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چکیده
جهانی شدن چالشهای فراوانی را برای جوامع ایجاد کرده است .سؤالهایی مانند «ما که هستیم» و«ماا کجاا هساتیم» ،در
جهان بهطور فزایندهای رایج شدهاند .از این رو حفظ هویت ملی برای افراد و دولتها در بسایاری از جواماع اهتیات فراوانای
یافته است .هویت ملی افراد باالترین سطح تعهد به یک جامعه و کشور و در واقع کانون ارزشهای ملای هار فارد مبساو
میشود و وجود آن برای ساخت و بقای یک ملت  -دولت ضروری است .از این رو در این مقاله مفهوم هویت ملای و سا
نقش گردشگری ،به ویژه گردشگری میراث فرهنگی در ایجاد آن مورد بررسی قرار گرفته است .روشی که برای پاسخگویی به
پرسشهای این پژوهش بهکار رفته است ،روش مطالعه کتابخانهای و اسنادی است .یافتههای این مطالعه حاکی از آن اسات
که گردشگری یکی از عوامل مهم در فرآیند هویتسازی است .هتچنین میراث بهعنوان یک مبصول فرهنگی نتادین ،نقش
اساسی در ساخت یا بازساخت هویت ملی دارد.
کلمات کلیدی :گردشگری ،گردشگری میراث فرهنگی ،هویت ملی.

 .1مقدمه

شرایطی که در آن زندگی میکنیم بسیار متفاوت از اعصار گذشته و حتی چند سدهی اخیر گشته و قواعدی بر آن حاکم اسات
که با دورههای گذشته تفاوتهای زیادی دارد .جهانی شدن 1خصیصهی بارز عصر کنونی ما است که طای آن وضاعیت کال
اقوام و ملل جهان به لباظ سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی به یکدیگر گره خورده است و نتیتوان هیچ نقطهای از جهان بشری
را فارغ از شرایط جهانی مورد بررسی قرار داد [ .]11این اتفاق فارغ از جنبههای سیاسی و اقتصادی آن ،رخدادی است که طی
آن فرهنگهای جوامع مختلف در بنای تتدن جهانی مشارکت مینتایند .به تعبیر سالواتوره پولدا « 2آینده متعلق باه فرهناگ
خاصی نیست .تنها آن فرهنگی برای ساختن این آیندهی مشترک فراخوانده خواهاد شاد کاه عکا العتال نشاان دهاد ،در
گذشتهاش مروری کند و کشف کند که از میان عناصر هویت فعلی و هویت گذشته ،چه کیفیتهایی ،چه تجرباههاایی و چاه
سنتهایی برای خودش و برای سایر کارکنان این سیاره ارزشتندترند» [.]11
از سویی توجه به مقوله هویت ملی در جهان کنونی بهویژه برای ما ایرانیان که دارای شرایط خاا فرهنگای و جهاانی
هستیم ،اهتیت بسیاری دارد .زیرا در فرآیند توسعه اقتصادی و سیاسی ،رسیدن به وحدت ملی و گام نهادن در راه منافع ملای
که خود از شرایط تبقق توسعه هستند ،ارتباط نزدیکی با مسئله هویت ملی پیدا میکند .بررسی هویت ملی یکای از مبااح ی
است که از اهتیت تاریخی و جامعهشناختی فراوانی برخوردار است .اهتیت تاریخی آن به این جهت است که اوالً ایان پدیاده
در فرآیند زمان در جامعه شکل گرفته و از رویدادها و تغییر و تبوالت تاریخی تأثیر پذیرفته است .ثانیاً هر هویتی که اماروزه
در جامعه و میان گروههای اجتتاعی مشاهده میشود ،برگرفته از جریانهای تاریخی ادوار مختلف است .از نظر جامعهشناختی
هویت ملی به این لباظ اهتیت دارد که یکی از عوامل مهم انسجام اجتتاعی و وفاق ملی در هر جامعاه تلقای میشاود .هار
globalization
Salvatore Puledda

1
2

اندازه یک ملت از هویت مبکمتر و منسجمتری برخوردار باشد ،باه هتاان انادازه در تبکایم پایاههای هتبساتگی و وفااق
اجتتاعی موفقتر خواهد بود .اهتیت هویت ملی در ایران به دلیل تنوع و تک ر قومی و وجود پارهفرهنگهای قومی و مبلی و
هویت های خرد در داخل کشور اهتیت زیادی دارد .از سویی دیگر در جواماع سانتی پیونادهای گونااگونی هتچاون قبیلاه و
مذهب و حکومت موجب هتبستگی میشد ،اما در عصر جدید ،نوسازی و تبوالت صنعتی میان اجزای متجان و همبستهی
قدیم ،ناهتاهنگی به وجود آورده است .از این رو مسائله حفاظ هتبساتگی در ساطوه فرهنگای و اجتتااعی و ملای یکای از
موضوعات اصلی مورد عالقه در جوامع در حال گذر است [.]4
متاسفانه کشور ما که دارای سابقهی طوالنی و درخشان فرهنگی میباشد ،در اثر مواجهه با شرایط جدیاد غرار مادرن
دچار انقطاع فرهنگی شده و تاکنون توان بازسازی این میراث را متناسب با شرایط جدید نداشته است .جهانیشدن چنانچه به
م ابهی شوکی باشد که ما را به بازاندیشی در مورد میراث فرهنگیمان رهنتون سازد ،موجب اعتالی مجدد ایران خواهد شد؛
در ریر این صورت به فراموشی خود غاز خود بیگانگی و به حاشیه رانده شدن هرچه بیشترمان در بازی جهانی منجر میگردد.
از آنجاییکه هیچ حرکتی بدون درک از خود غهویت جتعی امکان تبقق ندارد ،حرکت به ستت بازیگر شدن در بازی جهانی
نیز نیازمند درک از خویشتن است .تتدن ،حاصل فرهنگ است و فرهنگ ،حاصل تاریخ .برای فهم خویشاتن غهویات جتعای
ایران نیازمند رور در تاریخ و میراث به جا مانده از آن هستیم تا به خویشتن دست یابیم و از بالتکلیفیای که مدتهاا باا آن
دست به گریبان هستیم ،خارج شویم.
آگاهی تاریخی بهعنوان عنصر کلیدی در تقویت هویت ملی ،خود میتواند تبت تأثیر عوامل مختلفی از جتله گردشاگری
داخلی قرار گیرد .به نظر میرسد گردشگری داخلی و بهخصو گردشگری میراث فرهنگی میتواند نقش مؤثری در آگااهی
ایرانیان از تاریخ و میراث خود داشته باشد و از این طریق موجب اعتالی هویت ملی گردد .در این پژوهش تالش شده اسات
با مطالعه ادبیات موضوع به این پرسش که «نقش گردشگری و خصوصاً گردشگری میراث فرهنگی در تقویات هویات ملای
چیست؟» پاسخ داده شود.
 .2روش پژوهش

برای انجام این پژوهش ،از روش اسنادی استفاده شده است .روشهای اسنادی در زمره روشها و سنجههای ریار مازاحم و
ریر واکنشی به شتار میآیند .در این روش ،اطالعات موجود هستند و طی آن مبقق بر روی آثار و متون به مطالعه و تبقیق
میپردازد .این روش خصوصاً درتبقیقات تاریخی و جامعهشناسی تاریخی کاربرد معتنابهی دارد [ .]3زیرا که تنهاا راه تبلیال
گذشته ،استفاده از اسناد موجود از آن دوره می باشد .از این رو در روش اسنادی ،مراجعه به مآخذ معتبر از اهتیت بسیار بااالیی
برخوردار است [ .]9بهطور کلی میتوان گفت ،پژوهش اسنادی ،پژوهش مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد است؛ مانناد
آرشیوها یا آمار رستی [.]11
پژوهش اسنادی بر مبنای استفاده از اسناد و مدارک است و زمانی مورد کاربرد است که یاا تبقیقای تااریخی در دسات
انجام باشد یا آنکه تبقیق مرتبط با پدیدههای موجود بوده و مبقق درصدد شناسایی تبقیقاات قبلای در ماورد آن موضاوع
برآمده باشد یا آنکه پژوهش ،نیاز به استفاده از اسناد و مدارک را ایجا نتاید و در اصطاله آنکاه بخاواهیم در یاک زمیناه
خا  ،مأخذیابی کنیم [.]11
 .3مبانی نظری پژوهش
جهانی شدن و بحران هویت

یکی از مسائلی که بهویژه در سال های اخیر در ایران مطره شده است ،مسئله ببران هویت است .زمانی که فرد یا جامعاه از
عناصر هویتساز خویش مانند دین ،زبان ،نژاد ،قومیت و فرهنگ آگاهی نداشته باشد و یا عناصر هویتی جایگااه خاود را باه-
عنوان شاخص های شناخت یک جامعه از دست بدهند و عناصر دیگر به جای آنها شناخته نشده باشند ،فرد یا جامعه با ببران

هویتی مواجه میشود .از طرف دیگر نیروهای تدریجی مانند گسترش ارتباطات جهانی ،میتواند بنیان هویت یک جامعه سابقاً
منزوی را از طریق آگاهسازی مردم آن جامعه از یک دنیای کامالً نوین از لباظ کنش سیاسی ،متزلزل سازند [.]21
جهانیشدن به معنای وابستگی متقابل و یک ارچگی اقتصادها ،بازارها ،ملتها و فرهنگها میباشد .به بیانی دیگر ،چیازی
که برای یک ملت روی میدهد ،بر عوامل خارج از مرزهای خود نیز تأثیر میگذارد .بسایاری از نظریاهپاردازان مدرنیسات و
پستمدرنیست معتقدند که هویتها در مواجه با جهانیشدن با چالشهای بسیاری روبهرو شدهاند .برای م ال هیناگ 3معتقاد
است که جهانیشدن و تجارت بینالتللی فزاینده ،در حالی که فرصتهایی را بر روی ملتها میگشاید ،روند ملتسازی را نیز
با چالشهایی مواجه میکند [ .]2آیریش 4معتقد است جهانیشدن هویتهای موجود را به چالش وا میدارد و این زمانی اتفاق
میافتد که جوامع موجود با تغییرات سریع اقتصادی و اجتتاعی ناشی از جهانیشدن مواجه میشوند .از طریاق جهاانیشادن،
افراد بیشتری به جای تجربه جهان خود بهعنوان بخشی از یک جامعه یا ملت ،با جهان بهعنوان یک مکان واحد تعامال پیادا
میکنند .بدین ترتیب ،جهان شخصی و جتعی ما از طریق قرار گرفتن در معرض ایدهها ،فعالیتها ،افراد ،مکانها و شیوههای
مصرف جدید گسترش یافته است .این تغییرات پایههای هویت فردی و جتعی ما را متزلزل کرده و حتی در برخی موارد آنهاا
را از بین برده است .به بیانی دیگر میتوان گفت که جهانیشدن به نوعی منجر به ببران هویت شده است [.]21
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مفهوم هویت و شکلگیری آن

واژه هویت ،5ریشه در زبان التین دارد و دارای دو معنای اصلی است :معنای اول آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است و معنای
دوم آن به مفهوم تتایز است که با مرور زمان ،سازگاری و تداوم را فارض مایگیارد .بناابراین مفهاوم هویات  -باه معناای
اصطالحی آن -میان اشیاء و افراد دو نسبت مبتتل برقرار میسازد :از یک طرف شباهت و از طرف دیگر تفاوت [ .]15هویت
در مفهوم کلی به ظرفیت یک فرد یا یگ گروه برای به رستیت شناختن خود و نیز به رستیت شناخته شدن توساط دیگاران
اطالق میگردد .فعل شناسایی به ضرورت الزمه هویت است .آنچه مردم دربارهی ما میاندیشند ،از آنچه ما در مورد خودمان
میاندیشیم ،اهتیت کتتری ندارد .اینکه افراد بر هویت خود تأکید کنند کافی نیست ،اشخاصی که با آنان سر و کار داریم نیز
باید آن هویت را معتبر بدانند .هویت هرگز امری یک جانبه نیست [.]12
هویت به طور کلی دارای دو وجه اساسی میباشد :هویت فردی و هویت جتعی .هویت فاردی ،ویژگایهاای اساسایای
است که فرد را از دیگران متتایز میسازد و به او فردیتی خا میبخشد و منبصر به خود فرد است .هویت جتعای ،هاویتی
است که یک جتع را از دیگر جتعها جدا میسازد و باعث ایجاد «ما» میگردد .در این معناا ،افاراد بار اسااا شاباهتهاا و
هتسانیهایشان با یکدیگر در مقولههایی دستهبندی میشوند[ .]1هویت اجتتاعی ،یک بعد از هویت جتعی است که هویات
ملی ذیل آن قرار دارد .هویت اجتتاعی یعنی درک فرد مبنی بر این که به کدام یک از گروههای اجتتاعی معین متعلق مای-
باشد و این تعلق با احساا و ارزش به عضویت گروهی خود هتراه است [.]6
هویت بر اساا روابط بین فردی و شباهتها و تفاوتها شکل میگیرد .فرد با مشاهده تفاوتهایش باا دیگاران خاود را
منبصربهفرد و جدا از آنها میبیند و با مشاهده شباهتها و نقاط مشترک خود با دیگران ،خاود را متعلاق باه یاک مجتوعاه
بزرگتر میداند [ .]21ورف 6معتقد است هویت یک پدیده شخصی و در عین حال اجتتاعی است که منعک کننده و شکل-
دهنده رفتار فردی و جتعی است .او هتچنین معتقد است این پدیده ویژگیهایی دارد .اول هویت از طریاق جهاان اجتتااعی
ساخته میشود و هتچنین به آن معنا میدهد .دوم هویتها هتیشه از نظر تاریخی خا هستند و سوم آنها بهطور همزماان
فضا را شکل داده و بر آن اساا نیز شکل میگیرند غفضا نه تنها بر چیزی که ما در دنیا میبینیم ،بلکه بر چگوناه دیادن آن
نیز اثرگذار است [ .]35در این میان مهمترین نوع هویت ،هویت ملی است .زیرا نقش تعیینکنندهای در حوزههاای فرهناگ،
اجتتاع ،سیاست ،و حتی اقتصاد دارد .به عبارت دیگر هویت ملی فراگیرترین و در عین حال مشروعترین سطح هویت در هته
نظامهای اجتتاعی ،جدا از گرایشهای عقیدتی است [.]14
هویت ملی

هویت ملی به معنای احساا تعلق و وفاداری به عناصر و نتادهای مشترک در اجتتاع ملی و در میان مرزهاای تعریافشاده
سیاسی است [ .]23هویت ملی را میتوان نوعی احساا تعلق به ملتی خا دانست .ملتی که نتادها ،سنتهاا ،مکاانهاای
مقدا ،آدا و رسوم ،قهرمانان تاریخی و فرهنگ و سرزمین معینی دارند .هویت ملای یعنای احسااا تعلاق باه گروهای از
انسانها ،بهواسطه اشتراک داشتن در برخی عناصر فرهنگی و شبهفرهنگی [ .]6وجود یک گذشته مشاترک نقاش مهتای در
ایجاد هویت ملی دارد [ .]32مبققان عناصر تشکیلدهنده متفاوتی را برای هویت ملی برشتردهاند که مهمترین آنهاا شاامل
این موارد میشود :وجود سازمان سیاسی واحد غدولت  ،پیشینه مشترک تاریخی و آگاهی از آن ،فرهنگ مشترک ،زبان ،دین و
سرزمین/جغرافیا [ .]1میلر 1هویت ملی را شامل این ابعاد میداند :باور مشترک و تعهد فعال ،قدمت تاریخی غتاداوم تااریخی ،
منش فعال غهویت فعال  ،وابستگی به یک قلترو خا غپیوند جغرافیاایی و فرهناگ عتاومی مشاترک [ .]22ایان هویات
فراگیرترین و در عین حال مشروعترین سطح هویت در تتامی نظامهای اجتتاعی است و دارای بیشترین اهتیات باه لبااظ
وحدت و انسجام ملی در درون یک جامعه است [.]5
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گردشگری و هویت

در نگاه اول متکن است اینطور به نظر آید که گردشگری رابطه چندانی با مسائل مربوط به هویت ندارد؛ بهخصو به ایان
دلیل که گردشگری را بهعنوان یک صنعت و نوعی فعالیت اقتصادی در نظر میگیرند .اگرچه مطالعات در زمینهی جنبههاای
اجتتاعی و فرهنگی گردشگری در سالهای اخیر ،موجب افزایش آگاهی در زمینه نقاش گردشاگری در سااخت و بازسااخت
هویت شده است .اوری 1معتقد است جهانی شدن توسط «مصرف فرهنگ» و «فرهنگ مصرف» شناخته میشاود .از نظار او
در حالی که کار نفوذ خود را بهعنوان ابزار تعیین هویت از دست داده است ،مصرف ،اعم از مصرف مبتنی بار اوقاات فرارات،
نفوذ بسیاری بهدست آورده است .انتخا افراد برای مصرف تجار گردشگری خود ،بخش مهتی از هویت آنها را شکل مای
دهد [ .]29بدون تردید توسعه گردشگری راهی مناسب برای ایجاد و تأیید هویت ملای یاک کشاور اسات .در واقاع صانعت
گردشگری از طریق بستهبندی نتادهای منتخب هویت ،به عنوان «میراث ما» ،نوعی گروه ایجاد میکند که افراد خاود را باا
آن گروه تعیین هویت میکنند [ .]21تجربهی سفرهای مذهبی ،داخلی یا خارجی ،میزان کیفیت و رضایت از سفر ،خاطرهانگیز
بودن سفر و  ،...میتواند نقش مهتی در ساخت و بازساخت هویت افراد داشته باشد .در واقع از آنجا که هویاتهاای افاراد در
دنیای معاصر نسبی و سیال هستند و این هویتها در رابطه با سایر افراد معنا مییابند ،یکی از اصالیتارین حاوزههاایی کاه
موجب بازساخت هویت افراد میشود ،تجربهی افراد از سفر و در پی آن ارتباط و تجربهی آنها در طول سفر با افاراد دیگار در
سفرشان میباشد [.]13
الیت 9معتقد است گذشته ملی -حتی اگر تا حد زیادی ساختگی باشد -از عناصر اساسی ایجاد هویت ملی میباشاد .یاک
راه برای ساخت چنین هویتی ،گردشگری داخلی میباشد که از طریق آن افراد در کشور خود ،مخصوصااً باه مکاانهاایی باا
اهتیت تاریخی ،سفر میکنند .از طریق مشاهده این مکانها ،گردشگران داخلی قادر خواهند بود بین خود و ملت ارتباط برقرار
کرده و از این طریق هویتهای جتعی خود را تقویت کنند [ .]29به این ترتیب بعد تاریخی هویت ملای کاه عباارت اسات از
آگاهی مشترک افراد یک جامعه از گذشته تاریخی و احساا دلبستگی به آن  ،تا حدود زیاادی از طریاق گردشاگری تاأمین
میشود؛ از این رو گردشگری با تأمین یکی از ابعاد و عناصر مهم هویت ملی ،در توسعه و تقویت آن تأثیرگذار است [ .]12آثار
و ابنیه تاریخی برای بینندگان یادآور تاریخ مشترک ،خاطرات مشترک ،اساطیر مشترک ،قهرمانان و شهدای مشترک ،علتاا و
دانشتندان و ادبای مشترک ،و شکستها و پیروزیهای مشترک هستند .به یاد آوردن این اشتراکات ،پوششی بر نقاط افتاراق
و بهترین وسیله برای تقویت هویت ملی است [.]19
بهطور کلی میتوان گفت که گردشگری از راههای گوناگون از جتله :الف -شناساندن خردهفرهنگها به یکدیگر و نشاان
دادن این که تنوع فرهنگی یک حقیقت اجتنا ناپذیر است؛  -نشان دادن تاریخ و فرهنگ خاودی باه دیگاران و افازایش
ررور و هتبستگی جامعه میزبان و ج -برانگیختن آگاهی تاریخی و یادآوری تاریخ مشترک ،خاطرات قومی مشاترک ،اسااطیر
مشترک ،قهرمانان و شهدای مشترک و پوشاندن نقاط افتراق ،میتواند نقش برجسته و بیبدیلی در تقویت هویات ملای ایفاا
نتاید [.]12
از سویی دیگر صنعت گردشگری فرصتی برای ساکنان ایجاد میکند تا تاریخ و فرهنگ خود را مستقیم و بدون واساطه و
به شکل واقعی به عالقهمندان عرضه کنند .این عتل موجب تقویت ررور و هتبساتگی جامعاه میزباان و افازایش آساتانهی
تبتل آنها در برابر فرهنگهای دیگر میشود .بنابراین اگر ساکنین بدانند که گردشگران بهمنظور بازدیاد از آثاار فرهنگای و
جاذبههای ارزشتند تاریخی آن منطقه هزینه و رنج سفر را متبتل شدهاند ،احساا ررور خواهند کرد و به آنچه دارند افتخاار
میکنند و میکوشند تا زبان ،آدا و سنن و پیشینهی تاریخی و فرهنگی خود را حفظ نتایند [.]16
در حالی که بسیاری از انواع گردشگری نقش مهتی در شکلگیری هویت فردی و جتعای باازی مایکنناد ،گردشاگری
میراث نوعی از گردشگری است که بهطور آگاهانه برای این منظور تولید و مصرف میشود [.]25
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گردشگری میراث فرهنگی و هویت ملی

نوسازی سریع ،نوستالژی برای زندگی سادهتر و امنتر گذشته را عتیقتر کرده است .چنین نوساتالژی باه شاکل جساتجوی
ریشهها و هویت تاریخی نتود پیدا میکند .گردشگری میراث فرهنگی ،یکی از مظاهر مستقیم این جستجو است که در سال-
های اخیر مببوبیت بسیاری یافته است .میراث فرهنگی شامل بقایای مادی غمبسوا و اجتتاعی-روانی غنامبسوا یاک
ملت میشود .در تعریفی گسترده ،میراث فرهنگی کلیه ابعاد فرهنگی هر نظام اجتتاعی را در بر میگیرد که به نبوی خودآگاه
یا ناخودآگاه ما را تبت تأثیر قرار میدهد و نشانههای تاریخ یک فرهنگ و یک ملت به شتار میرود .میاراث فرهنگای یاک
ملت که در هویت ملی آن مؤثر است ،شامل مجتوعه مناسک عام ،شیوههای معتاری ،سنتها ،اعیاد ،اسطورهها ،عارفهاا و
فرهنگ مردم و زبان میشود [ .]21میراث معتوالً عنصری ذهنی است چراکه بهطور مستقیم باه حافظاه جتعای یاک ملات
مربوط است و این حافظه جتعی میتواند موجب حفظ هویت اجتتاعی و فرهنگی یک جامعه شود [ .]24استیت 11معتقد است
هرچند هویت امری اجتتاعی است و در اجتتاع شکل گرفته و ساخته میشود ،اما رشد و نتو آن در فرآینادی تااریخی اتفااق
میافتد .از اینرو هر قوم و ملتی از جتله ملت ایران و اقوام آن اساا و ریشه خود را در تاریخ میجوید و از آبشخور آن تغذیه
نتوده و هویت مییابد .میراث فرهنگی بهعنوان بخشی جداییناپذیر از فرهنگ ،یک عنصر اساسی نتایانگر ملیت افراد اسات
که به آنها احساا تعلق ملی میدهد .احساا تعلق ملی که ریشه در خاطرات ،اسطورهها و نتادهای جتعی یک ملت و مردم
آن دارد ،در مرکز حفظ موجودیت یک ملت قرار دارد و این توان را دارد که پایههای نتادینی را که احساا تعلق ملی بار آن
قرار گرفته است را تقویت کند [.]33
گردشگری میراث فرهنگی ،عالقهمندان را با آثار و ابنیه تاریخی ،بهعنوان نتودهای عینای بااقیماناده از دوران گذشاته،
آشنا میکند و هتچنین یادآور روایات ،اساطیر و خاطرات جتعی ایرانیان است .بدین ترتیب بهطور مساتقیم در ایجااد آگااهی
تاریخی میان گردشگران مؤثر است .از آنجاییکه آگاهی تاریخی نیز به نوبه خود با ایجاد گرایشهای م بت نسبت به تعلقاات
و پیوندهای جغرافیایی ،تاریخی ،فرهنگی ،سیاسی و قومی ،تأثیر مستقیم و عتیقی در توسعه و تعتیاق هویات ملای در میاان
اعضای جامعه دارد ،میتوان گفت که گردشگری میراث فرهنگی با برانگیختن آگاهی تاریخی ،نقش باهسازا و بایبادیلی در
تقویت هویت ملی دارا است [.]12
پالتر 11معتقد است گردشگری میراث فرهنگی افراد را قادر میسازد تعلق خود به یک ملت خا را احساا کرده و آن را
ت بیت نتایند .بازدید از اماکن میراث به بازدیدکنندگان امکان میدهد که خود را بخشی از گذشاته و مارتبط باا آن احسااا
کنند .این نوع از گردشگری ،گردشگران منفرد را تشویق میکند تا از طریق طیف وسیعی از روایتهای ذهنی ،احساا تعلاق
ملی خود را ایجاد و یا بازسازی کنند [ ]31و از این طریق نقش مهتی در ساخت یا بازساخت هویت ملی ایفا میکند [.]31
 .4نتیجهگیری

در عصر کنونی حفظ و تقویت هویت ملی از اهتیت فراوانی برخوردار است و برای امنیت ملی ،پیشرفت جامعاه و بقاای یاک
ملت الزم و ضروری است .بسیاری از کشورها به گردشگری تنها بهعنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی مینگرند ،در حالیکه
میتوان از گردشگری بهخصو گردشگری میراث فرهنگی بهعنوان ابزاری برای ساخت و بازساخت هویت ملی نیز اساتفاده
کرد .گردشگری نوعی از مصرف است که در این دنیای پیچیده به افراد برای ساخت هویت خود کتک میکناد .گردشاگران
مصرفکنندگان مکان هستند .مصرف هنگامی انجام میشود که گردشگران در جستجوی نقاط مرجعی هساتند تاا باه آنهاا
برای ایجاد هویت خود کتک کند .هویت به معنای تعریف خود در ارتباط با دیگران است .به عبارت دیگر درک خود در پرتاو
smith
Palmer

10
11

نگاه به دیگران .گردشگری این امکان را به بازدیدکنندگان میدهد تا به «دیگران» بیگانه بنگرند و از طریق مقایسه خاود باا
آنها ،خود را در یک مفهوم نسبی تعریف کنند.
گردشگری میراث فرهنگی به این سؤاالت افراد که «ما که هستیم »و «از کجا آمدهایم» پاسخ میدهد .جاذباههاای میاراث،
خا بودن یک ملت را از سایر ملل نشان میدهند .شااید بتاوان میاراث فرهنگای مشاترک ،گساترده و فراگیار را در باین
شهروندان یک کشور از مهمترین عوامل شکلدهنده هویت ملی دانست .گردشگری در ایران پتانسیل الزم برای ایجاد هویت
ملی در ملت ایران را دارد و قادر است به طور فعال به ببران هویت ناشی از جهانی شدن پاسخ دهاد .تجرباهی گردشاگری
میتواند موجب تجدید نظر افراد در رابطه با هویتشان شود و آنها را به بازاندیشی در رابطه با هویت خود ،در رابطه باا افاراد
دیگر ،فرهنگها و کانونهای ارزشی وا دارد .بنابراین الزم است که از این میراث در جهت اثرگذاری بر هویت ملای ایرانیاان
استفاده شود و با برنامهریزی مناسب و هتاهنگ با سیاست های کشور از این پتانسیل بهاره بارده شاود .ایان امار توجاه باه
گردشگری و خصوصاً گردشگری میراث فرهنگی را دو چندان میکند تا با بهرهگیری از آن به تعتیق و توسعه آگاهی تاریخی
جامعه و درنتیجه تقویت هویت ملی پرداخته شود.
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