا قومي چنين مجالي يافته است

درگيري  120درصد از  72طوري كه ي اخير بسيار باال است، به هاي قومي در چند دهه گيري در
  ).6:  1383خانيكي،(هاي قومي روي داده است  بزرگ جهان با گرايش
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ي هويت ملي در جهان كنوني و با در  الذكر و اهميت تقويت و توسعه ائل فوقمس با توجه به
اسالمي  –بيست ساله حفظ هويت ايراني انداز نظر گرفتن اين مهم كه يكي از اهداف چشم

و تحكيم  ها كسب درآمدهاي غيرنفتي و ارتقاء سطح تفاهم بين ملتو در عين حال  1است
صنعت (ين مقاله در صدد هستيم به نقش گردشگري است، در ا مباني وحدت ملي در كشور

دانيم  همانطوري كه مي. بپردازيم» دگر«و » خود«در شناساندن هويت ايراني به ) توريسم
و » دولت«، »جغرافيا/ سرزمين«: ي هويت ايراني عبارتند از ترين عناصر تشكيل دهنده مهم

در اين ميان، برخي عناصر نقش . »فرهنگ ايراني«و » زبان فارسي«، »آگاهي تاريخي«، »دين«
» آگاهي تاريخي«توان به عنصر  ي آنان مي اند از جمله تري در تداوم هويت ايراني داشتهپر رنگ

  . اشاره نمود
تواند تحت تأثير عوامل  عنوان عنصر كليدي در تقويت هويت ملي خود ميآگاهي تاريخي به

هاي  اي از گرايش لي در واقع مجموعهم هويت. مختلف از جمله گردشگري داخلي قرار گيرد
گونه  كننده در سطح يك كشور است؛ آن بخش و يكپارچه عوامل و الگوهاي هويتمثبت نسبت به

كه اعضاي جامعه نسبت به اين تعلقات و پيوندهاي جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي، سياسي و 
 صنعت گردشگري داخلي .)22: 1383 ،ينيروح االم( كنند قومي احساس افتخار و بالندگي مي

مانده از دوران گذشته، آشنا  هاي عيني باقي عنوان نمودي تاريخي، به عالقمندان را با آثار و ابنيه
كند و همچنين يادآور روايات، اساطير، خاطرات جمعي و افتخارات قومي ايرانيان است بدين  مي

ثر است، از آنجا كه آگاهي طور مستقيم در ايجادآگاهي تاريخي ميان گردشگران موترتيب به
و پيوندهاي جغرافيايي، هاي مثبت نسبت به تعلقات  ي خود با ايجاد گرايش تاريخي نيز به نوبه

، تاثير مستقيم و عميقي در توسعه و تعميق هويت ملي در تاريخي، فرهنگي، سياسي و قومي
اي غير ه و به گونهنتيجه گرفت كه گردشگري داخلي باواسطتوان  ميان اعضاي جامعه دارد، مي

. دارا است بديلي در تقويت هويت مليسزا و بي مستقيم، با برانگيختن آگاهي تاريخي، نقش به
 نقش گردشگري داخلي: سؤال نوشته شده استاس اين مقاله در پاسخ به اين دو بر اين اس

وجب باشد؟و گردشگري از چه طريق م در تعميق و تقويت هويت ملي چگونه مي) ايرانگردي(
  گردد؟ تقويت هويت ملي مي

  
  مباني نظري

 يگردشگر
هر  ايبدون اشتغال  گريد ياز مكان دارياست به قصد د يميترك موقت محل دا يگردشگر

                                           
، بايد اسالمي خود –ايران در بيست سال آتي ، ضمن حفظ هويت ايراني ) 1904- 1384(انداز بيست ساله  بر اساس چشم 1

ريزي قابل دسترسي  امهسازمان مديريت و برن.ي اقتصاد، علم و فنّاوري در منطقه پيدا كند جايگاه اول را در زمينه
 //:www.mporg.ir/barnameh4/eblagh,htm httpدر
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از حداقل  دياقامت در مكان جد نكهي، مشروط بر ااي هليو وس قيبه هر طر ،ينوع كسب درآمد
شده  ادياز حداقل ده نوع گردشگر  در منابع مختلف موجود .)53: 1370،انريپ( شب بگذرد كي

 نيمحقق ،يخيتار يها ادمانيو  يكنندگان از آثار باستان ديفوق بازد فيتعراست با توجه به 
اماكن مقدس، استفاده  نيريزا ،ها شگاهيكنندگان در نماشركت ،يمختلف علم يها رشته

و و عالقمند به جافراد ماجرا  )317: 1387،يكروب( يو خداداد يعيكنندگان از مواهب طب
افراد خوشگذران و  د،يجد يها با فرهنگ ييآشنا بهعالقمند  يها انسان د،يجد يها تجربه

ي گردشگران  در زمره يگلجم ...و يخدمات رفاه يباال يها از استاندارد يعالقمند به برخوردار
 .)110: 1389و همكاران، انيجهان( رنديگ مي يجا

 
  تيهو

 ،1والياسك(است  دهيمشتق گرد» مشابه«و » همان« يبه معنا Idem نياز واژه الت هويت
شناختن خود  تيبه رسم يگروه برا كي ايفرد  كي تيبه ظرف« يو در مفهوم كل) 335: 2005

به  ييفعل شناسا. شده است فيتعر) همانجا( »گرانيشناخته شدن توسط د تيو نيز به رسم
از آنچه ما  شندياند ي ما مي مردم دربارهآنچه  .)5: 1381 نز،ينكج( است تيضرورت الزمه هو

كنند  ديخودشان تاك تيافراد بر هو نكهيا. ندارد يكمتر تياهم ميشياند در مورد خودمان مي
، )ندانند اي(را معتبر بدانند  تيآن هو ديبا زين ميكه با آنان سر و كار دار ياشخاص ست،ين يكاف
 ا،يهويت بنا به تعريف مارس) 39 :1381 ،نزينكج( ستيجانبه ن كي يهرگز امر ياجتماع تيهو

. ها، اعتقادات و تاريخ است ها، توانايي سازمان پوياي خودساخته، دروني و خودبنياني از انگيزه
فرد است، اگر در فرد مصداق ه چنين سازماني كه از لحاظ احساس، اعتقاد و رفتار منحصر ب

آن هويت جمعي گويند و هويت قومي و  يابد، به ققيابد، به آن هويت فردي و اگر در جمع تح
 .)159: 1980 ،2يامارس( هاي هويت جمعي است ملي از نمونه

 
 هويت سطوح
   و  نيتراز عام يكي. وجود دارد ينظرات مختلف ت،يسطح بندي هوو  يبند ميتقس در

    هويت ملي - ج) اجتماعي(هويت گروهي  - ب هويت فردي -الف: ها، عبارتند از آن نيتريكل
 . هاي فراملي هويت - د

  ملي هويت

ترين سطح هويت است  ملي به تعبيري فراگيرترين، باالترين و مشروع هويت
اين نوع هويت از اهميت زيادي برخوردار است زيرا حلقه ارتباطي بين  .)155: 1383،يقاسم(
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هاي قرون  در دانشگاه. شود هاي عام فراملي محسوب مي هاي خاص و محلي و هويت هويت
. آمدند ي مشترك مي شد كه از يك ناحيه مي اطالقبه گروهي از دانشجويان  »ملت« سطيو

كرد، قبل از  ها را از يكديگر متمايز مي ي تبار كه آن ايده و فكر تعلق به يك گروه خاص بر پايه
 .)115: 1998 ،1رسالز( ي نوزدهم يعني قبل از ظهور ناسيوناليسم مدرن، موجود بوده است سده

. يت ملي همچون ساير اصطالحات علوم انساني تعاريف متعددي به عمل آمده استهو از
بازتوليد و بازتفسير دايمي الگوي «: گونه تعريف كرده است آنتوني اسميت هويت ملي را اين

دهند  ها را تشكيل مي هايي كه ميراث متمايز ملت ها و سنت ها، نمادها، خاطرات، اسطوره ارزش
  .)30: 1383 ت،ياسم( ».اش د با آن الگو و ميراث و با عناصر فرهنگيو تشخيص هويت افرا

بخش  هاي مثبت نسبت به عوامل و الگوهاي هويت اي از گرايش ملي در واقع مجموعه هويت
گونه كه اعضاي جامعه نسبت به اين تعلقات و  كننده در سطح يك كشور است؛ آن و يكپارچه

كنند  ، سياسي و قومي احساس افتخار و بالندگي ميپيوندهاي جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي
 .) 22: 1383 ،ينيروح االم(

ترين اين  مهم. اند متفاوتي را براي هويت ملي برشمرده ي دهنده عناصر تشكيل محققان،
 :توان در موارد زير بيان كرد عناصر را مي

        از آن يهآگا مشترك تاريخي و ي هپيشين - ب) دولت( وجود سازمان سياسي واحد - الف
  )همانجا( ايجغراف/سرزمين  - و ندي - ه زبان - د فرهنگ مشترك - ج

 :داند زير مي ي گانه ديويد ميلر هويت ملي را شامل ابعاد پنج

 )هويت فعال(منش فعال  - 3،)تداوم تاريخي(قدمت تاريخي  - 2باور مشترك و تعهد فعال - 1
: 1383لر،يم( فرهنگ عمومي مشترك - 5 ،)پيوند جغرافيايي(وابستگي به يك قلمرو خاص  - 4

28 -32(.   
  
  يمل تيو هو يتاريخ يآگاه

 رياست كه در تفس يگذشته منبع مهم. ي معنادار است گذشته كيمستلزم  ياجتماع تداوم
طور هخاطره؛ و ب ،يطور فردهگذشته ب. به آن رجوع كرد ديبا نده،يآ ينيب شياكنون و پ - نجايا

گمان  بي .)47: 1381 نز،يجنك( هستند تيدو وجه مهم از هو دو، نيا. است خيتار يجمع
تحوالت تاريخي در شكل دادن به احساس تعلق و دلبستگي به يك مجموعه هويتي كامالً 

هاي تاريخ يك ملت همواره از سوي  ها و تلخي ها، شيريني ها، پيروزي شكست. تأثيرگذار است
بعد . هاي جمعي مؤثر است ن به انگارهافراد با احساس دلبستگي قرين است و در شكل داد

ي تاريخي و  افراد يك جامعه از گذشته تركتاريخي هويت ملي عبارت است از آگاهي مش
اين . دهد هاي مختلف يك ملت را به هم پيوند مي اين احساس، نسل. احساس دلبستگي به آن

                                           
1 Salazer 
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د كه نگاه به گذشته، حال و كن عنوان تداوم تاريخي تعريف مي بعد از هويت ملي را ديويد ميلر به
زيرا نياكان ما . هاست و وظيفه دهااي از تعه اجتماع ملي تاريخي، مجموعه. آينده دارد

ما كه در آن . اند اند وخودشان را براي ايجاد و دفاع از آن ملت فدا كرده هاي بسيار كشيده سختي
از تعهد را در مقابل  ايم وارث تعهد براي ادامه راهشان هستيم؛ بخشي ملت به دنيا آمده

  .)30: 1383 لر،يم(گان داريم  معاصران و بخشي را نيز در قبال آيند
ي  افراد يك جامعه از گذشته تركعبارت است از آگاهي مش بعد تاريخي هويت ملي كه

گردد،  ، تا حدود زيادي از طريق گردشگري داخلي تامين ميتاريخي و احساس دلبستگي به آن
ي با تامين يكي از ابعاد و عناصر هويت ملي در توسعه و تقويت آن تاثير بدين ترتيب گردشگر

  . گذار است
 
  قيتحق اتيادب

 ت،يريمد ،يعلوم اقتصاد ا،ياز جمله جغراف يمختلف يها در حوزه يچند در باب گردشگر هر
ي  اما در عرصه ،اي صورت گرفته است گسترده قاتيتحقغيره  و يعلوم اجتماع و يريز برنامه

 نيدر ا. اي صورت نگرفته است جانبه و همه يلعات جدامط يو گردشگر يمل تيهو نيي ب بطهرا
جايگاه گردشگري در تعميق «) 1388( مقصودي و ارسيا: از جمله يآثارتوان به  مي نيب

اي بر همبستگي ملي با تاكيد مقدمه« )1389( و همكاران  انيجهان، »ران همبستگي ملي در اي
 تيو هو يگرگردش ي تجربه« )1392(ي هاشم  و يبانيش و» هنگ و گردشگريهاي فر بر مؤلفه

به مانند  نكهيعالوه بر اپژوهش حاضر . اشاره نمود »رازيشهروندان شهر ش: مورد مطالعه يمل
از هدف قرار داده است و  يگردشگر ي رهاي را دربا و تازه عيي بد الذكر حوزه فوق قاتيتحق
و با  يخيرنموده از منظر تا يسع نيفراتر نهاده است همچنپا  يمطالعات موردي  رهيدا
 يابيمورد ارز) يمل( يرانيا تيهو قيرا بر توسعه و تعم يتبارشناسانه، تأثير گردشگر يكرديرو

 .دست اول بهره گرفته شد ييايو جغراف يخيراه از آثار تار نيقرار دهد، كه در ا

  
  تحقيق روش شناسي 

قيق از روش تحقيق كيفي استفاده شده است و براي براي پاسخ به سؤال اصلي تح
مروري براسناد، يكي از  .آوري اطالعات تحقيق از روش اسنادي استفاده شده است جمع
و باورهاي جامعه يا  ها تواند بدان وسيله ارزش ي شناخته شده است كه پژوهشگر ميها روش

عنوان اسناد و مدارك بايگاني بههاي موجود در  داده. افراد مورد مشاركت را به تصوير بكشد
- 119: 1381مارشال و راس من، ( گيرد متعلق به جامعه، گروه يا سازمان مورد استفاده قرار مي

118(.  
 ، با روشايكتابخانه طريق از اطالعات آوري جمع ضمن است شده سعي نوشتار اين در
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  :به سؤاالت زير پاسخي درخور دهيم محتوا تحليلو  تحليل تاريخي
 ترين عنصر هويت ايراني در طول تاريخ كدام عنصر بوده است؟ مهم - 1

در توسعه و تعميق اين عنصر و در نتيجه در تقويت ) ايرانگردي( نقش گردشگري داخلي - 2
 باشد؟ هويت ملي تا چه اندازه مي

ي پاسخگويي به اين پرسش  باشد ولي الزمه سؤال اخير پرسش اصلي ما در اين پژوهش مي
ترين عنصر هويت به عبارت ديگر ابتدا بايست نشان داد كه اصلي. ال اول استپرداختن به سؤ

دنبال آن اين مهم را به اثبات رساند كه گردشگري با تقويت اين ايراني آگاهي تاريخي است به
 .شود ي هويت ملي در ايران مي عنصر سبب تعميق و توسعه

   :فرضيات ما اينكه
  .ن عنصر در هويت ايراني در طول تاريخ، بوده و هستتري تاريخ و آگاهي تاريخي مهم - 1
باشد، در نتيجه  ي آگاهي  تاريخي مي ترين عوامل تقويت و توسعه گردشگري يكي از مهم - 2

  .هويت ملي در ايران دارد در تقويت و تعميقگردشگري داخلي تأثير فراواني 
گيري از اسناد و مدارك  در اين مقاله در پي آنيم طي يك حركت تبار شناسانه و با بهره

ترين عنصر هويت ايراني در  دست اول تاريخي، در درجه اول نشان دهيم آگاهي تاريخي مهم
تواند نقش پيشرو و ممتاز خود را در تقويت همبستگي  ادوار گذشته بوده است و امروزه نيز مي

ي برجاي  ار و ابنيهملي ايفا نمايد و از آنجائي كه يكي از منابع اصلي ايجاد آگاهي تاريخي آث
ي تاريخي در اقصي نقاط  ي آثار و ابنيه مانده از گذشته است، بنابراين گردشگري و مشاهده

  . گردد ايران با تقويت آگاهي تاريخي در ميان مردم ايران، سبب تقويت و تعميق هويت ملي مي
  

  ها تجزيه و تحليل داده
  ترين عنصر هويت ايراني  هي تاريخي مهمآگا

توان به تعريفي از هويت  فاده از تعاريفي كه از هويت و هويت ملي ارائه شده است ميبا است
آن دسته از عالئم مادي ويا غير مادي كه باعث : هويت ايراني عبارت است از. ايراني نائل شد

گردد و به عبارت ديگر مجموعه عناصري كه ايرانيان با  مي 1»انيرانان«از » ايرانيان«شناسايي 
كردند، هويت ايراني را  به آن به تعريف خود پرداخته و خودشان را از سايرين متمايز مياتكاء 

  . بخشد شكل مي
مهم زير باشند تا بتوانند كاركرد هويت بخشي  يها گيژها بايد داراي وي اين عناصر و مؤلفه

  :ها عبارتند از شان را بروز دهند اين ويژگي
گردد؛ يعني بايد شاخصه و وجه ) self(با خودي  داخل وعنصر هويتي بايد باعث تشابه در  - الف

  .ها گردد ها بوده و باعث همبستگي ميان آن مشترك خودي
                                           

  غير ايرانيان  1
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) others(ها  و با غير خوديخارج  ي هويت بايد موجبات تمايز و تفكيك در عناصر سازنده - ب
  .اي كه مانع از ورود اغيار گرددرا فراهم آورد، به گونه

  .ي جهاني تعريف كند ايران را در جامعه) تمل( جايگاه مردم - ج
  .ما را به گذشتگان اين سرزمين و آيندگان را به ما پيوند دهد - د

/ سرزمين: هاي هويت ايراني در طول تاريخ ايران عبارتند از ترين عناصر و مؤلفه مهم
ن عناصر در ميا. ، زبان فارسي و فرهنگ)آگاهي تاريخي(جغرافيا، دولت، دين، اسطوره و تاريخ 

پيشينة مشترك تاريخي «هاي مذكور است همان  فوق آنچه كه بيش از همه واجد ويژگي
  . باشد مي» وآگاهي از آن

ي جديد نقش بيشتري ايفاء نموده و  بايد گفت عنصر تاريخ در استمرار هويت ايراني در دوره
اريث فرهنگي ايراني بعد از آن به ترتيب زبان فارسي، مو. بيشترين سهم را به خود اختصاص داد

 دولتبه دفعات مسخر فاتحين شده و به تبع آن  سرزمين ايران گيرند؛ توضيح اينكه قرار مي
آداب و سنن ورسومات فرهنگي ايرانيان نيز بارها تغيير يافته، دين ايراني نيز بارها از بين رفت، 

گردد در درجه  ه ذكر ميداليلي كاند اما به اي در تداوم هويت ايراني داشته هرچند نقش عمده
در مواقع بروز بحران هويت،  - قوميي  به معني اعم كلمه؛ خاطره -تاريخ. دوم اهميت قرار دارند

از لحاظ . ها  فضل تقدم دارد زودتر از ساير عناصر وارد عرصه گرديد و از اين حيث بر ساير مؤلفه
ي  ان داشت و ابنيهطوري كه ذكر خواهد شد در ميان عوام و خواص جريگستردگي همان

ي اعراب  آورد، اين در حالي است بعد از حمله تاريخي نيز پيوسته عظمت گذشته را به ياد مي
الملل حاكم شده بود و  عنوان زبان بيني ادبيات، زبان عربي به مسلمان به ايران، در عرصه

ينكه در جريان گفتند، طُرفه ا نوشتند و سخن مي بسياري از ايرانيان فرهيخته بدان زبان مي
از طرف ديگر، . سرودند شعوبيگري برخي از ايرانيان مفاخر قومي خود را نيز به زبان عربي مي

آمد و نشان دهنده برتري  حساب ميي مورد بحث تنها عنصر تمايز بخش به زبان فارسي در دوره
له باعث كرد و بدين وسي حال آنكه عنصر تاريخ هم تمايز ايجاد مي 1.نبوده است» دگر«بر 

چقدر از ديگران  داد كه ما شد و هم در يك مقايسه نشان مي مي» همبستگي«تقويت احساسات 
و هم » تفاوت«بوده و هم نشان » همبستگي«تقويت احساسات » دگر«زيرا نقشِ . برتريم

 .ها را به بهترين نحو ايفاء نمود تاريخ اين نقش. است» دگر/ بيگانگان«نسبت به » برتري«
شعوبيه نيز با اتكاء به تاريخ به مجادله با حريف پرداختند و نخستين آثار ادبي فارسي نيز داراي 

  .محتواي تاريخي است

                                           
انــد، چــه قبــل از اســالم و چــه بعــد از اســالم كــه زبــان عربــي  ي زبــان داعيــه برتــري نيــز داشــته حتــي تازيــان در عرصــه 1

از آنجـا كـه نـزد عـرب صـنعت و حسـاب و فالحـت و غيـره جـاري          :جـاحظ بنـا بـه نقـل    .  بعنوان زبان قـرآن و ديـن درآمـد   
: ق1411جـاحظ، ( نبود آنهـا تمـام نيـروي خـود را صـرف شـعر سـرودن و بالغـت نمودنـد و در ايـن عرصـه بـه اوج رسـيدند             

  ).70و  69
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  گردشگري و تعميق هويت ملي
پناه بردن  - و بحران ها ويژه در زمان شكست به - هاي ايجاد حس هويت ملي است يكي از راه

حوادث و وقايع : نظور از تاريخ در اينجا عبارتند از م 1.به تاريخ و ذكر افتخارات تاريخي است
منابع ايجاد آگاهي . است» خاطرات قومي«طور كلي ها و به ها، حماسه ها، اسطوره تاريخي، افسانه

 :تاريخي در ميان ايرانيان عبارتند از

  هاي عيني باقيمانده از دوران گذشته  آثار و ابنيه و نمود - الف
  )ي جمعي حافظه( خاطرات ايرانياناساطير و  روايات و - ب
  منابع مكتوب تاريخي - ج

را با آثار و ابنيه تاريخي به عنوان ) اعم از ايراني و خارجي(صنعت گردشگري عالقمندان 
اساطير و  و همچنين ياد آور روايات و دوران گذشته آشنا نموده مانده ازهاي عيني باقي نمود

طور مستقيم در ايجادآگاهي تاريخي موثر است بهخاطرات جمعي ايرانيان است بدين ترتيب 
ي آثار مكتوب تاريخي براي  اي غير مستقيم با تحريك و تهييج مخاطبان خود به مطالعه گونهبه
ي تاريخي نقش انكار ناپذيري در تكوين آگاهي  دست آوردن اطالعات بيشتر در مورد گذشتهبه

  .ايرانيان دارد تاريخي و در نتيجه تقويت و تحكيم هويت ملي ما
اينكه آگاهي تاريخي در تكوين و بازسازي هويت ايراني عنصري بي بديل بوده است، 

دنبال بحران هويتي ناشي از تهاجمات نظامي و فرهنگي مسبوق به سابقه بوده است و بارها به
ي هويت وارد ميدان شده  و به بازساز ي هويت ايرانيها بيگانگان زودتر و موثر تر از ساير مؤلفه

ي اعراب به  توان به بحران هويتي ناشي از حمله هاي بارز آن مي از نمونه. ايراني كمك نمود
فتح ايران توسط اعراب تحولي عميق در ايران پديد آورد و شايد بتوان آن را . ايران اشاره نمود

هايي كه در پي  از عرصه. ترين و تأثير گذارترين حادثه در سراسر تاريخ ايران ناميد عنوان مهمبه
تغييرات عميق، . بود» هويت ايراني«ي  ي اعراب دچار تغيير و دگرگوني شد عرصه حمله

ي  ترين عناصر تشكيل دهنده ساختاري و ابعادي كه به دنبال فتح ايران رخ نمود، برخي از مهم
بين رفتن ي دگرگوني و حتي نابودي و انحالل نمود؛ با از  هويت ايراني در عهد باستان را، عرضه

، به معني »جغرافيا/ سرزمين «: هاي تشكيل دهنده هويت ايراني مانند برخي از عناصر و مؤلفه
ترين اركان هويت ايرانيان در  دنبال آن تغيير يكي از مهم، و به»دولت ايراني«سياسي كلمه، و 

ر بحران هويت به عبارتي ديگر، ايرانيان دچا. ، هويت ايراني بحراني شد»دين«عهد باستان يعني 
و » همبستگي«ترين عناصري بودند كه از يك طرف باعث  زيرا اين سه مؤلفه از مهم. شدند

ها در خارج و با  گشته و از طرف ديگر سبب تمايز و تفكيك آن» خودي«در داخل و با » تشابه«

                                           
ــد           1 ــه ، بع ــر قاجاري ــارز در عص ــورت ب ــه ص ــدي و ب ــد، در ادوار بع ــام ش ــالمي انج ــتين اس ــرون نخس ــه در ق ــاري ك از ك

هــاي مكــرر از روســيه، و بــا اوجگيــري جنــبش ناسيوناليســم در دورة پهلــوي بــا رويكــرد بــه تــاريخ ايــران باســتان ،  شكســت
 . تكرار گرديد
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مؤلفه، ايراني را توانيم با اتكا به اين سه  بنابراين، بعد از فتح ايران ما ديگر نمي. شد مي» ديگري«
  .ها تميز دهيم آن» دگر«از 

در تداوم هويت  ريخي، زبان فارسي و فرهنگ ايرانيدر اين ميان عناصري همچون آگاهي تا
الذكر آگاهي تاريخي  هاي فوق سزايي ايفا نمودند و در بين مؤلفه توليد آن نقش به ايراني و باز

هت كه زودتر از ساير عناصر وارد ميدان هم از جهت گستره و هم از جهت عمق و هم از اين ج
  .شد، فضل تقدم و برتري دارد

ها،  ها، قالع، حجاري ها، كاخ آثار و بناهاي به جا مانده از ادوار كهن اعم از پل توضيح اينكه
ها در سراسر ايران پيش چشم مردم بوده و تذكاري براي شكوه و عظمت  ها و كتيبه تنديس

آيد  آنچه از منابع تاريخي و به خصوص منابع جغرافيايي بر مي. ستايران ماقبل اسالم بوده ا
نوعِ نگاه و انعكاسِ . نگريستند اينكه ايرانيان اين آثار را با افتخار و اعراب با شگفتي مي

به  اني در اين تحقيق مورد توجه است؛هاي عيني در اذهان ايراني و انير ي اين نمود مشاهده
در سراسر آن «سه فرسنگي همدان كوشك بهرام گور جاي دارد و  همداني در هروايت ابن فقي

ي آن،گزارش و تاريخ است و همه  اي است به فارسي، كه فارسي دانان آن را بخوانند همه كتيبه
هيچ بناي از گج « گويد و در جاي ديگر مي) 89: 1349ابن فقيه همداني،( »امري شگفت است

در مداين، هيچ بناي سنگي زيباتر از قصر شيرين و آجر شكوهمندتر از ايوان كسري نيست 
ابن فقيه (پردازد  مي... و ز، قصر دزدان و به ترتيب به ذكر طاق بستان، تصوير شبدي» نيست

در كمتر از هفت صفحه به » راه بغداد تا ري«ابن رسته در ذيل عنوان  ).102: 1349همداني،
- 192: 1380ابن رسته، ( كند با افتخار ياد ميكند و از همه  يازده اثر از آثار خسروان توجه مي

هاي كم نظير در  با تصوير«: گويد مسعودي، مورخ عرب، در مورد حجاري شبديز مي). 198
معماري با هيبت و با  .)267: 1370مسعودي،( »هاي جهان است سنگ كنده شده و از شگفتي

اين امر . ر خود قرار داده بودشكوه بر جاي مانده از دوران ساساني به شدت اعراب را تحت تأثي
در آثار جغرافيا نويسان عرب كه آثار ساساني را با واژگان مطمئن و با حرارت فراوان توصيف 

گويد نه تنها  باره مياينوسترانتسف در اين). 59: 2010،  1داوران( شود كند، مشاهده مي مي
جنگ خراب شده بود اثري عميق بر آنچه بعد از فتح عرب باقي مانده بود، بلكه آنچه نيز بر اثر 

هايي كه سراسر كشور را  ها بعد از فتح عرب خرابه سال. گذارد ي فاتحين بر جاي مي خاطره
هاي نهم و دهم خود را ملزم  شود و جغرافي دانان قرن ها مي پوشانده بود سبب حيرت عرب

فالن نقطه دهي و در ر آور شوند كه خسرو ددانند از بناهاي مهم ساساني نام ببرند و ياد مي
بناهاي باشكوه هنري كه از دوران ساسانيان . و در فالن محل پلي ساخت است فالن جا قصري

نمايد و آنان در شرح و وصف آن قلم  و قبل از آن باقي مانده بوده توجه اعراب را جلب مي
ي تاريخي در  نتيجه اينكه اين آثار و ابنيه). 12 :1348 اينوسترانتسف،( نمايند فرسايي مي

                                           
1 Davaran  
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نقش بارزي ) اعراب(شان »دگر«و » خود« شناساندن تاريخ و فرهنگ و تمدن ايراني، به
  .اند داشته

ي تاريخي از جمله تخت جمشيد،  ي آثار و ابنيه در عصر كنوني نيز گردشگران با مشاهده
چستان و ي بيستون، گنج نامه، آثار باستاني بر جاي مانده در سيستان و بلو طاق بستان، كتيبه

، )سي و سه پل( جيرفت، بناهاي مثل عالي قاپو، مسجد شيخ لطف اهللا، پل اهللا وردي خان
ي شكوه و عظمت  از يك طرف متوجه... سلطانيه، كالت نادري و آثار باقيمانده از جنگ تحميلي

ها و  ايران و ايراني شده و غرق در شادي و شعف گرديده و از طرف ديگر با يادآوري شكست
  . نمايد ها، احساس همدردي با ساير ايرانيان در گذشته و حال مي ميناكا

آثار و ابنيه تاريخي براي جملگي بينندگان يادآور تاريخ مشترك، خاطرات قومي مشترك، 
ها  اساطير مشترك، قهرمانان و شهداي مشترك، علماء و دانشمندان و ادباي مشترك، و شكست

ردنِ اين اشتراكات پوششي بر نقاط افتراق و بهترين به ياد آو. هاي مشترك است و پيروزي
 ترين وظايف دانش باستان شناسي حفاري و يكي از مهم. وسيله براي تقويت هويت ملي است

هاي مشتركات فرهنگي، اجتماعي و  هاي مادي و از طريق آن نشان دادن رفتار كشف داده
لي و همبستگي جاي تفرقه و دشمني هاي تاريخ است تا از قبل آن همد اقتصادي در طول هزاره

هاي تاريخي و باستاني  در عوض گردشگري قادر است توجه عموم مردم را به جاذبه. را بگيرد
: 1388محسني،( المللي را طلب كند جلب كند و براي حفظ و مرمت آن بسيج ملي و بين

163.(  
بر خود ... د وي منشور حقوق بشر كوروش و تخت جمشي كدام ايراني است كه با مشاهده

كسري هاي قصر شيرين و طاق  ي خرابه نبالد و به ايراني بودنش افتخار نكند ويا از مشاهده
رستم، كاوه، فريدون، ايرج،  -اعم از ترك، لر، فارس و بلوچ وغيره –همگي ايرانيان. متاثر نگردد

گذشتگي براي هاي شجاعت و شهامت و از خود  سياووش را از آن خود دانسته و به اين اسطوره
ي بناهاي يادبود و مقابر مشاهير علم وادب ايران مانند فردوسي،  بالند و با مالحظه وطن مي

ي وافر  عالقه. نمايند ها افتخار مي بدان... سعدي، حافظ، بوعلي سينا، عطار، شهريار، نيما و
ز توجه و ارادت ها، پوسترها، ماكت و نمادهايي از آثار تاريخي، نشان ا گردشگران به خريد عكس

  .ي مشتركان است آنان به گذشته
ي تقويت  ها به يكديگر زمينه فرهنگ عالوه بر اين، پديده گردشگري با شناساندن خرده

ها،  فرهنگ زيرا از طريق گفت و گوي بين خرده. آورد همبستگي ملي در يك جامعه را فراهم مي
ناپذير است و آگاهي از اين تنوع،  يابندكه تنوع فرهنگي يك حقيقت اجتناب شهروندان در مي

بديهي است كه . بخشد هاي احتمالي آن، رهايي مي ها و پيامد ها را از سردرگمي، سوء تفاهم آن
گسترش ايرانگردي در قالب گردشگري، زيربناي برقراري شناخت مشترك و درك متقابل ميان 

  ). 105: 1388مقصودي و ارسيا، ( هاست فرهنگ خرده
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شوند  مند مي ي گردشگري بهره ي ميزبان از منافع فرهنگي توسعه ان جامعهمردم معموالً
كند تا تاريخ و فرهنگ  ها اينكه صنعت گردشگري فرصتي براي ساكنان ايجاد مي يكي از آن

ويژه  اين عمل به. خود را مستقيم و بدون واسطه و به شكل واقعي به عالقمندان عرضه كنند
ي تحمل آنان در برابر  ي ميزبان و افزايش آستانه معهباعث تقويت غرور و هبستگي جا

بنابراين، اگر ساكنان محلي بدانندكه گردشگران به منظور بازديد از .شود  هاي ديگر مي فرهنگ
اند،  هاي ارزشمند تاريخي آن منطقه هزينه و رنج سفر را متحمل شده آثار فرهنگي و جاذبه

كوشند تا زبان، آداب و سنن و  كنند و مي افتخار ميو به آنچه دارند  احساس غرور خواهند كرد
  ).107: 1385كاظمي، ( ي تاريخي و فرهنگي خود را حفظ نمايند اصوالً پيشينه

شناساندن  - الف: جمله هاي گوناگون از با توجه به آنچه گذشت گردشگري از راه
ناپذير  ت اجتنابها به يكديگر و نشان دادن اين معني كه تنوع فرهنگي يك حقيق فرهنگ خرده

نشان دادن تاريخ و فرهنگ خودي به ديگران و از قبل آن افزايش غرور و همبستگي  - است ب
بر انگيختن آگاهي تاريخي و يادآوري تاريخ مشترك، خاطرات قومي  - ي ميزبان ج جامعه

مشترك، اساطير مشترك، قهرمانان و شهداي مشترك، علما و دانشمندان و ادباي مشترك، 
تواند  مي ط افتراق در جهت تقويت هويت ملي،هاي مشترك و پوشاندن نقا ها و پيروزي شكست

  .بديلي در تقويت هويت ملي ايفا نمايد نقش برجسته و بي
  
  گيري نتيجه

در  - توان گفت كه در عصر كنوني حفظ و تقويت هويت ملي بر اساس آنچه گفته شد مي
سزايي برخوردار است و براي  از اهميت به - ملياو فر) هاي قومي هويت(هاي فروملي  برابر هويت

برخي از پژوهشگران بر اين . امنيت ملي و پيشرفت جامعه و بقاي يك ملت الزم و ضروري است
ي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه در آن است  يافته باورند كه وجه تمايز كشورهاي توسعه

هاي هويت و مشروعيت را پشت سر  آميزي بحران ها در گذشته به نحو موفقيت كه اكثر آن
لذا براي پشت سر نهادن بحران هويت و يا ممانعت از بروز بحران هويت ملي بايد . اند گذاشته

را ) هويت ايراني( هاي تداوم هويت ملي در ايران طي يك حركت تبار شناسانه عناصر و مؤلفه
به عمل آمده از كتب رسي ي حاصله از بر نتيجه. شناسايي كرده، به تقويت آن اهتمام ورزيد

اينكه آگاهي تاريخي ايرانيان بيشترين سهم را در تداوم هويت ايراني در ادوار  معتبر تاريخي
گيري از صنعت گردشگري و با  توانيم با بهره گذشته تا به حال داشته است و امروزه نيز ما مي

ي آگاهي  ن، به تعميق و توسعهتوجه به انعكاسِ آثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي در اذهان بينندگا
پيش » جهاني شدن«تاريخي و در نتيجه تقويت هويت ملي، در عصري كه به سرعت به سمت 

اهميت مضاعفي ويژه براي كشور كثير الملي چون ايران  تقويت هويت ملي به. رويم، بپردازيم مي
هويت (هويت فراقومي  گرايي، در نبود يك هاي قومي يا بومي رشد خودآگاهيدارد و براي اينكه 
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ي پيشرفت، توسعه و امنيت كشور  يابد و موانع بلندي در عرصه مجال ظهور و بروز مي) ملي
زايي،  هايي چون كاهش فقر، اشتغال كوتاه سخن اينكه گردشگري در كنار كاركرد .كند ايجاد مي

اهش ميزان برقراري عدالت اجتماعي، ارزآوري، تحرك اقتصادي، ارتقاي سطح زندگي مردم، ك
ي آداب و رسوم  هاي مصرفي، حفظ و اشاعه مهاجرت، رونق صنايع دستي، رونق خدمات و كاال

فرهنگي و تقويت وحدت و  - اعيموجب گسترش يكپارچگي، انسجام و همگرايي اجتم... سنتي
و غفلت  ه بسا عدم اهتمامچ. گردد مي ي، از طرق مختلف كه ذكر آن گذشت،و هويت مل وفاق

آورد خساراتي در  هاي اقتصادي و اجتماعي كه به بار مي زه، عالوه بر ضرر و زياندر اين حو
امر توجه به گردشگري به معني  ناي. ي سياست و امنيت ملي كشور نيز به وجود آورد عرصه

  .كند ويژه گردشگري تاريخي را دو چندان مي اعم كلمه، به
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