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  چکیده

 اصلی هدف. است پرداخته اصفهان شهر تاریخیِ گردشگري هاي جاذبه در ملی هویت بازنماییِ بررسی به حاضر پژوهش

 چـه  به بازنمایی این و اند شده بازنمایی گردشگري هاي جاذبه این در ملی هویت هاي مؤلفه کدام که است این پژوهش

. است بارت روالن اي اسطوره تحلیل خاص طور به و شناسی نشانه تحلیل نوع از پژوهش روش. است افتاده اتفاق صورتی

. انـد  شـده  انتخـاب  هدفمنـد  صـورت  به که است اصفهان در تاریخی گردشگري جاذبه 6 شامل بررسی مورد هاي نمونه

. اند درآمده نمایش به و شده بازنمایی ها نشانه این در ملی هویت هاي مؤلفه برخی که است این بیانگر پژوهش هاي یافته

 دینی هاي مؤلفه عموما. است بودن ایرانی با آن ارتباط و دین و مذهب نقش دارد، وجود زمینه این در که بنیادي مسأَله

 از فـرم  این. دارد وجود ها آن بین اندکی جدایی و اند رفته کار به هم کنار در بررسی مورد نمادهاي و ها نشانه در ملی و

 تشـیع  و ایرانیـت  از تلفیقـی  شـاهد  مواقـع،  بیشـتر  در و است نشده محدود تشیع مذهبی هاي مؤلفه به تنها بازنمایی،

 بلکـه  تنهـایی؛  بـه  تشـیع  نـه  و اسـت  شـده  بازنمایی تنهایی به ایرانیت نه بررسی، مورد آثار در دیگر، عبارتی به. هستیم

  .هستیم مورد دو هر بازنمایی شاهد زمان هم

  

  :مقدمه

فرهنگی بـین کشـورها   امروزه صنعت گردشگري در دنیا یکی از منابع مهم درآمدزایی و در عین حال از جمله پارامترهاي مؤثر در تبادالت 

 60در طـی  . رود که در قرن بیست و یکم، گردشگري تبدیل به صنعتی پیشتاز شده و سیر صعودي آن تداوم پیدا کنـد انتظار می. باشدمی

هاي اقتصاديِ نـوین اسـت کـه توسـعه     اي برخوردار بوده است و در حال تبدیل شدن به یکی از بخشسال اخیر گردشگري از رشد پیوسته

در این میان گردشگري تاریخی و فرهنگی نیز مورد توجه فراوانی ). 67: 1387طیبی و همکاران، (دهد دار جوامع را تحت تاثیر قرار میپای

  . قرار گرفته است

اي هـ ها، بناهاي تـاریخی و باسـتانی، قصـرها، یادمـان    گردشگري تاریخی، نوعی از گردشگري مبتنی بر میراث تاریخی شامل بازدید از موزه

رنجبریان (باشد هاي قدیمی میهاي مهم تاریخی و گورستانهاي مرتبط با وقایع و شخصیتتاریخی، بناهاي مذهبی، معماري سنتی، محل

) 1996(ریچاردز . گرددمحسوب می) به طور عام(اي از گردشگري فرهنگی گردشگريِ تاریخی به نوعی زیرمجموعه). 63: 1388و زاهدي، 

هاي فرهنگی و با هدف به ها براي جاذبهدر بعد مفهومی گردشگري فرهنگی، حرکت انسان: کندا در دو بعد تعریف میگردشگري فرهنگی ر

دست آوردن اطالعات و تجربه جدید براي ارضاي نیازهاي فرهنگی تعریف شده است و از نظر فنی، گردشگري فرهنگی اشـاره بـه حرکـت    

هایی دارد که خارج از هاي زیباشناختی و فرهنگی، هنرها و نمایشهاي میراثی، نشانهون مکانهاي فرهنگی خاص همچها براي جاذبهانسان

در واقع، گردشگري فرهنگی صرفا مصرف محصوالت فرهنگـی گذشـته   ). 29: 1391اسمیت و همکاران، (مکان معمولی سکونت قرار دارند 

گردشـگري  «بنـابراین، گردشـگري فرهنگـی هـم     . باشـد طقه نیـز مـی  نیست، بلکه مصرف فرهنگ معاصر یا شیوه زندگی یک اجتماع یا من
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بنـابراین  ). 30: همـان (اسـت  ) مرتبط با تولیدات فرهنگی معاصـر (» گردشگري هنري«و هم ) مرتبط با اشیاء بازمانده از گذشته(» تاریخی

  . توان گردشگري تاریخی را به عنوان بخشی کلیدي از گردشگري فرهنگی به طور عام محسوب نمودمی

اي معرّف جامعه هاي فرهنگی عوامل مهمی در جذب گردشگري است؛ چرا که آثار باستانی و کهن هرامروزه آثار باستانی و تاریخی و جاذبه

هـاي معنـوي   این آثار داراي ارزش. همان مملکت و مرزو بوم است در خور توجههاي ها و ارزشفرهنگ خاص همان کشور و داراي ویژگی

-ها و آثار میجاذبه اي براي دیگران است و در نتیجه باعث جلب و جذب دیگران براي بازدید و شناخت آنجاذبه بسیار زیاد براي آن قوم و

شورهاي مختلف به یکدیگر است، بلکه منبـع اقتصـادي و مـالی قـوي     تنها منبعی قوي براي شناسایی فرهنگ و تمدنِ کنه مسأَلهاین  .شود

هـاي سـیاحتی و   در این میان کشور ایران با یک قدمت تاریخی چندین هزارساله و وجود جاذبـه . گرددبراي جوامع میزبان نیز محسوب می

ي موقعیتی ویژه از لحاظ گردشـگري تـاریخی و   در کشور ایران نیز شهر اصفهان دارا. باشدزیارتی از جمله مراکز مهم گردشگري جهان می

 . فرهنگی است

ناصـر  . ي سلجوقیان به عنوان پایتخـت سیاسـی ایـران انتخـاب شـد     در دورهاین شهر . اصفهان یکی از شهرهاي کهن و باستانی ایران است

ناصـر  ( و آبـادتر از اصـفهان ندیـدم    تـر شـهري زیبـاتر و بـزرگ    در تمام شهرهاي فارسی زبـان،  :گویدخسرو در مورد اصفهان این دوره می

، پـل شهرسـتان و   ملکشاه آرامگاه، )ایوان جنوبی(ي صاحب منار ساربان، صفه). 1386نژاد و همکاران، به نقل از دهقان 118: 1362خسرو،

ي صفویه به عنوان پایتخـت سیاسـی ایـران    اصفهان، بعدها در دوره .باشد از آثار تاریخی این دوره در شهر اصفهان می دختران مناره چهل

. صفویان رونـق فراوانـی گرفـت    میالدي به ویژه در قرن شانزدهم میالدي در میان حکومت 1722تا  1050هاي  در میان سال .انتخاب شد

در ایـن روزگـار، بـا افـزوده شـدن      . ي شهرهاي خاورزمین بوده استبرتر از همه شاه عباس دوم اول تا مرگاصفهان در روزگار شاه عباس 

پل ). 1345شاردن، ( تر و زیباتر بود  هم بزرگ قسطنطنیه نماي پایتخت صفوي از) و اسپهان گبرآباد ،جلفا آباد، عباس( هاي چهارگانه کوي

نارجنبـان و مسـجد   چوبی، پل خواجو، پل مارنان، چهل ستون، سی و سه پل، عالی قاپو، کاخ هشت بهشت، کلیساي وانک، مسـجد شـاه، م  

  . ي صفویه در اصفهان هستنداهللا از جمله آثار تاریخی و فرهنگی دورهشیخ لطف

نـژاد و همکـاران،   دهقـان ( گورستان داشـت  12حمام و  273مدرسه،  48مسجد،  162کاخ،  137شهر اصفهان در روزگار اوج شکوه خود 

گردیـد و از  ود اما از لحاظ فرهنگی هم به نوعی پایتخت ایران محسوب میهرچند اصفهان به عنوان پایتخت سیاسی انتخاب شده ب). 1386

بناهاي تاریخی متعددي در . است کردهمقدار زیادي از شکوه گذشته خود را حفظ اصفهان حتی امروزه شهر . اهمیت بسزایی برخوردار بود

اصفهان در سال هایی سبب شد که چنین ویژگی. اند به ثبت رسیده یونسکو ها به عنوان میراث تاریخی در شهر وجود دارد که تعدادي از آن

ایـن  . انتخاب شـده اسـت   به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی 1388و در سال   جهان اسالم پایتخت فرهنگی به عنوان 2006

  . امر بیانگر اهمیت تاریخی، فرهنگی و سیاسیِ شهر اصفهان در جهان اسالم است

تواند چنین تاریخِ پراهمیتی را برسـاخت نمایـد، هویـت    ي که میا مؤلفه نیتر مهم. چنین اهمیتی محصولِ یک فرآیند تاریخی است مطمئناً

ي ایران و شهر اصفهان نیز از این قاعـده  جامعه. ي هر اجتماعی استنوعِ هویت اجتماعی و به نوعی شالوده نیتر مهمهویت ملی . ملی است

یـک شـهر فرهنگـی، تـاریخی و حتـی      شود یک شـهر تبـدیل بـه    ي آن است که سبب میها مؤلفهدر واقع این هویت ملی و . استثنا نیست

به . دالیل است نیتر مهمتوان گفت که یکی از البته این بدان معنا نیست که این تنها دلیل است، اما می. پایتخت فرهنگیِ یک تمدن گردد

ئـل شـدن بـراي    ي هویت ملی در ساختارِ شهري اصـفهان و همچنـین اهمیـت قا   ها مؤلفهی، توجه به تیوضعي تداومِ چنین هر حال، الزمه

توانـد در معرفـی و   شناختیِ آثار تاریخی شـهر اصـفهان مـی   عالوه بر این، شناخت دقیق و نشانه. هاي بعدي استبازتولید آن در میان نسل

تواند توسـعه بیشـتر گردشـگري    ترِ این آثار به گردشگرانِ تاریخی نقش مهمی داشته باشد که همین مسئله میتر و منسجمشناسایی دقیق

هـاي گردشـگريِ   اي جاذبـه به هر حال، شناخت دقیـق و نشـانه  . اریخی و فرهنگی در شهر اصفهان و جامعه ایرانی را به دنبال داشته باشدت

 .  تواند عاملی مهم در توسعه گردشگري تاریخی در این شهر محسوب گرددتاریخی اصفهان می

ي هویت ملی چگونه در جاذبه هـاي گردشـگري اصـفهان    ها مؤلفهي بازنمایی است؛ این که این ، مسئلهپژوهشي مهم دیگر در این مسئله

قـادي و خلیلـی   (هـا باشـد   شوند؟ هال اعتقاد دارد که هیچ هویت اصیل و جوهري پیشینی وجود ندارد کـه شـالوده بازنمـایی   بازنمایی می

هویت چیزي نیست که . هویت همیشه درون نظام بازنمایی قرار دارد. هویت همیشه یک روایت و نوعی بازنمایی است). 41: 1389کاشانی، 

هایی درباره شمول و طرد است و لذا  بازنمایی دربردارنده پرسش. ي کنیمپرداز قصهخارج از این نظام شکل گرفته باشد و بعد ما در موردش 

باشـد و زبـان و معنـا در     زنمایی متکی به زبان و معنا میبر این باور است که با) 32: 2013(هال. همراه است» قدرت«همیشه با پرسش از 

لذا بازنمایی، سواي بحث اخالقی و غیر اخالقی بودن آن، داراي سوگیري ایدئولوژیک است  ؛چارچوب گفتمان، همواره متکی به قدرت است

هـاي مفهـومی و    ید معنـا از طریـق چـارچوب   طور که گفته شد، بازنمایی تول همان. باشد اي می و در راستاي تضعیف یا تثبیت گفتمان ویژه

البته این بدان معنا نیست که هیچ جهان مادي واقعی وجود ندارد . نامیم، خارج از فرآیند بازنمایی نیست ما واقعیت می آنچه. گفتمانی است



    147هاي گردشگردي تاریخی شهر اصفهان   بازنمایی هویت ملی در جاذبه

یـز معنـاداري خـارج از گفتمـان     هال بر این باور است که هـیچ چ . بلکه مهم این است که به آن جهان مادي واقعی، باید معنایی داده شود

شـود   ي گفتمانی تولید میها يبند صورتها و  ي پژوهشگر شناخت این نکته است که معانی به چه نحوي از طریق رویهوجود ندارد و وظیفه

بـه عنـوان    ي آنهـا  مؤلفهبر این مبنا، در پژوهش حاضر، هدف این است که بررسی کنیم که هویت ملی و ). 200: 2002کالورت و لویس، (

  . شودیک گفتمان به چه صورتی در نمادهاي گردشگري تاریخی اصفهان بازنمایی شده و نشان داده می

  

  :مطالعات پیشین

ي هویت ملی هم در ایران و هم در خارج از کشور در سطحی گسترده صورت گرفته است و بسیاري از خالءهاي مطالعات تجربی در زمینه

ي اما مطالعـات تجربـی در زمینـه   . کندهم، البته در سطحی کمتر، صدق میگردشگري این امر در مورد . انددهپژوهشی در این زمینه پر ش

چندان مورد توجه قرار نگرفته است و در این زمینه خالءهاي تحقیقاتی زیادي  هاي گردشگريآثار تاریخی و جاذبهبازنمایی هویت ملی در 

ي بازنمـایی  شود که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در زمینههایی پرداخته میه مرور پژوهشدر این بخش ب ،با این وجود. وجود دارد

  . اندصورت گرفته هاي گردشگريِ تاریخیتاریخی و جاذبههویت ملی در نمادهاي 

  هاي خارجی پژوهش

با بررسـی رابطـه بـین گردشـگري تـاریخی و هویـت ملـی در        » گردشگري و نمادهاي هویت«در پژوهش خویش با عنوان ) 2000( 1پالمر

 يبـه نمادهـا   رایـ ز ؛اسـت  یملـ  تیهو بازتولیدقدرتمند در ساخت و  يروین کی تاریخی يگردشگرانگلستان به این نتیجه رسیده است که 

 یمـ  لیتبـد  يبه ابـزار » ما راثیم«با استفاده از  ي، صنعت گردشگرنیبنابرا. ستا یگردشگر متکجذب  يبرا يملت به عنوان ابزار یخیتار

توسـعه  «در پژوهش خویش بـا عنـوان   ) 2002( 2هال. شودهاي نوین بازتولید میشده و در نسل فیتعر تیمعاصر مل میشود که با آن مفاه

تکه شدن یوگسالوي در ابتدا سـبب تضـعیف هویـت    به این نتیجه رسیده است که تکه» بازتصویر یوگسالوي: برند، گردشگري و هویت ملی

ویـت ملـی   سـر گذاشـتنِ میـراث کمونیسـتی و بـازتعریف ه     شده با پشتملی و کاهش گردشگري شد، اما پس از مدتی، کشورهاي مستقل

خودشان، توانستند توجه گردشگران خارجی را به خود جلب کرده و هم احیاي نمادها و هویت تاریخی را باعث شوند و هم رونق اقتصـادي  

-جاذبـه به این نتیجه رسیده است که » گردشگري و ناسیونالیسم«در پژوهش خویش با عنوان ) 2003( 3پرتز. در این کشورها شکل بگیرد

وي . هایی تاریخی عمل کنند که گردشگران را به هویت و ناسیونالیسم آمریکایی آشنا کنندتوانند به مثابه موزهتاریخی میهاي گردشگري 

شود که بنیادي براي تقویـت  و تقویت آن در جامعه آمریکایی می» جامعه تخیلی«معتقد است که گردشگري تاریخی سبب برساخت نوعی 

بـه ایـن   » هاي ملیگردشگري و هویت«در پژوهش خودشان با عنوان ) 2011( 5و فریو 4وایت. گرددمیناسیونالیسم و هویت ملی محسوب 

تـر  گیري دقیقتواند سبب تصمیمهاي گردشگري تاریهی و بنیادهاي تاریخی هویت ملی میاند که شناسایی و آگاهی از جاذبهنتیجه رسیده

تواند در صورت معرفیِ دقیـق، منبعـی   بنیادهاي ملی نهفته در آثار تاریخی و هویتی می در واقع،. گردشگران در بازدید از آثار تاریخی شود

  . مهم براي توسعه گردشگري تاریخی و فرهنگی باشد

ها مورد بررسی قرار گرفته پژوهش تا حدودي در این پژوهش مسأَلهتوان به این نتیجه رسید که بندي مطالعات تجربی خارجی میدر جمع

هـا  عالوه بر ایـن، بیشـتر ایـن پـژوهش    . هاي مبهم استشناسیهاي نامنسجم و روشها، چارچوب نظريعف عمده این پژوهشاست، اما ض

همچنـین،  . انـد هـا را بررسـی ننمـوده   اند و به صورت موردي و دقیق این جاذبـه هاي تاریخی را به صورت کلی مورد بررسی قرار دادهجاذبه

  .  ها چندان مورد بررسی قرار نگرفته استاي تاریخی هم در این پژوهشههاي هویت ملی در جاذبهنشانه

  هاي داخلیپژوهش

-به این نتیجه رسـیده » ارزیابی آثار گردشگري در تقویت هویت ملی«در پژوهش خویش با عنوان ) 1393(نژاد خیلی و فضلیشجري قاسم

سزایی در توسعه و تعمیق هویـت   در طول تاریخ، نقش به) آگاهی تاریخی( ترین عناصر هویت ایرانی گردشگري با تقویت یکی از مهماند که 

تیموري و  .از طریق تقویت آگاهی تاریخی بر هویت ملی تأثیرگذار است) ایرانگردي(بنابراین گردشگري داخلی . ملی در میان ایرانیان دارد

کالنشـهر   یخیبـازار تـار  : يمـورد  ۀمطالعـ ( يشـهر  یخیتار يها مکان يعوامل مؤثر بر گردشگر «در پژوهشی با عنوان ) 1393(همکاران 

هـا و  رقابتی قرار دارد و بایـد از توانمنـدي   - وضعیت گردشگري بازار تاریخی تبریز در موقعیت تهاجمیاند که به این نتیجه رسیده» )زیتبر

تقوایی و صفرآبادي  .بازار در امر گردشگري موفق باشدرو به نحو احسن استفاده کرد تا این هاي پیشهاي موجود در بازار و فرصتپتانسیل

                                                             
1 Palmer, C 
2 Hall, D 
3 Pretes, M 
4 White, L 
5 Frew, E 
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» هاي تاریخی شـهر اصـفهان  جاذبه: مطالعه موردي(هاي تاریخی توسعه گردشگري فرهنگی با تاکید بر جاذبه«در پژوهش خویش با عنوان 

-جهـان و رتبـه دوم مجموعـه هشـت    رتبه نخست مجموعه نقشهاي تاریخی شهر اصفهان، بندي جاذبهاند که در رتبهبه این نتیجه رسیده

فرهنگـی و   -هاي زوجی بین معیارها، معیارهاي اجتماعی  همچنین بر اساس مقایسه ت؛هاي تاریخی شهر اصفهان اسجاذبه بهشت در بین

در پـژوهش  ) 1394(بذرافشـان   .تاریخی اثرگذارتر هستند -بنابراین در توسعه گردشگري فرهنگی .اندجذابیت در اولویت باالتر قرار گرفته

گردشگري یکی از عوامـل مهـم در فرآینـد    به این نتیجه رسیده است که » تاثیر گردشگري میراث فرهنگی بر هویت ملی«خویش با عنوان 

به عنوان یک محصول فرهنگی نمادین، نقش اساسـی در سـاخت یـا بازسـاخت      فرهنگی و تاریخی همچنین میراث. است ملی سازيهویت

 یملـ  تیـ هو تیـ جهـت تقو  يراهبـرد  یفرهنگـ  يگردشـگر «در پژوهش خویش با عنـوان  ) 1398(پرور و همکاران چان .هویت ملی دارد

... و  اتیـ مذهب، هنـر، ادب  ن،یعامل سرزم ،یخیتار نهیشیمانند آداب و رسوم، پ یواملاند که عبه این نتیجه رسیده» رانیا یاسالم يجمهور

-اقوام و فرهنـگ  انیو ارتباط م يتوسعه گردشگربر این مبنا،  .دینما فایا یمل تیهو تیوو تق یفرهنگ يدر گردشگر یینقش بسزا تواندیم

  .گردد یمل یهمبستگ تیتقو تیو در نها گریکدیها با اقوام و فرهنگ ییمنجر به آشنا تواندیمختلف خود م يها

ترین و اولـین اشـکال، مربـوط بـه      مهم :وارد است هابندي کنیم، چند اشکال و نقد اساسی بر این پژوهشاگر به صورت کلی بخواهیم جمع

در . شناسـی داراي اشـکال هسـتند   هاي انجام شده در این حـوزه از لحـاظ روش  بیشتر پژوهش. باشدها میشناسی این پژوهشبخش روش

این در حالی است که این . اندها نامشخص است و در برخی موارد به صورت نامنسجم ارائه شدهشناسیِ این پژوهشبرخی موارد اساساً روش

هاي صورت گرفته، فضـاي شـهري را بـه    همچنین، بیشتر پژوهش. هاي منسجم استشناسیهایی با روشي پژوهشی نیازمند پژوهشحوزه

  . اندپرداخته ها آنو بازنمایی هویت ملی در  تاریخی شهريِ هايجاذبهاند و خیلی کم به نمادها و صورت کلی در نظر گرفته

  

  :مفهومییات ادب

در این بخش هر کدام از ایـن مفـاهیم   . و هویت ملی گردشگري فرهنگی و تاریخی،: مفهوم نظري بنیادي وجود دارد دودر پژوهش حاضر، 

  . گیردنظري مورد بحث و بررسی قرار می

  گردشگري فرهنگی و تاریخی

تواند تجارب جدیدي را با و جوامع است که از طریق آن فرد میها گردشگريِ فرهنگی تماس منفعل، فعال و تعاملی بازدیدکننده با فرهنگ

کنـد و  تر گردشگري فرهنگی حکایت مـی تر و تعاملیاین تعریف از گرایش به اشکال فعال. دماهیت آموزشی، خالقانه یا سرگرمی کسب کن

ها و اجتماعات مختلفی در ارتبـاط  مان با فرهنگتوانند همزدارد که آموزش و سرگرمی دو مقوله ناسازگار نیستند و گردشگران میبیان می

  ).30: 1392اسمیت و همکاران، (باشند 

تر هستند و نسبت به تـاثیرات گردشـگري بـر    معتقد است که گردشگران فرهنگی معموال از گردشگران معمولی فرهیخته) 1996(ریچاردز 

تـاریخی، کسـب    –بنابراین، گردشگر فرهنگـی  ). 30: 1392اسمیت و همکاران، (باشند تر میزیست و فرهنگ حساسمردم محلی، محیط

  ). 63: 1386رنجبریان و زاهدي، (باشد اي کیفی ناشی از تعامل وي و محیط مورد بازدیدش میکند و در واقع تجربهفرهنگ می

هـا، هنـر و موسـیقی    ل مراسم، رفتارها، نمایشـنامه هاي فرهنگی یک مقصد از قبیدر گردشگري فرهنگی، هدف اصلی گردشگر دیدن جلوه

این ). 27: 1392کاظمی، (هاي فرهنگی براي گردشگران است از جمله جاذبه... در مناطق در حال توسعه، اماکن مذهبی، تاریخی و . است

ري عالیـق ویـژه، پیونـدهاي    گردشگري فرهنگی اگرچه با گردشگ. تواند حاوي تجربه واقعی و تخصصی فرهنگی هم باشدنوع گردشگري می

هاي پیشین، محرك این نـوع از گردشـگري اسـت    عالقه به تجربه کردنِ فرهنگ. تري برخوردار استمشخصی دارد، اما از مرزهاي گسترده

  ).32: 1390محمودي، (

هـاي  اسـتانی، قصـرها، یادمـان   ها، بناهاي تـاریخی و ب گردشگري تاریخی، نوعی از گردشگري مبتنی بر میراث تاریخی شامل بازدید از موزه

رنجبریان (باشد هاي قدیمی میهاي مهم تاریخی و گورستانهاي مرتبط با وقایع و شخصیتتاریخی، بناهاي مذهبی، معماري سنتی، محل

-ابنیه تـاریخی مـی  ها و ها، مکانشود و به بازدید از موزهاین گونه از گردشگري که گردشگري میراث نیر نامیده می). 63: 1388و زاهدي، 

هاي فرهنگـیِ سـخت را شـامل    گردشگري تاریخی عموما جاذبه. اي از گردشگري را به خود اختصاص داده استامروزه بخش عمده ،پردازد

هـاي فرهنگـی سـخت    جاذبه. کندتقسیم می) مادي(و سخت ) معنوي(هاي نرم هاي گردشگري را به جاذبهجاذبه) 1997(داسول . شودمی

هاي نرم دربرگیرنده موسیقی، هنرهاي جاذبه. شودها، معماري، بناهاي مذهبی، مراکز فرهنگی و مراکز معاصر مین تاریخی، موزهشامل اماک

  ). 88: 1392کاظمی، (نمایشی، شعر، ادبیات، نقاشی، فرهنگ عامله و مواردي از این قبیل است 

کنـد و  آشـنا مـی   گذشـته از دوران  مانـده باقی نمودهاي عینیعنوان  اریخی، بهرا با آثار و ابنیه ت عالقمندانفرهنگی، تاریخی و گردشگري 

. هی تاریخی میان گردشگران مؤثر استطور مساتقیم در ایجاد آگا بدین ترتیب به. عی استمچنین یادآور روایات، اساطیر و خاطرات جمه



    149هاي گردشگردي تاریخی شهر اصفهان   بازنمایی هویت ملی در جاذبه

و پیوندهاي جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی  تعلقاتنسبت به ثبت هاي مکه آگاهی تاریخی نیز به نوبه خود با ایجاد گرایش از آنجایی

توان گفت که گردشگري میراث فرهنگی با اعضاي جامعه دارد، می میاندر  هویت ملی تعمیققی در توسعه و میو قومی، تأثیر مستقیم و ع

  ). 1393نژاد، خیلی و فضلیي قاسمشجر( و در تقویت هویت ملی دارا است بدیلیبسزا و بیبرانگیختن آگاهی تاریخی، نقش 

  هویت ملی

دهند و  هاي عقالنی قوام می همزمان به گزینش طور بهها،  هویت. ها و انتظارات در مورد خود که خاص نقش است فهم :عبارت است از هویت

ماهوي، یعنی جدا از بسـتر اجتمـاعی   توان به شکل  ها را نمی هویت. دهند ها شکل می اند که به آن الملل این الگوهاي هنجاري سیاست بین

-اي از معانی تلقی شوند که یک کنشگر با در نظر گرفتن چشماي هستند و باید به عنوان مجموعهها ذاتاً اموري رابطه آن. ها تعریف کرد آن

از خود را در رابطه با سایر  هاي خاصی هاي اجتماعی برداشت هویت. دهد ي اجتماعی به خود نسبت میانداز دیگران یعنی به عنوان یک ابژه

خـود را  » خود«که  این. دهند گذاري شکل میکنند و به تصمیمات سیاست دهند و از این طریق منافع خاصی تولید می کنشگران نشان می

ود بـر  دهـد کـه چگونـه خـ     ونت توضیح مـی . ها ایجاد خواهد کرد بداند، تفاوت زیادي در تعامل میان آن» دیگري«دوست، رقیب یا دشمن 

فرستد و دیگري این نشانه را بر مبناي برداشـت خـودش از وضـعیت تفسـیر      اي براي دیگري میاساس برداشتی که از وضعیت دارد، نشانه

دهد و در این تعامل است که هویت خود و دیگري به عنوان دوست  دهد و خود پاسخ می کند و بر اساس این تفسیر، عالمتی به خود می می

ها شناخت مشترك خلق  پس اعمال اجتماعی فرایندهاي عالمت دادن، تفسیر و پاسخ اند که در بستر آن. گیرد یب شکل مییا دشمن یا رق

کنند و این هویت بـه عنـوان خصوصـیت     کنشگران با مشارکت در معانی جمعی هویت کسب می. دهد شود و یادگیري اجتماعی رخ می می

اند که به منـافع  هاي متفاوت و متحول به بیان دیگر، این هویت. آورد رفتاري آن را به وجود میهاي انگیزشی و  المللی گرایش کنشگران بین

  ). 35: 1384ونت،(دهند و رفتارهاي کنشگران شکل می

ابراین بنـ . رویم اساساً ما بر مبناي هویت خود به دنبال منافع می. رسیم که هویت داشته باشیم ما تنها زمانی به منافع می :ونت معتقد است

میان منافع و هویـت را در قالـب مفهـوم یـک      ۀونت رابط. دهد و هیچ امري به تنهایی مفهوم ندارد منافع و هویت در قالب جمع معنی می

دهند بـه دلیـل سـاختارهاي     شود و اعمالی که آنان بر مبناي نقش خود صورت می ها فرض می هایی که بر دولت نقش. کند نقش تحلیل می

البته باید گفت که هویت ملی به عنوان یک پدیده سیاسی ). 37: 1384ونت،(کند الملل عمل می ست که در سطح نظام بینذهنی مفاهیم ا

امـا هویـت ملـی بـه     . هاي دیگر راه یافت به سرزمین 19در اواخر قرن  آنگاهو اجتماعی، نوزاد عصر جدید است که ابتدا در اروپا پیدا شد و 

کـه از  ) ملـی  وخـوي  خلـق (مفهوم  جاي بهي دوم قرن کنونی ي علوم اجتماعی است که از نیمههاي تازهختهعنوان یک مفهوم علمی، از سا

هویـت بـدین مفهـوم زمـانی پدیـد آمـد کـه ملـت بـه معنـاي امـروزي شـکل             . مفاهیم عصر رمانتیک بـود، در حـال رواج گـرفتن اسـت    

اعضاي یک طایفه که نیاي . به طایفه و تیره و قبیله و ایل و قوم دارد بنابراین هویت ملی ریشه در احساس تعلق). 59: 1381رهیاب،(گرفت

هـاي اقتصـادي همکـاري    کنند، هم زبانند، آداب و رسوم مشترك دارند و با یکدیگر در زمینـه  مشترك دارند، در سرزمین معین زیست می

  ). 12: 1383تاجیک،(راي نام معین و هویت جمعی هستندداجنگند، معموالً  دارند، رهبران مشترك دارند و براي دفاع از منافع طایفه می

  :روش تحقیق

شناسی را به عنـوان الگـویی بـراي    بارت، نشانه. اي روالن بارت استخاص تحلیل اسطوره طور بهشناسی و روش پژوهش حاضر از نوع نشانه

ي عملکـرد اسـطوره در اختیـار او    منسجمی در مورد نحـوه این الگو توضیحات دقیق و . بردپیشبرد طرح خود در تحلیل اسطوره به کار می

اي بین یک دال و یک مدلول، یـک  یک نشانه ناشی از رابطه. شودي سه جزئی نشانه را یادآور میرابطه» اسطوره امروز«بارت در . گذاردمی

اي است که میان یک پس نشانه معادله. کنیماي است که میان دال و مدلول برقرار مینشانه همان رابطه. صدا یا عالمت و یک مفهوم است

   ).73: 1385ن، آل(کنیم دال و یک مدلول برقرار می

-روش نمونـه . انـد در یک فرآیند تاریخی شکل گرفته که باشد می اصفهان شهر جاذبه هاي گردشگري تمامی حاضر، پژوهش آماري جامعه

اند کـه داراي  شناسی انتخاب شدهها و نمادهاي شهري براي انجام تحلیل نشانهنشانهبدین معنا که . گیري هدفمند استگیري، از نوع نمونه

که هویت ملـی   ي تاریخی بیشتري برخوردارند و احتمال ایناز سابقه هستند،گردشگران داخلی و خارجی استان  در میان شهرت بیشتري

  . را بازنمایی کرده باشند بیشتر است

هـاي  ها و مدلولبراي نیل به این هدف، ابتدا دال. اي روالن بارت استفاده شده استاز روش تحلیل اسطورههاي پژوهش، براي تحلیل داده

ي نشـانه  هـاي شـهري در سـطح اول مرتبـه    سپس این نمادها و نشانه. هاي شهري انتخاب شده، مشخص شده استي نمادها و نشانهاولیه

ي نشانه در نظام اول مرتبه آنچه. باشدي نشانه نیز میاي نیازمند، تحلیل در سطح دوم مرتبهاما تحلیل اسطوره. )1نمودار ( اندتحلیل شده

ي نشـانه  ي دال و مدلول در سطح اول مرتبـه اي که از رابطهبنابراین، در این مرحله، نشانه. شودبوده در نظام دوم مرتبه، صرفاً یک دال می

ایـن سـطح دوم مرتبـه را    . ایـم شناسی رفتـه ي نشانهو به دنبال درك مدلول آن در زنجیرهشود به دست آمده است، تبدیل به یک دال می
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شـود  اي وارد تحلیـل مـی  نامد و در این سطح است که ایدئولوژي و تحلیل نقش آن در بازنمـایی نشـانه  اي میبارت، سطح تحلیل اسطوره

  ).2نمودار (

  
  دال و مدلول از دیدگاه بارت رابطه: 1نمودار 

  
  مرتبه نشانه از دیدگاه بارتمرتبه و دومنظام اول 2نمودار 

و داللت ثانویه یا ) یک نشانه به جاي چیست؟(داللت اولیه یا مستقیم. ، دو سطح داللتی در تحلیل مدنظر بوده استدر مدل تحلیلی مذکور

کنـد، عملکـرد تمـایز    ازي در سطح دال عمل میدر حالی که تمایز میان زبان ملفوظ و زبان مج). هاي فرهنگی آن چیست؟تداعی(ضمنی

هاي مستقیم و ضمنی، وجـوهی بـراي تشـریح رابطـه     شناسی، داللت در نشانه. میان داللت مستقیم و داللت ضمنی در سطح مدلول است

هاي ضمنی معنـا  و مدلولهاي مستقیم مدلول: باشندآید، میها به وجود میمیان دال و مدلول و تمایزي تحلیلی که میان دو نوع از مدلول

در داللت صریح، تمایل به ارائه معناي معین، ملفوظ، آشکار یا مطابق عقل سلیم بـراي نشـانه   . آیدها به وجود میتوسط هر دوي این داللت

  .)209: 1387چاندلر، (توان یافتها مینامههاي زبانی، معناي مستقیم همان است که در لغتدر مورد نشانه. وجود دارد

  

  :هاتحلیل یافته

ایـن  . کنندها بر چه چیزي داللت میبررسی شده است که این دال مسأَلهسپس این . اندهاي مهم مشخص شدهابتدا دال براي انجام تحلیل

بررسـی هـر   به منظور جلوگیري از افزایش حجم مقاله، در . ي نشانه بررسی شده استمرتبهي نشانه و دومي اول مرتبهفرآیند در دو مرحله

  .اندشناختی ارائه شدههاي شهري، هر دو مرحله در قالبِ تفسیر نشانهکدام از نشانه

  )وردي خانپل اهللا(پل وسه سی: الف

بـر   وردي خـان اونـدیالدزه   اهللا متـر عـرض، کـه توسـط     14متـر طـول و    295دهانـه،   33پلی اسـت بـا    ،وردي خان پل اهللا یا پل وسه سی

اول  يهاي درجه پل را یکی از پل وسه سی )1357(پرسی سایکس. است ساخته شده صفوي عباس شاه زمان با حکومت همو  رود زاینده روي

ایـن اثـر در   . نامـد میآن را از بهترین آثار معماري ایران  )1362(آفرین و دن گارسیا آن را شاهکار معماري و شگفت )1372(شاردن ،جهان

   .است  به ثبت رسیده آثار ملی ایران از یکی عنوان به 110 ثبت يبا شماره 1310دي  15تاریخ 

. پل بیانگر این است که این مکان محل برگزاري مراسم مختلفـی بـوده اسـت   وسههاي مختلف در سی، دالشناختیبر مبناي تحلیلی نشانه

هـا بـا    براي اجتماع مردم و اشتراك معـانی آن هاي بزرگ خود را بازنمود کرده است، محلی این مراسم که در بیشتر حاالت به عنوان جشن

ها ها و مدلولتوان تنها به عنوان یک اثر تاریخی و نمادي شهري که داراي یک مجموعه دالپل را نمیوسهبنابراین، سی. همدیگر بوده است

هاي اجتمـاعی و معـانی   اي از انگارههکه مجموع کرددر سطح ظاهري و مستقیم است، قلمداد نمود بلکه باید آن را یک اثر نمادین قلمداد 

اي از رمزگـان اجتمـاعی، فرهنگـی،    در واقع، مجموعه. ها را بازتولید نموده است ها هم آنمشترك را بازنمایی نموده است و در برخی حالت

  .ویتپل، نمادي هویتی تلقی شود نه یک اثر شهري و تاریخی فاقد هوسهنمادین و ایدئولوژیک سبب شده است که سی



    151هاي گردشگردي تاریخی شهر اصفهان   بازنمایی هویت ملی در جاذبه

پرسـت،  یـزدان (شـده اسـت  پل برگزار میوسهتیرماه هر سال در کنار سی 13یکی از مراسم اجتماعی بوده است که در » 1پاشانجشن آب«

در ایـن مراسـم، مـردم بـا     . کردندو شاعران، افراد بانفوذ اجتماعی، بزرگان سیاسی، رجال مذهبی و اقتصادي در آن حضور پیدا می) 1387

در واقع، در این مراسم مـا شـاهد اشـتراك معـانی بـین مـردم از       . پرداختندالب به روي یکدیگر به شادمانی و پایکوبی میپاشیدن آب و گ

پل نمادي براي برگزاري این مراسم و جشن بوده است و با برگزاري آن، نوعی معناي مشترك بین مردم وسهسی. قشرهاي گوناگون هستیم

این مراسم به عنوان یک رمزگان اجتمـاعی و فرهنگـی، فرصـتی بـراي     . شده استچندین ساله، بازتولید میشکل گرفته و پس از برگزاري 

یکی دیگر از مراسم اجتماعی بوده است که در ایـن مکـان   » شویانمراسم خاج«. نشان دادن همبستگی و انسجام اجتماعی مردم بوده است

پیـروان  . شـود  مسیحی است که به مناسبت غسل تعمید حضرت مسیح برگـزار مـی  هاي  نام یکی جشن »شویان خاج«. شده استبرگزار می

ت، یـ بال(کننـد مـی  شـنا  هـا  آن در و رونـد  مـی  جاري هاي آب درون به است، شده  مقدس روز این در آب که دین مسیح با اعتقاد بر اینکه

زمـان   هـم . کردنـد پل برگزار مـی وسهماه در کنار سیدي 24هاي ایران در زمان صفویه، این مراسم را در روز بر همین مبنا، ارمنی). 1384

. اند که خود کنشی در راستاي تقویت تعامل اجتماعی بوده اسـت پرداختههاي غیرارمنی میها در اطراف پل به تبادل کاال با اصفهانیارمنی

توان این مراسـم  اند، میاند که تعلق ملی به ایران داشتههاي ایرانی هم بخشی از ساختار اجتماعی ایران بودههرحال، با تلقیِ اینکه ارمنی به

را هم رمزگانی کنشی در راستاي تقویت تعامل اجتماعی از طریق رمزگان فرهنگی و اجتماعی از یک طرف و تعالی معناهاي مشترك و در 

شده است و نمادي بزرگ از هویت برگزار میپل وسهترین مراسمی که در سی اما مهم. نهایت تقویت هویت ملی از طرفی دیگر قلمداد نمود

-انجامید و طی آن سـی روز به طول میي صفویه بین سه تا هفت شبانهاین جشن در دوره. ملی ایرانی است، مراسم جشن نوروز بوده است

در نظر گرفتن اینکه نوروز  با). 151: 1372؛ شاردن، 195: 1378جنابندي، (شدپل چراغانی شده و مراسم گلریزان بر سر پل برگزار میوسه

پل در اصفهان نمادي براي تقویت هویت ملی از این جنبه، وسهتوان این مسئله را بیان نمود که سینماد اصلی هویت ملی ایرانی است، می

راستاي بازتولیـد  در ) رمزگانی کنشی بر مبناي رمزگانی اجتماعی و فرهنگی(شد، کنشی اجتماعی و مراسم نوروز که در این پل برگزار می

  . هویت ملی و نماد اصلی آن، یعنی نوروز، بوده است

... پل، سبک معماري، فرم تعامالت اجتماعی در آن، تـاریخِ ملـی نهفتـه در ایـن پـل و     وسههاي گوناگون برگزار شده در سیمراسم و جشن

ي یـک  تواننـد زیرمجموعـه  ها در نهایت می ي این مؤلفههمه. توان برداشت کردپل به عنوان یک دال میوسههایی هستند که از سیمدلول

هـا، تنهـا زمـانی     هاي مختلف و معناهاي حاصل شده از آني مهم این است که این دالمسئله. قلمداد شوند» هویت ملی«دالِ اعظم به نام 

  .را بدهند» پلسهوسی«شانه به نام کنند که در کنار هم قرار بگیرند و در یک روند تاریخی و فرآیندي تشکیل یک نمعنا پیدا می

  

  پلوسههاي هویتی بازنمایی شده در سی مؤلفه :1شمارهجدول 

  

  نقش هویتی  رمزگان غالب  ي معنایی مؤلفه  ردیف

  اجتماعی هویت ملی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/اجتماعی/فرهنگی  پاشانجشن آب  1

  اجتماعی هویت ملی/فرهنگیتقویت بعد   تاریخی/اجتماعی/فرهنگی  شویان خاججشن   2

  تاریخی هویت ملی/اجتماعی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/اجتماعی/فرهنگی  جشن نوروز  3

  تاریخی هویت ملی/تقویت بعد فرهنگی  هرمنوتیکی/فرهنگی  سبک معماري  4

  تقویت بعد اجتماعی هویت ملی  فرهنگی/اجتماعی  فرم ارتباطی  5

  

  پل خواجو: ب

رود در انتهاى شرق خیابان کمال اسماعیل  بر روي رود زاینده پلوسهسیهاي تاریخی شهر اصفهان است که در شرق  پل خواجو یکی از پل

قمـري روي   1060عبـاس دوم در سـال    پل خواجو یا پل شـاهی بـه دسـتور شـاه    . اصفهانى و انتهاى جنوبى خیابان خواجو واقع شده است

آبـاد بـه    عباس دوم از احداث این پل ارتباط دو قسمت محله خواجـو و دروازه حسـن   هدف شاه .تیموري ساخته شد هاي پلی از دوره ویرانه

  . )233: 1329وحید قزوینی، (آباد و پل شیراز نیز شهرت دارد تخت فوالد و راه شیراز بود که به پل حسن

تـوان  شود و مـی پل ساخته شده است و چهارباغ خواجو نامیده می معبري وجود دارد که دقیقاً در محوري به موازات محور میدان به جانب

جهـان، در آغـاز کـار بـه عنـوان جهـت اصـلی و الگـویی بـراي تمـام مجموعـه برگزیـده شـده               چنین استنباط کرد که جهت میدان نقـش 

                                                             
  . شده استهایی دیگر برگزار میاین جشن یک جشن ملی بوده است که در نقاط دیگر ایران به گونه 1
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ه بخشی از طرح عظیم شاهان صفوي براي ي معبر، بلک منزله گردد که پل خواجو از آغاز نه بهرو آشکار می ازاین). 41: 1377استیرلن، (است

  . جهان مشاهده نمود توان در میدان نقششکل دادن به پایتخت جهان تشیع بوده است که مرکزیت آن را می

در ) 1371شـاملو،  (چنانچه از قصص الخاقانى نقل شـده . ها بوده استها و مراسمعالوه بر این، پل خواجو محلی براي برگزاري برخی جشن

عبـاس ثـانى پـل را     که پل ساخته شد و به پل شاهى شهرت یافت بعد از تعطیالت نوروز آن سال برحسـب فرمـان شـاه   ) ق.ه 1060(سال 

هاي آن را یکى از امراء و بزرگان تزیین نمود و براى جشـن مهیـا گردیـد و شـعراى مشـهدى       بندي و چراغان کردند و هر یک از غرفه آیین

در واقع، جشـن نـوروز بـه عنـوان نمـادي از       .اند اي در وصف آن چراغانى و جشن سروده تبریزى قصیده بیت و نیز صائب 45اى در  قصیده

. استشده شده است، در برخی موارد در این پل هم برگزار میپل به صورت مفصل برگزار میسهوکه در سی هویت ملی ایرانی عالوه بر این

-همچنین جشن. یکی از کارکردهاي اجتماعی و معنایی پل خواجو در دوران گذشته قلمداد نمودتوان بنابراین، بازنمود عظمت نوروز را می

  . شده استتواند بخشی از هویت ملی در آن دوره تلقی شود، در این مکان برگزار میپاشان هم که میهاي دیگري همچون جشن آب

که گاهی اوقات هم در اینجا پذیراي برخی مهمانان داخلـی و خـارجی   ي پل عباس در میانه همچنین قرار دادن ساختمانی براي اقامت شاه

این امـر را  . اي براي داللت بر این باشد که پل خواجو نمادي براي نمایش عظمت و بزرگی ایران و صفویه باشدتواند نشانهبوده است، میمی

ي نشـانه  رفته در ساختمان بیگلربیگی که در سطح اول مرتبهها و تزئینات به کار ي ساخت و معماري پل، کاشیتوان در شیوهبه خوبی می

توانـد یکـی از   هرحال، نمایشِ ابعـادي از هویـت ملـی در ایـن اثـر، مـی       به. ، مشاهده نمودداردداللت بر جایگاه بزرگان و یا عمارت بزرگان 

  .کارکردهاي اجتماعی آن باشد

این شـیرها در بافـت رمزگـانی فرهنگـی، تـاریخی و      . اندي پل خواجو ساخته شدهبعدي در این زمینه، شیرهایی هستند که در ابتدا مسأَلۀ

ي چهـارم قبـل از مـیالد    سابقه شیر سنگی به هـزاره . رود و پل خواجو داشته باشندها از زاینده توانند داللت بر نگهبانی آنهرمنوتیکی، می

ها موجـب دور   خویی آناند و این تصور وجود داشته است که درندهها بودهآرامگاهها، قصرها و شیرها نگهبانان نمادین پرستشگاه. گرددبرمی

دانسـتند و شـاهان بـراي نشـان دادن     ایرانیان از دیرباز شیر را سلطان دیگر جانوران مـی ). 61: 1378هال، (شودآور میکردن تأثیرات زیان

در این . اشاره نمود» تخت مرمر«و » تخت نادري«توان به از آن جمله میدادند که قدرت خود، تخت پادشاهی را بر مجسمه شیرها قرار می

ویـژه شـیرهاي    حضور شیرها و بـه . بهره نبودندهم از این شکل بیستون و کاخ گلستان  همچون تحت جمشید، چهل يهاراستا، ستون کاخ

میالدي و رسمی شدن مذهب تشیع،  1501ر سال چرا که با تشکیل سلسله صفویه د ؛سنگی در عصر صفویه بسیار چشمگیر و متنوع است

ترین صفات انسـانی را در وجـود مـوال    در این دوره، ایرانیان که عالی. هاي فرهنگی خود شدفرصت مناسبی براي بازگشت ایرانیان به ریشه

ضـمن رعایـت محـذورات دینـی و     دانستند، شیر را نماد آن حضرت قرار داده تا یافته بودند و وي را مظهر شجاعت و مردانگی می) ع(علی

  ). 8: 1388تناولی، (را تجسم ببخشند) ع(سازي به طریقی بتوانند صفات علیدوري از شبیه

هاي ناب، فرم تعامالت اجتماعی در کاريویژه کاشی هاي گوناگون برگزار شده در پل خواجو، سبک معماري و بهمراسم و جشن کلی، طور به

ایـن   همـه . توان برداشـت کـرد  هایی هستند که از پل خواجو به عنوان یک دال میمدلول... ملی با مذهب و هايآن، تالش براي تلفیق رگه

هاي مختلف و مهم این است که این دالمسأَله . قلمداد شوند» هویت ملی«ي یک دالِ اعظم به نام توانند زیرمجموعهها در نهایت می مؤلفه

کنند که در کنار هم قرار بگیرند و در یک روند تاریخی و فرآیندي تشکیل یک نشانه زمانی معنا پیدا میها، تنها  معناهاي حاصل شده از آن

  .را بدهند» پل خواجو«به نام 

  هاي هویتی بازنمایی شده در پل خواجو مؤلفه :2شماره جدول 

  

  نقش هویتی  رمزگان غالب  ي معنایی مؤلفه  ردیف

  اجتماعی /تقویت بعد فرهنگی  اجتماعی/فرهنگی  پاشانجشن آب  1

  اجتماعی /تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/اجتماعی/فرهنگی  بازتولید نقش شیر  2

  تاریخی /اجتماعی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/اجتماعی/فرهنگی  جشن نوروز  3

  تاریخی /تقویت بعد فرهنگی  هرمنوتیکی/فرهنگی  سبک معماري  4

  تقویت بعد اجتماعی   فرهنگی/اجتماعی  فرم ارتباطی  5

  تاریخی /سیاسی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/سیاسی/فرهنگی  نمایش تاریخ و تمدن ایرانی  6

  مذهبی /سیاسی/تقویت بعد فرهنگی  مذهبی/سیاسی/فرهنگی  یابی تشیعتالش براي رسمیت  7
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  قاپو عمارت عالی: ج

هـاي عهـد   فردي از معمـاري کـاخ  منحصربه نام داشت، نمونه» دولتخانه قصر«و » جهان دولتخانه مبارکه نقش«این قصر که در عهد صفویه 

قاپو داراي پنج طبقه سـاختمان اسـت کـه هـر     عالی. عباس اول، ساخته شده است ، به امر شاهاست که در اوایل قرن یازدهم هجري صفوي

ناپذیري وارد آمده است، ولی هنـوز  ها و لطمات جبرانخرابی ي صفویه به تزئینات بناهابا آنکه بعد از دوره. اي داردي آن تزئینات ویژهطبقه

  ).67: 1377دل، زنده. (داردهاي عهد صفویه را در بر دارد و تماشاکنندگان را به تحسین و تمجید وامی ها و نقاشیبريشاهکارهایی از گچ

قاپو به معناي نامِ عالی. مرتبط با ورودي کاخ و آستانه آن استتوان گفت، قاپو میشناختیِ عمارت عالیکه در تحلیل نشانه مسأَله اياولین 

. ي اول داللت بر باشکوه بودنِ کاخ، خود شـاه، حکومـت و کشـور ایـران دارد    این امر در مرحله. آستانه و ورودي یا در بزرگ و باشکوه است

ا شکوه بودن حکومت و شاه نمادي از باشکوه بودن کشور ایـران  دیگر، باشکوه بودن کاخ، نمادي از باشکوه بودنِ حکومت و شاه، و ب عبارتی به

اي در سـتایش امـام   ، بـاالي در ورودي کـاخ، جملـه   ي نشـانه تحلیل سطحِ اول مرتبـه بر مبناي . شودجا ختم نمیبه همین مسأَلهاما . دارد

در ایـن   مسـأَله ایـن  . آورده اسـت ) ع(امام علـی  يعباس، این در ورودي را از نجف و مقبره همچنین شایع است که شاه. آمده است) ع(علی

یـابی و  عالوه بر این، نـوعی هویـت  . مذهب بودندتواند داللت بر نوعی تقابل هویتی و معنایی با دولت عثمانی داشته باشد که سنیسطح می

اي گفت کـه آسـتانه و   سطح تحلیل نشانهتوان در این بنابراین، می. توان در ورودي این کاخ مشاهده نمودگراییِ دینی و شیعی را میهویت

قاپو در چارچوب رمزگان نمادین و هرمنوتیکی، نمادي از تلفیق هویت ایرانی با هویت شیعی اسـت و در واقـع نمـادي    در ورودي کاخ عالی

  .اسالمی –است از هویت ایرانی 

. ها در بخش قبلی آمـد  زیبا و باشکوهی مواجه هستیم که شرح آنهاي  قاپو با مینیاتورها و نقاشیعالوه بر این، در طبقات مختلف کاخ عالی

هـا کـه   از یک طرف، این نقاشی. توانند چندین داللت و معناي مختلف و البته مرتبط با یکدیگر داشته باشندها در این سطح میاین نقاشی

تواند داللت بـر شـکوه و عظمـت هنـريِ     الوه بر این، میع. اثرهایی از هنرمندان ایرانی هستند، داللت بر اهمیت هنر نزد دولت صفویه دارد

از طرف دیگر، . شویمبنابراین، ما در این سطح از یک طرف با شکوه و عظمت هنري و فرهنگی ایران مواجه می. کشور ایران هم داشته باشد

در برخی مـوارد مکـانی بـراي مالقـات شـاه و      که این کاخ  مسأَلهبا لحاظ نمودن این . با نمایش این هنر و فرهنگ باشکوه هم روبرو هستیم

ها را به نوعی نمایش شـکوه و عظمـت فرهنگـی، تـاریخی و هنـري      توان این نقاشیاطرافیانش با مقامات کشورهاي خارجی بوده است، می

در چـارچوب  (را ایفا کنندتوانند همین نقش هم می... ها و بريها، گچکاريکاشی. ایرانیان به سران کشورهاي خارجی مختلف قلمداد نمود

ي قاپو در زمینـه این سالن، اوج هنر ایرانی در عالی. البته اوج این هنر و نمایش آن هم، اتاق صوت یا سالن موسیقی است). رمزگان فرهنگی

ـ   پس در این سطح، به. کنندگان خارجی بوده است ي اجراي آن و همچنین نمایش آن به مالقاتموسیقی و شیوه ا دو مسـئله  طورکلی مـا ب

از یک طرف با بازنمایی فرهنگ و هنر ایرانی که بخش بنیادي هویت ملـی ایرانـی اسـت، مواجـه هسـتیم و از      . مرتبط با هم مواجه هستیم

طرف دیگر، با نمایش منسجم این هویت به خارجیان و حتی بازدیدکنندگان داخلی روبرو هستیم که کنشی در راستاي تقویت هویت ملـی  

  .شودی بازتولید آن قلمداد میایرانی و حت

قاپو جایگاهی تعبیه شده است که شاه و اطرافیـانش  در بخشی از کاخ عالی. است... هاي ملی و، جشنمراسمقاپو در دیگر، نقش عالیمسأَلۀ 

بنیادي از هویت ملی ایرانـی  که بخشی  عالوه بر این مراسمها و این جشن. هاي برگزار شده در میدان را ببینندتوانستند مراسم و جشنمی

و هـا  مراسـم تعبیه جایگاهی بـراي تماشـاي ایـن    . انداند، براي شاه و دستگاه حکومتی هم از اهمیت زیادي برخوردار بودهشدهمحسوب می

انـد و  دادها ارتقـا مـی  که هویت ملی ر ها عالوه بر اینو جشن مراسمهرحال، این  به. دارد  مسأَلهقاپو، داللت بر همین ها در کاخ عالیجشن

  . اندکردهاند، انسجام اجتماعی را هم تقویت کرده و بازتولید میشدهخود، بخشی از ساختار هویتی ایرانی محسوب می

قاپو گفت این است که این عمارت، نمادي از تلفیـق هویـت ایرانـی و    عالی توان در زمینهنشانه می مرتبههرحال، آنچه در سطح نظام دوم به

قاپو بازنمایی شده است، تنها هویت ایرانـی یـا هویـت شـیعی     آنچه در عالی. اسالمی دارد –طورکلی داللت بر هویت ایرانی  شیعی است و به

قاپو هاي مختلف عالیبخش. اسالمی یا هویت ملی یاد کرد –توان از آن به عنوان هویت ایرانی نیست بلکه تلفیقی از هر دو مورد است و می

طورکلی معماري کاخ نمادي از هویت فرهنگی و هنـري ایرانـی هسـتند کـه      ها، سالن موسیقی، مینیاتورها و بهکاريها، گچ از جمله نقاشی

  . گردنداي از هویت ملی محسوب میزیرمجموعه
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  قاپوبازنمایی شده در عمارت عالیهاي هویتی  مؤلفه: 3جدول شماره 

  

  نقش هویتی  رمزگان غالب  ي معنایی مؤلفه  ردیف

  مذهبی /اجتماعی/تقویت بعد فرهنگی  مذهبی/اجتماعی/فرهنگی  هاي ملی و مذهبیجشن  1

  اجتماعی /تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/اجتماعی/فرهنگی  اتاق صوت و سالن موسیقی  2

  تاریخی /اجتماعی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/اجتماعی/فرهنگی  شیعی فرهنگ هاي مؤلفه بازنمایی  3

  تاریخی /تقویت بعد فرهنگی  هرمنوتیکی/فرهنگی  سبک معماري  4

  تقویت بعد اجتماعی   فرهنگی/اجتماعی  فرم ارتباطی  5

  تاریخی /سیاسی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/سیاسی/فرهنگی  نمایش تاریخ و تمدن ایرانی  6

  مذهبی /سیاسی/تقویت بعد فرهنگی  مذهبی/سیاسی/فرهنگی  یابی تشیعبراي رسمیتتالش   7

  

  اهللا مسجد شیخ لطف: د

سال ساخته شده  18عباس اول در مدت  است که به فرمان شاه .ق. کاري قرن یازدهم ه اري و کاشیاین مسجد شاهکار دیگري از هنر معم

کتیبـه  . به اتمام رسیده است. ق. ه 1028سال اتمام یافته و ساختمان و تزئینات آن در  .ق. ه 1011خت سردر معرق آن در سال سا .است

است کـه نـام وي در   » استاد محمدرضا اصفهانی«معمار و بناي مسجد . است. ق. ه 1012لیرضا عباسی و به تاریخ سردر آن به خط ثلث ع

  ). 113: 1378، دلزنده(ي کوچکی ذکر شده استداخل محراب زیباي مسجد در لوحه

سـاخت ایـن مسـجد هـم     . عباس به اصفهان آمده است دوران خود در لبنان بوده است که به دعوت شاهشیعه اهللا از علماي نامی شیخ لطف

عباس با دعوت از چنین علمـایی و سـاخت چنـین مسـاجدي کـه در آن       شاه که مهم این است مسأَله اما ظاهراً براي تکریم وي بوده است

در واقع، ما در اینجا بـا  . خورد، درصدد تقویت مذهب تشیع صفوي در برابر تسنن عثمانی بوده استبنیادهایی از مذهب شیعه به چشم می

نظیر است، هم درصدد تقابـل  ک ساختار معماري بیاهللا که داراي یعباس با ساخت مسجد شیخ لطف شاه. یک تقابل معنایی مواجه هستیم

دیگـر، هـر    عبـارت  بـه . با ساختارهاي معماري عثمانی بوده است و هم درصدد تقویت و توسعه ساختارهاي معماري خاص صـفوي و تشـیع  

توان تالشی در را هم می اهللابخشی است و مسجد شیخ لطف ساختار معنایی و هویتی نیازمند ساختارهایی مادي براي بازتولید و مشروعیت

هاي ورودي مسـجد  براي نمونه، عبارت. هاي بسیاري را در مسجد شاهد آوردتوان نمونهبراي درك این موضوع، می. این زمینه قلمداد نمود

  . است، گواهی براي این ادعا است) ع(و محراب مسجد که در وصف امام علی

عباس این نیاز را احساس کرده اسـت کـه بـراي رسـمیت یـافتن       شاه. ی در مسجد استدیگر، ساخت سبکی نوین از معماري اسالم مسأَلۀ

کنش اول این است که یک ساختار عینی و مـادي   :مذهب تشیع در ایران و تقویت آن نیازمند این است که دو کنش بنیادي را انجام بدهد

اهللا تا حدود بسیار زیادي موفق بوده  ا ساخت مسجد شیخ لطفرا که نمایانگر سبکی متمایز و خاص صفوي و تشیع است، ایجاد نماید که ب

که   مسأَلهبه عبارت بهتر، این . کنش دوم وي، ساخت این مسجد در فضایی است که براي بازدیدکنندگان خارجی قابل نمایش باشد. است

رستادگان کشـورهاي خـارجی بـوده اسـت،     قاپو که محلی براي به خدمت رسیدن سفیران و فاهللا در نزدیکی عمارت عالیمسجد شیخ لطف

آمدنـد، ناخودآگـاه بایـد    قـاپو مـی  کسانی که براي بازدید شاه به عمارت عـالی . شوداتفاقی نیست، بلکه در آن نوعی کنش تعمدي دیده می

ن و توانسـت سـبب جلـب توجـه سـفیرا     دیدند و سبک متمـایز و سـاختار معمـاري منسـجم مسـجد، مـی      اهللا را هم میمسجد شیخ لطف

  .بازدیدکنندگان خارجی شود و شکوه و عظمت معماري صفوي و تشیع را به نمایش بگذارد

تر نمایش ساختار معماري تشیع به خارجیان است که خود این کنش، امري بنیادي  مسأَلۀبلکه  فقط ساخت مسجد نیست  مسأَلهبنابراین، 

اهللا نمادي براي برساخت هویت شیعی صفوي است و پس مسجد شیخ لطف. اجتماعی است –شود و یک رمزگان سیاسی سیاسی تلقی می

ي ملی هم پراهمیت قلمداد توان آن را از جنبهشود میچون برخی ساختارهاي معماري دوران ساسانی و قبل از صفویه هم در آن دیده می

تـوان در  هاي هویت شیعی را می شود که هم مؤلفهاسالمی قلمداد می –اهللا نمادي از هویت ملی ایرانی طورکلی، مسجد شیخ لطف به. نمود

هاي روي دیوارها و محراب مسجد که عمومـاً برگرفتـه از آیـات قـرآن کـریم و روایـت امامـان        نوشته. هاي هویت ایرانی آن دید و هم مؤلفه

اهللا شـاهد  در واقع، ما در مسجد شـیخ لطـف  . است اسالمی –هنري در راستاي بازنمایی هویت ملی ایرانی  –معصوم است، کنشی فرهنگی 

راهرو مسجد که به نوعی فرد . هاي هویتی ایرانی در قالب هویت شیعی هستیم هاي هویتی دین اسالم با مؤلفه هایی براي تلفیق مؤلفهتالش

-ور هدایت فرد به سمت نوعی هویتفرهنگی به منظ –تواند کنشی هنري کند، میي نماز دعوت میرا به سمت شبستان و به منظور اقامه

  .تواند تالشی براي بازتولید این معناي هویتی باشداین امر همچنین می. باشد اسالمی –یابیِ ایرانی 
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اهللا را یک نماد شهري و تـاریخی قلمـداد نمـود کـه بـه خـوبی برخـی        توان مسجد شیخ لطفشناختی، میطورکلی، در یک تحلیل نشانه به

  . اسالمی را بازنمایی نموده و به نمایش گذاشته است –لی ایرانی هاي هویت م مؤلفه

  

  اهللا هاي هویتی بازنمایی شده در مسجد شیخ لطف مؤلفه: 4جدول شماره 

  

  نقش هویتی  رمزگان غالب  ي معنایی مؤلفه  ردیف

  مذهبی /اجتماعی/تقویت بعد فرهنگی  مذهبی/اجتماعی/فرهنگی  هاي روي در ورودينوشته  1

  اجتماعی /تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/مذهبی/فرهنگی  هاي درون محرابو روایت آیات  2

 فرهنــگ هــاي مؤلفــه بازنمــایی  3

  شیعی

  تاریخی /اجتماعی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/اجتماعی/فرهنگی

  تاریخی /تقویت بعد فرهنگی  هرمنوتیکی/فرهنگی  سبک معماري  4

  اجتماعی هویت ملیتقویت بعد   فرهنگی/اجتماعی  فرم ارتباطی  5

  تاریخی /سیاسی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/سیاسی/فرهنگی  نمایش تاریخ و تمدن ایرانی  6

  مذهبی /سیاسی/تقویت بعد فرهنگی  مذهبی/سیاسی/فرهنگی  یابی تشیعتالش براي رسمیت  7

  تاریخی /مذهبی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/مذهبی/فرهنگی  گنبد مسجد  8

  تاریخی /مذهبی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/مذهبی/فرهنگی  مسجد راهرو و شبستان  9

  

  ستون  کاخ چهل: ه

سـتون نیـز    ستون یـا بـاغ مـوزه چهـل     اي از یک باغ سلطنتی از دوره صفوي است که اکنون آن را کاخ چهل اصفهان نمونه ستون باغ چهل

یعنـی   .ق.ه 1057ترمربع مسـاحت دارد و در  م 67000خیابان استانداري اصفهان واقع شده و بالغ بر  )ع( در میدان امام حسین .نامند می

عباس دوم صفوي، ساختمان آن تکمیـل شـد و در سـاختمان موجـود مرکـزي،       عباس اول صفوي تأسیس شده و در سلطنت شاه دوره شاه

هاي طـرفین سـالن پادشـاهی و حـوض      زرگ شمالی و جنوبی تاالر آینه، ایوانستون، دو اتاق ب 18تغییرات کلی داده شد و تاالر آینه، تاالر 

  ). 67: 1377، دلزنده(ها افزوده شد کاري دیوارها و سقف کاري و کاشی بزرگ مقابل تاالر با تمام تزیینات نقاشی و آیینه

تواند معناهاي پنهان بسـیاري داشـته   ستون می چهل. توان گفت، نام آن استستون می شناختیِ کاخ چهلکه در تحلیل نشانه مس�َألھ  اولین

-هاي ضمنی آن مـی صفویه و تغییرات هویتی جدي در ایران احداث شده است، یکی از معناهاي و داللت از آنجا که این بنا در دوره. باشد

رسد که ین داللت زمانی منطقی به نظر میا. هایی بسیار مستحکم بنا شده استها و پایه تواند این باشد که این هویت نوین ایرانی، بر ستون

اول و شـکوه   تواند داللت بر شکوه و عظمـت حکومـت صـفوي در مرتبـه    ستون می را در نظر داشته باشیم که خود عمارت چهل مسأَله این

تحلیل  هستند که در بخششیرهاي سنگی داراي معنا و داللت ضمنی فراوانی . دوم باشد اسالمی در مرتبه –فرهنگ ایرانی و هویت ایرانی 

اسالمی و  –توانند داللت بر این داشته باشند که فرهنگ ایرانی تر، این شیرها میدر یک سطح وسیع. مفصل بحث گردید طور بهپل خواجو 

-شاهان صفویه را اگر نماد شیرهاي سنگی تلقی نماییم به ایـن نتیجـه مـی   . اسالمی نوین نیازمند پاسداري و نگهبانی است –هویت ایرانی 

توان داللتی می ،هستند  شیر-انسانشیرهایی که . رسیم که این فرهنگ و هویت ملی نوین، نیازمند مراقبت و پاسداري شاهان صفویه است

  .تلقی نمود  مسأَلهبراي این 

هاي ستون که برگرفته از معماري صفوي است و تلفیقی از سبک معماري خاص چهل. ستون است بحث دیگر در این زمینه، معماري چهل

در واقع، ما در این جا با بازنمایی و . تواند داللت بر شکوه و عظمت فرهنگ ایرانی داشته باشدمعماري چینی، ایرانی و غربی هستند، می

این بخش اول . مت فرهنگ و هنر صفوي مواجه هستیم که خود، داللت بر شکوه و عظمت فرهنگ و هنر ایرانی داردنمایش شکوه و عظ

در واقع، در این مکان و در تاالر . در بخش دوم شاهد نمایش این شکوه و عظمت هنري و فرهنگی به مهمانان خارجی هستیم. روایت است

شده است و نمایش فرهنگ، هنر و معماري خاص ایرانی در این کاخ به مهمانان خارجی از این آن از برخی از مهمانان خارجی پذیرایی می

ها نسبت به فرهنگ ایرانی را تصحیح نماید؛ دیدگاهی که بیشتر توسط  توانسته دیدگاه آنجهت ضرورت داشته و مهم بوده است که می

  .ورزي استي آمیخته با غرضشناسانهو شرق شناسان نوشته شده و عموماً همراه با نوعی نگاه از باالشرق

ها داراي معناهاي ضمنی مهمی این نقاشی. هاي زیباي آن است که در تاالر آیینه قرار دارند ستون، نقاشی مهم دیگر در کاخ چهل  مسأَلۀ 

دهند و یا پذیراییِ شاهان صفوي از مهمانان خارجی را، شاهان ها که یا جنگیدن شاهان صفوي را نشان میدر همه این نقاشی. هستند
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. تر از طرف مقابل هستند تر و باشکوه تر، باعظمت  دهد بزرگاي است که نشان می گونه ها به صفوي دست باال را دارند و فرم بازنمایی آن

صفوي و در سطحی باالتر فرهنگ و اجتماع ایرانی در برابر برتري و عظمت شاهان  ها بازنمایی کنندةي اول، این نقاشیبنابراین، در درجه

ها در تاالر آیینه قرار دارند؛ جایی که شاه در آنجا از مهمانان خارجی پذیرایی و مهم دیگر، این است که این نقاشی مسأَلۀ .دیگران هستند

 يعظمت فرهنگ ایرانی به مهمانان خارجی، بیانگر القاها در این تاالر عالوه بر نمایش شکوه و وجود این نقاشی. کرده استاستقبال می

اند به برداشت نمود که شاهان صفوي خواسته را توان اینها میدر واقع، از این نقاشی. برتري شاهان صفوي نسبت به مهمانان است

  .بقبوالنند که از برتري برخوردارند ،شان دیگران، یعنی همان مهمانان خارجی

  

  ستون هاي هویتی بازنمایی شده در عمارت چهل فهمؤل: 5جدول شماره 

  

  نقش هویتی  رمزگان غالب  ي معنایی مؤلفه  ردیف

  تاریخی /اجتماعی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/اجتماعی/فرهنگی  هاي آناهیتاتندیس  1

  تاریخی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/ فرهنگی  شیرهاي سنگی  2

  مذهبی /اجتماعی/تقویت بعد فرهنگی  مذهبی/اجتماعی/فرهنگی  شیعی فرهنگ هاي مؤلفه بازنمایی  3

  تاریخی /تقویت بعد فرهنگی  هرمنوتیکی/فرهنگی  سبک معماري  4

  تقویت بعد اجتماعی   فرهنگی/اجتماعی  فرم ارتباطی  5

  تاریخی /سیاسی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/فرهنگی  نمایش تاریخ و تمدن ایرانی  6

  مذهبی /سیاسی/تقویت بعد فرهنگی  مذهبی/سیاسی/فرهنگی  تشیعیابی تالش براي رسمیت  7

  تاریخی /مذهبی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/مذهبی/فرهنگی  نمایش برتري شاهان صفوي  8

  تاریخی /مذهبی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/مذهبی/فرهنگی  تلفیق ساختارهاي دینی و ملی   9

  

  سردر قیصریه: و

هجري قمري از روى سردر قیصریه آسیاى صـغیر سـاخته شـده و     1029سال عباس بزرگ در  جهان، به امر شاه سردر قیصریه میدان نقش

سالطین و پادشاهان به وضـع کواکـب و سـتارگان توجـه      ویژه بهو طبقه بزرگان و  زادگان اشراف خصوص بهچون در زمان قدیم غالب مردم 

، هنگام شروع به سـاخت  شود میکه از نسخ تاریخی استنباط  طور آنو  کردند میرا نیز در ساعات میمون و مبارك بنا  ها ساختمانداشتند، 

سـردر   .)34: 1378ورطـانس،  (انـد  کشـیده در باالى سردر، برج قـوس را بـه تصـویر     رو ازاینسردر قیصریه، طالع در برج قوس بوده است و 

شمسی بـه باغچـه تبـدیل شـد ولـی       1340ازه اصلی و یک حوض بوده که حوض آن حدود دهه قیصریه شامل چهار درب فرعی، یک درو

  .به ثبت رسیده است آثار ملی ایران از یکی عنوان به 103 ثبت يبا شماره 1310دي  15این اثر در تاریخ . تاس اکنون احیا شده 

در یکـی از  . هاي مختلفی تزئین شده است سردر با نقاشی. است آن شناختیِ سردر قیصریه، معماري و تزئیناتدر تحلیل نشانه مسأَلهاولین 

تواند با هویت ملی ارتباط داشـته  از این جنبه می  مسأَلهاین . عباس مواجه هستیم که در جنگ با ازبکان است ها ما با تصویر شاهاین نقاشی

» خود«این . است» خود« ةعباس، نماینده و بازنمایی کنند اینجا، شاهدر واقع در . کندرا بازنمایی می» دیگري«و » خود«باشد که به خوبی 

در . تواند دولت صفویه و در سطحی دیگر، فرهنگ، هنر و سیاست ایرانی باشـد بلکه می عباس نیستتر تنها خود شاهالبته در سطحی عمیق

 بکان نیستند، بلکه ازبکان به عنوان نماینده و بازنمایی کننـده هم تنها از» دیگري«اند که این تعریف شده» دیگري«مقابل، ازبکان به عنوان 

همچنین ما در این تصاویر . بندي اولیه از هویت ملی مواجه هستیمپس در این تصویر ما با نوعی مفصل. ها تعریف شده استغیرایرانی همه

تواننـد داللـت بـر نمادهـایی     این موارد در این سطح مـی . هستیمي ببر یا شیر مواجه ها با تصویري از تیراندازي با سر انسان و تنهو نقاشی

شـود کـه فـرد بـر     به ذهن تبادر مـی  مسأَلهبیشتر این  شودوقتی از سر انسان صحبت می. ي ایرانی باشدگرایانههاي ملی هویتی در حماسه

رح نیست بلکه جامعه و فرهنگ و سیاسـت ایرانـی   البته اینجا طبیعتاً فقط یک فرد مط. محور است گیرد و عقالنیتمبناي تفکر تصمیم می

شود که داللـت بـر قدرتمنـدي و شـکوه فرهنـگ و      شود، تنومندي و قدرت به ذهن متبادر میوقتی از ببر و شیر صحبت می. مدنظر است

این داشته باشد که اروپاییان تواند در این سطح داللت بر شود که میهایی از دو زن اروپایی مشاهده میهمچنین نقاشی. تمدن ایرانی دارد

توانیم به این نتیجه دهیم میها را در کنار هم قرار میوقتی این دال. ي عظمت، شکوه فرهنگ و تمدن ایرانی هستنددر حال تماشا و نظاره

حال نگریسـتن بـه ایـن    ها هستند، در  که دو زن اروپایی نماد آن» هادیگري«برسیم که فرهنگ و تمدن ایرانی در حال نمایش است و این 

  .نمایش هستند



    157هاي گردشگردي تاریخی شهر اصفهان   بازنمایی هویت ملی در جاذبه

توانیم خود سردر قیصریه را به عنوان یک دال در نظر بگیریم و نمایش آن با توصـیفی کـه در سـطور فـوق آمـد را دنبـال       عالوه بر این، می

ار قیصـریه وارد  و داخـل بـاز   کننـد  مـی جهان به سمت سردر با شـکوه قیصـریه حرکـت     عابران و رهگذران از میدان نقش که هنگامی. کنیم

 بهاترین گرانکه در زمان قدیم  بینند میعباس بزرگ را در مقابل دیدگان خود  و باشکوه زمان شاه پرعظمتاز بناهاى  اي مجموعه، شوند می

که به بـازار شـاهى   -بازار قیصریه . اند داشته هایی حجرهنمایندگان تجار خارجى نیز در این بازار . اند فروخته میزربافت را در آنجا  هاي پارچه

و امـروز محـل فـروش بهتـرین      شـود  مـی و از آنجا به بازار دارالشفا منتهـى   سازها  چیتاز سردر قیصریه شروع و به بازار  -نیز شهرت دارد

. اسـت وجود داشته که اکنون مبدل به بانک گردیده » ضرابخانه شاهى«نام ه محلى ب ،در این بازار. قلمکارها و کارهاى دستى اصفهان است

  .نیز در این بازار واقع است ملک التجارسراى معروف شاه یا 

این . اند هایی داشته هاي تجاري خارجی نیز در آن حجره بوده و شرکت بها گرانهاي  بازار قیصریه در دوره صفویه مرکز فروش پارچه و فرش

در ایـن بـازار   . کـرد  متصـل مـی  ) میـدان قیـام فعلـی   (قسمت اصفهان جدید دوره صفویه را به شهر سلجوقی میدان کهنه آن روزگار  ،بازار

امتداد بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع . اند سال قبل تا امروز به عرضه تنها یک نوع کاال مبادرت کرده 400هایی وجود دارد که از  دکان

توانـد داللـت بـر نمـایش بزرگـی، عظمـت و شـکوه        وجود سردر قیصریه در ابتداي ورودي بازار می .شود  ان منتهی میو سپس به بازار عری

به منظور بازتولید این نمادهاي (از یک طرف و خود مردم ایران» دیگران«فرهنگ و تمدن ایرانی و همچنین قدرت و شکوه دولت صفویه به 

  .از طرف دیگر باشد) هویتی

  

  هاي هویتی بازنمایی شده در سردرقیصریه اصفهان مؤلفه: 7اره جدول شم

  

  نقش هویتی  رمزگان غالب  ي معنایی مؤلفه  ردیف

  تاریخی /تقویت بعد فرهنگی  هرمنوتیکی/فرهنگی  سبک معماري  1

  سیاسی /فرهنگی/تقویت بعد اجتماعی  فرهنگی/اجتماعی  فرم ارتباطی بازار  2

نمــایش تــاریخ و    3

  تمدن شیعی

  مذهبی /سیاسی/تقویت بعد فرهنگی  تاریخی/سیاسی/فرهنگی

ــراي    4 ــالش بــ تــ

  یابی تشیعرسمیت

  مذهبی /سیاسی/تقویت بعد فرهنگی  مذهبی/سیاسی/فرهنگی

هـاي  تصاویر جنگ  5

  عباسشاه

  مذهبی /سیاسی/تقویت بعد فرهنگی  کنشی/مذهبی/هرمنوتیکی/فرهنگی

هـاي شـیر و    نقش  6

  اژدها

  مذهبی /سیاسی/تقویت بعد فرهنگی  کنشی/هرمنوتیکی/فرهنگی

  

  گیرينتیجه

هویـت ملـی در ایـن     هـاي  مؤلفـه مورد بررسی نشان داده شد، برخی  جاذبه هاي گردشگري تاریخیشناختیِ طور که در تحلیل نشانههمان

هاي آن در سطح بـاالیی   شاهد بازنمایی هویت ملی و مؤلفه هاي شهريدر برخی از این نشانه. اندها بازنمایی شده و به نمایش درآمدهنشانه

-ها در سطحی پایین هاي شهري، این مؤلفهو در برخی دیگر از این نشانه) پلسهوهاي مرتبط با سیبراي نمونه نگاه کنید به تحلیل(هستیم

هـاي هویـت    توان گفت که برخی مؤلفـه طورکلی می اما به). سردر قیصریههاي مرتبط با براي نمونه نگاه کنید به تحلیل(اندتر بازنمایی شده

 :اسـتدالل مـی کننـد   ) 1393(طور که شجري قاسم خیلـی و فضـلی نـژاد    همان. اندبازنمایی شده جاذبه هاي گردشگرياین  ملی در همه

سـزایی در توسـعه و تعمیـق     بـه نقـش  می تواند در طول تاریخ، ) آگاهی تاریخی(ترین عناصر هویت ایرانی ردشگري با تقویت یکی از مهمگ

هـاي  بـر مبنـاي یافتـه   . ي بنیادي که در این زمینه وجود دارد، نقش مذهب و دیـن اسـت  مسئله .دداشته باشهویت ملی در میان ایرانیان 

. ها وجود داردآن اند و جدایی اندکی بینها و نمادهاي مورد بررسی در کنار هم به کار رفتهدینی و ملی در نشانه هاي مؤلفهپژوهش، عموما 

شـود، تـالش   ها بیشتر نمایان است و بازنمـایی مـی  بیشتر آثار موردبررسی مرتبط به دوران صفویه و بعد از آن هستند و آنچه در این نشانه

تر این اسـت کـه ایـن فـرم از     ي بنیادياما مسئله. هاي هویتی تشیع به عنوان دین رسمی از دوران صفویه به بعد است براي بازنماییِ مؤلفه

دیگر، در  عبارتی به. هاي مذهبی تشیع محدود نشده است و در بیشتر مواقع، شاهد تلفیقی از ایرانیت و تشیع هستیم بازنمایی، تنها به مؤلفه

در واقـع،  . ر دو مورد هستیمزمان شاهد بازنمایی ه آثار مورد بررسی، نه ایرانیت به تنهایی بازنمایی شده است و نه تشیع به تنهایی بلکه هم
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. کننـد اسـالمی بازنمـایی مـی    –هایی قلمداد نمود که هویت ملی را در قالب هویت ایرانـی  توان دالهاي شهري اصفهان را میبیشتر نشانه

را  مسأَلهاین . انیهاي هویتی ایر هاي هویتی تشیع با مؤلفه ي صفویه به بعد، تالشی است براي تلفیق مؤلفهبسیاري از نمادهاي شهري دوره

مشـاهده   ، مسجد جامع عباسیستون، مسجد جامع اصفهان، سردرقیصریه همانند چهل جاذبه هاي تاریخی گردشگريتوان در به خوبی می

  .هاي مورد بررسی، بیانگر نگاه تلفیقی به هویت ملی استبنابراین، بازنماییِ هویت ملی در نشانه. نمود

با وجود زمانِ نسبتا زیادي که از ایجاد این آثـار و بـه   . ها استاسالمی در این نمادها و نشانه –هویت ملیِ ایرانی  مهم دیگر، بازتولید مسأَله

اند و به نوعی شاهد اي خودشان را حفظ کردهگذرد، هنوز عظمت و هویت نشانهها میهویت ملی در آن هاي مؤلفهگذاشتنِ نوعی به نمایش

این مسئله در عصر و جهانِ سنتی و پیشامدرن ممکن اسـت بـه   . ایمهاي دیگر بودهها در انتقال هویت ملی به نسلآناي تداومِ نقشِ نشانه

هستند و هویت، فرمِ سـیال پیـدا کـرده اسـت،      فرما حکمهاي ارتباطی پذیر باشد، اما در جهانِ نوین که در آن رسانهسادگیِ بیشتري امکان

هاي بنابراین، انتقالِ سرمایه فرهنگی و هویتیِ ملیِ نهفته و بازنمایی شده در این نمادها و نشانه. برو شودهایی جدي روممکن است با چالش

هـاي  اندرکاران فرهنگـی و اجتمـاعی کشـور در ایـن زمینـه اقـدام      شهري در عصر نوین با چالشِ جدي مواجه شده است و الزم است دست

  . مناسبی انجام بدهند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    159هاي گردشگردي تاریخی شهر اصفهان   بازنمایی هویت ملی در جاذبه

  

  منابع

 .ايتندیس نقره: ، اصفهان؛ تصویري از بهشت، ترجمه جمشید ارجمند، تهران)1377(استیرلن، هانري،  .1

 .نشر مرکز: ، روالن بارت، ترجمه پیام یزدانجو، تهران)1385(آلن، گراهام،  .2

 .199 – 203: 50 – 51، شماره سوم، پیاپی مجله سوره، نشانه شناسی و فضاي شهري، ترجمه عظیمه ستاري، )1390(بارت، روالن،  .3

 .نشر خاك: ، اصفهان؛ مروارید ایران، ترجمه محمدعلی موسوي فریدنی، تهران)1384(بالیت، ویلفرد،  .4

 .فرهنگ گفتمان: ، غیریت و هویت در میان ایرانیان، تهران)1383(تاجیک، محمدرضا،  .5

 .بنگاه: ، سنگ قبر، تهران)1388(تناولی، پرویز .6

 .بنیاد موقوفات افشار: الصوفیه، به کوشش غالمرضا مجد طباطبایی، تهران، روضه)1378(، میرزابیگ حسن بن حسین، جنابندي .7

 .نشر سوره مهر: شناسی، ترجمه فرزان سجودي، تهران ، مبانی نشانه)1387(چاندلر، دانیل،  .8

قصـیده  : نشـر : تهـران ، وي ملی در عصر جهانی شـدن ، ماهیت، موانع و امکانات و نوسازي هویت ایرانی خودکا)1381(رهیاب، حسین،  .9

 .سرا

 .نشر ایرانگردان: ، مجموعه راهنماي جامع ایرانگردي استان اصفهان، تهران)1378(دل، حسن، زنده .10

 .دنیاي کتاب: ، تاریخ ایران، ترجمه فخرداعی گیالنی، تهران)1357(سایکس، سرپرسی،  .11

 .توس: اقبال یغمایی، تهران، سفرنامه شاردرن، ترجمه )1372(شاردن، ژان،  .12

وزارت فرهنگ و : ، تهرانسید حسن سادات ناصري، قصص الخاقانی؛ تاریخ مختصر صفویه، تصحیح )1371(بیگ، شاملو، ولی قلی .13

 .ارشاد اسالمی

 ریـزي و توسـعه  فصـلنامه برنامـه  ، ارزیابی آثار ملی در تقویت هویـت ملـی،   )1393(شجري قاسم خیلی، رضا و احمد فضلی نژاد .14

 .87-74: 9، شماره 3، دورهگردشگري

  .انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي: ، تأثیر اینترنت بر هویت ملی، تهران)1390(قادي، عباس و خلیلی کاشانی، مرتضی،  .15

 .فرهنگ معاصر: اي نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادي، تهران، فرهنگ نگاره)1378(هال، جیمز،  .16

 .انتشارات داودي: ، عباس نامه، اراك)1329(محمدتقی، وحید قزوینی،  .17

: ، دروازه قیصریه یا بازار قیصري؛ در وصف بناهاي مشهور اصفهان، ترجمه لئون میناسیان، اصفهان)1378(ورطانس، یوزوکچیان،  .18

 .انتشارات غزل

 .المللی سیاسی و بین دفتر مطالعات: الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران ، نظریه اجتماعی سیاست بین)1384(ونت، الکساندر،   .19

 .اطالعات: ها، جلد چهارم، تهران، نامه ایران، مجموعه مقاله)1387(پرست، حمید، یزدان .20

مطالعه موردي ایران کشـور  (ابطه علی بین گردشگري و رشد اقتصادي ، برسی ر) 1387(طیبی،کمیل و جباري، امیر و بابکی، روح اهللا، .21

OECD 24، شماره 1387، پاییز دانش و توسعه، )به عالوه کشور هاي منتخب 

 . ، خدمات صنعت گردشگري،اصفهان، انتشارات کنکاش)1388(رنجبریان، بهرام؛ زاهدي، محمد  .22

ترجمـه جعفـر پـاییري،    . ، مفاهیم کلیدي در مطالعات گردشـگري )1391(گارت لئود، نیکوال؛ هارت روبرتسون، ماراسمیت، مالنی؛ مک .23

 . نشر مهکامه: تهران

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداري : اصفهان. بافت قدیم نصف جهان). 1386(ناصر . فاطمه و کریم پور. مرتضی؛ دهقان نژاد. نژاددهقان .24

 . اصفهان

 .امیرکبیر: ران، سفرنامه، ترجمه محمد عباسی، ته)1345(شاردن  .25

ریـزي و توسـعه   ، ارزیابی آثار گردشگري در تقویـت هویـت ملـی، فصـلنامه برنامـه     )1393(نژاد، احمد خیلی، رضا؛ فضلیشجري قاسم .26

 . 74 – 87: 9، شماره 3گردشگري، دوره 

هـاي تـاریخی شـهري؛ نمونـه     ، عوامل موثر بر گردشگري مکـان )1393(تیموري، راضیه؛ کرمی، فریبا؛ تیموري، زینب؛ صفدري، امین  .27

 .63 – 78: 1، شماره 1بازار تاریخی کالنشهر تبریز، گردشگري شهري، دوره : موردي

هـاي  جاذبـه : مطالعـه مـوردي  (هـاي تـاریخی   ، توسعه گردشگري فرهنگی با تاکید بر جاذبـه )1391(تقوایی، مسعود؛ صفرآبادي اعظم  .28

 .59 – 78: 12، شماره  3تماعی، دوره ریزي رفاه و توسعه اجتاریخی شهر اصفهان، برنامه



160     توسعه گردشگريو فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي                                                               1ي  شماره. 9دوره . 1399بهار  

: همایش ملی فرهنـگ گردشـگري و هویـت شـهري، تهـران     . ، تاثیر گردشگري میراث فرهنگی بر هویت ملی)1391(بذرافشان، شیما  .29

 . موسسه علمی پژوهشی مهراندیشان ارفع

دي جهـت تقویـت هویـت ملـی جمهـوري      گردشگري فرهنگی راهبر، )1398(آبادي، ریحانه؛ مهدیی، معصومه پرور، محسن؛ صالحجان .30

 . 13 – 28: 2، شماره 2شناسی، سال اسالمی ایران، مطالعات کاربردي در علوم اجتماعی و جامعه

 . انتشارات سمت: ، مدیریت گردشگري، تهران)1392(کاظمی، مهدي  .31

  . مهکامه: شناخت مفاهیم، اصول و بازاریابی توریسم، تهران: ، مدیریت نوین توریسم جهانی)1390(محمودي، محمد  .32

33. Hall, D. (2002). Brand development, tourism and national identity: The re-imaging of former 
Yugoslavia. Journal of Brand Management, 9(4), 323-334. 

34. Palmer, C. (2000). Tourism and the symbols of identity. Tourism management, 20(3), 313-321. 
35. Pretes, M. (2003). Tourism and nationalism. Annals of tourism research, 30(1), 125-142. 
36. White, L., & Frew, E. (2011). Tourism and national identities: Connections and conceptualisations. 

In Tourism and national identities (pp. 21-30). Routledge. 
  


