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  ی ها با استفاده از مطالعه داده   یبشر  گذشته  یهافرهنگ و تمدن   ی فن و دانش بازشناس  ی،شناسباستان

(  یخی)تار  یخاز تار  یشپ  یهاها و محوطهتپه   یعلم  یهااز گذشته است که در کاوش  ماندهیبرجا  یماد

 ی هااز ارزش   ظتحفا  یملت برا  یک  یی توانا  یزن  یمل  یت. امنشوندیکشف م  یدانیم  هاییدر بررس  یا

(   ی مل  یهمبستگ  ی،ساختار اقتصاد  ی،بافتار فرهنگ  یاسی،نظام س   ی،قدرت نظام    ی،ارض  یت)تمام  یداخل
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در    یشناسنقش باستان  حاضررشد کنند. مسئله نوشتار    یو در جهت منافع مل  یوستهپهمبه   یبه شکل

اند تا نشان دهند  کوشش کرده   یمدل مفهوم  یکرو نگارندگان با ارائه    ینز ااست. ا  یمل  یتامن  یتتقو

از رهگذر    یک  یخیو تار  یتمدن باستان  یهاکشف عناصر و مؤلفه   یقاز طر  یشناسکه باستان ملت، 
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 مقدمه 

  یماد  یایبر اساس بقا  یاست که به مطالعه گذشته انسان و جوامع انسان  یعلم  یشناس باستان

ادوار گذشته انسان بر   یهادانش شناخت فرهنگ  ی،شناس. باستانپردازدی از آنها م  ماندهیجابر

  یرا معادل آرکئولوژ  یب ترک   ین ا  یرانو جز آن است. فرهنگستان ا  یرینو آثار د  یااساس مطالعه اش

کهن و    یبه معن  یوسمرکب از آرخا  یونانی،  ی«یولوگیاوضع کرده است که از »آرخا  یفرانسو 

  ی شناسباستان  دانش جوان  ی شناخت، مشتق شده است. گستردگ   یاز واژه لوگوس به معن  یالوگ 

  ی شناساز گذشته همچون باستان  ماندهیبه آثار برجا  تر یقتوجه دق  ی برا  ییها شاخه  یجادموجب ا

باستان  یشناسباستان  ین،نو  شناسیباستان  ی،تجرب   ی شناسباستان  ی،نظر  یشناسروشمند، 

و    یسنجباستان  یندی،فرا  یشناس باستان  یایی،در   یشناسباستان  ی،رفتار  یشناسباستان  ی،اجتماع

باستان  یرهغ مطالعات  است.  )تخت   یشناخت شده  پاسارگاد،    یل،چغازنب  یگوراتز  ید،جمشبناها 

  یلک، تپه زاغه، س   یش،ها )چغامو...(، تپه  یفاننشت  یآسبادها  یه،گنبد سلطان  ستم،نقش جهان، نقش ر

  یرفت،شهر سوخته، ج)شوش،    یهادره، تپه حصار دامغان و...( و محوطهگنج  یک، حسنلو، مارل

د تخت   یدفاع  یوارتوس،  برجا  یمانسلگرگان،  فرهنگ  ماندهیو...(  تمدناز  و  گذشته    یهاها 

جهان،    یکشورها  ترینیعو وس  ینتراز کهن  یکیعنوان  به    یراناست که ا  گارهان  ینا  ییدکنندهتأ

داشته است. دستامد    یتمدن بشر  یشرفت در پ  یخود نقش قابل توجه  یخیتار  یاتدر طول ح

مقاکاوش  ها،یبررس و  م  یاتیکشف  ی،علم  یقیتطب  های یسهها  نشان  که  منشأ   یرانا  دهدیاست 

  یس شهرها، اختراع خط، تأس  ینظهور اول  ی،کشاورز  همچون  یتمدن بشر  یاز نمادها   یاریبس

  ینو همچن  یمعمار  ی،ها، پزشکدانشگاه  یات،مال  یستمس  ی،گذارها، قانوننهادها و حکومت   یناول

را   یادیز  یبوده و در گذر زمان، فرازها و فرودها  یاقتصاد  /یاجتماع  / ینظام  / یاسیس  یممفاه

  یکیاز آن جدا شده، همچنان  یادی ز یهابخش یرتجربه کرده است و اگرچه در دو سه قرن اخ

د  است. با وجو   یاز نظر تنوع قوم  یاکشور دن  چهارمینویست جهان و ب   یکشورها  ترینیعاز وس
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و تحوالت دو   یداخل  هاییاست س  یخارج از مرزها، ناکارامد  یقوم  یهادنباله  ییافزاهم   ین،ا

آن را به خطر    یمل  یت داده و امن  یشرا افزا  یراندر ا  یتیقوم  ییواگرا  الملل،ینب  یاست س  یردهه اخ

آن است.    یافزارنرم  یهاجنبه  یدایشو پ  یت بافتار امن   ییردهنده تغموضوع نشان  ینانداخته است. ا

دانش مرتبط با    سبب،ینمورد توجه بوده؛ ز  یشترب  یتامن  یافزارسخت   ی هاجنبه  یران،لکن در ا

منابع سخت  و  اهم  یافزارآن  از  ب یقدرت  ا  یشتری ت  بر  است.  بوده  م  ین برخوردار    یراث مبنا، 

اند. شده  یستهگرن  یعنوان عناصر فرهنگوابسته به آن، صرفاً به    هاییکو دانش و تکن   یفرهنگ

است.    یرانا  یافزارنرم  یت امن  یندر تأم  یشناسکارکرد دانش باستان  یستیمسئله نوشتار حاضر، چ

  -یخیتار  یعنوان نمادهابه  تواندیم  یشناسباستان  هایشکاو  یجباورند که نتا  یننگارندگان بر ا

کمک کند. هدف نوشتار آن   یران ا  یتامن  یشو افزا  یمل  یهمبستگ  یت مشترک به تقو   یفرهنگ

که اهم  تار  یشناسدانش باستان  یت است  آثار  به  یرملموس ملموس و غ  یخی و  عنوان منابع    را 

و    یو ساخت قدرت مل  یونالیسمناس  یت ، تقو یمل  ی همبستگ  یشفرد در افزامنحصربه  ی افزارنرم 

 کشور نشان دهد.   یافزارنرم یت امن ینتأم

مفاه   اگرچه  خصوص  امن   یونالیسم ناس   ی، شناس باستان   یم در   یمتعدد   ی نوشتارها   ی، مل   یتو 

و  یونالیسم ( در خصوص مفهوم ناس 1383)  یتبه مقاله اسم  توان ینمونه م  ی وجود دارد که برا 

( با عنوان 1389)   ی معصوم   یاست، و س   ی شناس ( درباره رابطه باستان 1390آن، آجرلو )   ی ها مؤلفه 

اشاره کرد، اما   ی مل   یت( در خصوص مفهوم امن 1397)   ان یگر ود   ی و مقاله محسن   ی شناس باستان 

نگاشته   ی مل   یتو امن   یونالیسم با ناس   ی شناس باستان   یوند در خصوص پ   ی نوشتار   یچ تا به حال ه 

جهت کامالً نوآورانه است. با توجه به سؤال و   ین رو از ا   یشنوشتار پ   ین نشده است. بنابرا 

کرده    ی بررس   ی را به شکل نظر   ی شناس و باستان   ی ل م   یتن ابتدا نسبت امن یسندگا مقاله، نو  یه فرض 

 یت در تقو  ی شناس . بخش دوم مقاله، نقش باستان کنند یم   یی ارتباط را بازنما   ین ا   ی و مدل مفهوم 

زم   ی مل   یتهو از رهگذر  ا کند ی م  ی بررس   یونالیسم ناس   ی برا   سازی ینهرا  بر   ین .  بخش عمدتاً 

  ی شناس است. بخش سوم به طور خاص به باستان   ی مبتن   سیونالیسم از نا   یتاسم   ی آنتون   یدگاه د 



 213  ... یمل  یتبا امن یشناسباستان  یوندپ

. بخش چهارم پردازد ی کشور م  یتی امن  ی دغدغه ها  ی و برخ  یونالیسم آن بر ناس  یامد و پ  یران در ا 

به    یز ن   یی کرده است و بخش نها   ی را بررس   یران ا   ی فرامل   یر تصو  ی در ارتقا   ی شناس نقش باستان 

 اختصاص دارد.  گیری یجهنت 

 

 ی : مدل مفهومیشناسو باستان   یمل یت( امنالف

اند. هر  شده  یجرا  یمل  یهادولت   یدایشهستند که پس از پ  یمیاز جمله مفاه  یمل  یت و امن  امنیت 

واحد    یفهمواره متداول بوده اما منجر به تعر  یاسیس  یاتواژگان در ادب  ینچند که استفاده از ا

کشور در حفظ    یک  یی»توانارا    یمل  یت از پژوهشگران، امن  یاریاست. بس  یدهنگرد  یو مشخص

 یطیبه شرا  یابیدست  یمل  یت امن   یری. به تعبدانندیم  «یخارج  یدهایدر برابر تهد  یاتیح  هایارزش

و    یاسیو نفوذ س  یبالفعل خارج  یابالقوه    یدهایاز تهد  دهدیکشور امکان م  یکاست که به  

وحدت   ینو تأم یاجتماع ی،امر توسعه اقتصاد  یشبرددر امان باشد و در راه پ یگانگانب یاقتصاد

  یاریبس یبرا  یت گام بردارد. مفهوم امن یگانگانکشور و رفاه عامه فارغ از مداخله ب  ودیت و موج 

  یریو جلوگ  یمل  یزندگ   یوهحفظ ش  ی،ارض  یت به حفظ استقالل و تمام  یازاز ن  یاز کشورها حاک 

تا دهه    یطور کلاست.  به    یتوان نظام  یشافزا  یقکشور از طر  یدر امور داخل  یگانهاز مداخله ب

  یافتحاکم بود. بر اساس ره  یمل  یت بر همه تفکرات مربوط به مسئله امن  یافت، دو ره1980

در داخل    یت از وجود حاکم  یتفاوت وجود دارد که ناش  یو خارج  یعرصه داخل  ینب  یی،گراواقع

  یار همان قدرت برتر است که در اخت  یت است. حاکم  المللیینکشورها و فقدان آن در عرصه ب

به کشور    یگرد   یدر جامعه بپردازد و مانع تجاوز کشورها  یت امن  یحکومت قرار دارد تا به برقرار

 یفاا   یو خارج  یداخل  یاستدر س   ینقش محور  یت قدرت و امن  یدگاه،د  ینخود شود. بر اساس ا

  یدگاه د  یت،به امن   یگر د  یافت (. ره144:  1388  فام،یزدانآن است )  ینو هدف دولت تأم  کندیم

که صلح    یناعتقاد به ا  یعنیرا حاصل صلح بدانند.    یت داشتند که امن  مایلت  هایبرالبود. ل  یبرالل

  ی ناش  یدتهد ینترهمه خواهد شد. به نظر آنان از آن جا که جنگ مهم یت امن ین باعث تأم یدارپا
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از صحنه    یباعث حذف ناامن  یادین،طور بن  آن به  یبرا  یحلراه  یافتناست،    یمل  یت از مسئله امن

و   ینتأم  یخاص خود را برا  ی ها و ابزارهاروش  یدگاه،دو د  یند. هر چند که اشو یم  المللیینب

  یت و امندولت    یت امن  پنداشتنیکسان  یدگاه،دو د  یناما وجه مشترک ا  کنندیمطرح م  یت حفظ امن

امن و  قدرت  از  غالب  برداشت  سرد  جنگ  طول  در  است.  جامعه  د  ی مبتن  یتافراد    یدگاه بر 

ا   ییگراواقع از  پس  اما  بحث   ینبود،  دانشگاه  یا گسترده  یاربس   یها دوره،  محافل  و    ی در 

  ی غرب( با همان ابزارها  یژهها )به ودولت   یتحفظ امن  یابه وجود آمد که آ  یحکومت  گیرییم تصم

که    یدجد  یهااز روش  یدبا  یا است    یرپذامکان  ینظام  یرویو ن  یزاتاستفاده از تجه   عنیی  یسنت

 (. 116: 1388 فام،یزدان) شوددارد، استفاده  یکمتر جنبه نظام

بر تحول و    شدنیجهان  یدهپد  یددنبال آن، تشد  و به  ینظام دوقطب  یجنگ سرد و فروپاش  یانپا 

مؤثر بوده است.    یتیامن  یممفاه  یژهو به  المللینو روابط ب  یاسیعلوم س   یماز مفاه  یاریبس  ییرتغ

  های یتئور  یهاضعف   نشدمشخص  ینو همچن  یارانتقادات بس  یریگ موجب شکل  شدنیجهان

در دو    یت مفهوم امن   یرامونپ   شدنیاز جهان  یو تحول ناش  ییردوران جنگ سرد شد. تغ  یتیامن

امن »موضوع  امن  «یت حوزه  »مرجع  بررس  «یت و  پرسش  یکی است.    یقابل  که    یاساس  یهااز 

  یت که امن  ستا  ینآن را ندارند، ا  یبرا  یاکنندهجنگ سرد توان ارائه پاسخ قانع  یتی امن  هاییتئور

  هاییدگاهشود. پاسخ د  ینو تضم   ینتأم  یداتقرار است در مقابل تهد  یزیچه چ   یا  یچه کس

به سبه سؤال مطرح  یسنت  یتیامن توجه  با  دهه  یطرهشده  روابط    یانهگراواقع  یمپارادا  یاسه  در 

روابط    ز ا  یانهگرادوم کامالً واضح و روشن است. در برداشت واقع  یپس از جنگ جهان  المللینب

نئورئال  یسم)رئال  المللینب به  ( دولت یسمو  که همواره    المللیینب  یگرانباز  ترینیعنوان اصلها 

که قرار    شوندیدر نظر گرفته م  یت تنها موضوع آشکار امنقدرت هستند،    / یت امن   یگرفتار معما

 یمنافع مل  هیماز مفا  یسنت  یهاگردد. آنچه در برداشت   ینتأم  یکدیگرآنها در قبال    یت است امن

و دولت است و از   یت حاکم  یت شهروندان و امن یت امن دانستنیکسانمستتر است،  یمل یت و امن

تهد  ینا تهد  یتیامن  یداترو  تنزل داده مکه متوجه دولت   یداتیبه   ین. در همشودیها هستند، 
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سازد که  ینشان مها و هراس« خاطربوزان در کتاب خود تحت عنوان »مردم، دولت   یرابطه، بار

 یشه که به اند  یداتی. تهدآیندیها به وجود مدولت   یهاند که هر سه علمطرح سه دسته   یدهایتهد

و منابع(    ینسرزم  یت دولت« )جمع  یزیکیف  یانکه »بن  یداتیتهدمربوط است،    «گرایییمل  -»دولت 

  یهستند )محسن  « یاسی»نظام س  یعنیدولت    ین که متوجه نمود نماد  یداتیو تهد  گیرندیرا هدف م

  یک شاهد تشک  شدنیجهان  یده پد  یرجنگ سرد و تحت تأث  یان(. پس از پا112:  1397  یگران،و د

  یت،امن  ی. مطالعات انتقادیمهست  یت درباره موضوع امن  یسنت  های یدگاهو د  یمدر مفاه  یدو ترد

  یتاساس، امن   ینمعطوف نموده است. بر ا  یانسان  یت دولت به امن  یت امن   یتوجه خود را به جا

ها به وجود  انسان  یتامن  ینتأم   یبرا  یبلکه دولت مل  کند،یعبور نم  ی از کانال دولت مل  نسانا

کارامد   هاییاست تابع س  یمل  یت امن   ینحال، تأم  ین (. در ع18- 17:  1388  فام،یزدانآمده است )

مل  یو خارج  یداخل قدرت  به  وابسته  که خود  مل  یاست  قدرت  و    یت قابل  یی،توانا  ی،است. 

خود با هدف اعمال اراده    یو معنو  یاستفاده از منابع ماد  یکشور برا   یکو    ملت   یک  یت ظرف

 (. 46: 1386 یا،نحافظ) باشدیم یاهداف و منافع مل  یلو تحص یمل

ب  یهانظران در حوزهکارشناسان و صاحب  و    یاسیعلوم س  یاسی،س  یایجغراف  الملل،ینروابط 

ارائه    ی قدرت مل  یدکنندهدر خصوص عوامل تول  یمتفاوت  هاییدگاهد  یوند،پهم  یهارشته  یگرد

مکرده نشان  که  مل  دهدیاند  قدرت  نرم  یک  ی،منابع  عوامل  از  مختلط  و    یافزارمجموعه 

نرم  یافزارسخت  عوامل  که  است  ب  یافزارقدرت  تول  یشترینقش  مل  یددر  دارند   یقدرت 

د  فردیشگاهی)پ اجبار  198:  1390  یگران،و  در  توانایی  قهرآمیز و  به صورت  (. قدرت سخت 

شود و جمعیت زیاد، وسعت سرزمینی، منابع طبیعی، توانایی و توسعه اقتصادی و  تعریف می

آن است )دهقان منابع سازنده  نظامی و... جزو  نیروی  (. 56:  1387  یروزآبادی،ف  یتکنولوژیک، 

  ی دیا( و  عناصر ز353:  1382،  یاست )نا  یگراند  یحاتبه ترج  یدهشکل  ییقدرت نرم توانا

هنر، گردشگر  فرهنگ، رسانه، ورزش،  نرم شناخته    یات،ادب  ی،همچون  منابع قدرت  به عنوان 

است که مختص   یکشور، منبع منحصر به فرد  یک  یفرهنگ  یراثحوزه م  ترتیب ین. بدشوندیم
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قدرت نرم در قالب   یت تقو   یابر  یمنبع ارزشمند  تواندیتکرار بوده و م  یرقابلهر کشور و غ

 قلمداد شود.  یمل  یت هو  ارتقایو   یمل یهمبستگ

  یک   یتیو هو   یفرهنگ  یراثو م  هایشهر  ییبه مثابه علم مطالعه گذشته و بازنما  شناسیباستان

  یک به مثابه    یشناساست. باستان  یقدرت مل  ییو معنا  یافزاربعد نرم   یت تقو   یبرا  یملت، ابزار

م نهاد  تواندیابزار،  به  مل  شدنینهمنجر  وحدت  و  و    ینیسرزم  یت حاکم  یمتحک  ی،انسجام 

  یمل  یت هو   یت سو با تقو   یکعلم  از    ینا  هاییافتهباشد.    یاسیس  یهابه نظام  یبخشیت مشروع

  - دولت   یکو سازنده    بخشیت مشروع  یشهاند  یت تقو   یدر راستا  توانندیم  گرایانهیو احساس مل

 یخی،تار  هاییافتهبا ارائه    یگرد  یحاکم بر آن به کار روند و از سو   یاسینظام س  یملت و حت

  یان ببخشند و بن  یت خاص را مشروع  یفرهنگ  یت ملت با هو   یکبه    ینیسرزم  لمروق  یخیتعلق تار

  یشناسارتباط باستان  یمدل مفهوم  ترتیب یندولت را از مخاطرات مصون بدارند. بد  یک   یزیکیف

 خواهد بود:  یربه شرح ز یمل یت و امن

 

 
 

ابه امنیت ملی به مث

هدفی با دو بعد 

سخت و نرم

ثابه باستان شناسی به م
ابزاری برای اعمال 
حاکمیت سرزمینی

باستان شناسی به 
عنوان ابزاری برای 
تقویت هویت ملی 

ثابه باستان شناسی به م
ابزاری برای مشروعیت

یبخشی به نظام سیاس
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ترین ابزارها برای تقویت بعد نرم امنیت ملی است.  شناسی یکی از مهمطبق مدل مذکور، باستان

توانند به عنوان شواهد و مستنداتی به شمار  شناسی میهای باستانهای کاوشبه عنوان مثال یافته

دادن تعلق سرزمین  اختالف از آنها برای نشانآیند که کشورها در خصوص مناطق سرزمینی دارای  

کنند. به عنوان نمونه در اختالف نظر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان  به خودشان استفاده می

تواند تأیید یا ردکننده ادعای طرفین درباره تعلق  شناسی میهای باستانباغ، یافتهبر سر منطقه قره

های تاریخی و باستانی  های سیاسی با ارجاع به ریشه، نظام تاریخی سرزمین باشد. از سوی دیگر

بخشی به حکومت استفاده کنند. های باستانی برای مشروعیت شان، ممکن است از یافتهحکومت 

این نمونه به شکل  عملی در دوره پهلوی مورد استفاده قرار گرفته است و خاندان پهلوی برای  

ریشمشروعیت  به  به حکومت خود  در   هبخشیدن  پادشاهی  و  تاریخی سلطنت  و  باستانی  های 

شناسی در تقویت هویت ملی، به  های باستاندادند. البته در این میان، نقش یافتهایران ارجاع می

پرمایه این زمینه قویلحاظ نظری  ادبیات موجود در  و  نظر میتر است  به  تأثیر  ترند.  رسد که 

تر از کاربست آن به مثابه ابزاری  تر و بنیادییار گستردهشناسی بر هویت ملی، بسهای باستانیافته

مشروعیت  یا  سرزمینی  حاکمیت  اعمال  دیگر،  برای  عبارت  به  است.  سیاسی  نظام  به  بخشی 

بخشی پیگیری شوند، شناسی، حتی اگر با هدف اعمال حاکمیت یا مشروعیت های باستانیافته

آن   کاربست دیگر  کانال هویت ملی بر دو  از  تأثیر بگذارند. بخش بعدی  باید  امنیت ملی،  در 

شناسی در تقویت هویت ملی را درچارچوب نظریه  آنتونی کند نقش باستاننوشتار، تالش می

 اسمیت، بازشناسی کند.

 

 گرایی شناسی و تقویت هویت ملی از طریق ملی ب( باستان 
شناسی در تأمین امنیت ملی باستان کارکرد    چگونگی   به   پاسخ   دنبال به   پژوهش   این   که   آنجا   از 

دهد که چگونه گرایی آنتونی اسمیت، نشان میملی   نظریه   از   با استفاده  ایران است، این بخش

تاریخی موجب    - های نسبی فرهنگی عنوان نمادها و مزیت  تواند به شناسی می های باستان داده 

دست  که  شود  ایران  در  ملی  هویت  ارتقای  و  ملی  همبستگی  امنیت تقویت  افزایش  آن  امد 

 افزاری است. نرم 
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  است،  گرفته  الهام  هجدهم  قرن  در  فرانسه  و  آمریکا  انقالب  از  که  است   جدید  ایایده  ناسیونالیسم 

  از  که   زمانی .  گرددبازمی  باستانی  گراییقومیت   به  احساس  و  اندیشه   این  مرکزی   هسته  هرچند

  به  که  است   عمل  و  اندیشه  نهضت   یک  منظور  آید،می  میان  به سخن  مدرن  عصر  در  ناسیونالیسم

 مدنی  ناسیونالیسم  یا  جدید  ناسیونالیسم.  است   مردم  بین  در  «ملی  احساس»  تقویت   یا  ایجاد  دنبال

  حامل  شود،می  پرداخته  روشنگری  هایاندیشه  و  فرانسه  انقالب  از  بعد  به  آن  پیدایش  برای  که

دارد   مدرن  ملت  –دولت   با  وثیقی   پیوند  و  است   ملت  آینده  و   تاریخ  به  شفاهی  آگاهی  عنصر

(Gellner, 1983: 55.) با  مستقیمی در غرب ارتباط  ناسیونالیسم کاتم برآن است پیدایش ریچارد  

  آن   دیگر  مذهب   غرب،  در.  داشت   مذهبی  گوناگون  هایفرقه  پیدایش  و  کلیسا  قدرت  انحطاط

 دهندهپیوند   نقش  این  کرد،نمی  فراهم  دهدمی  ارتباط  دولت   به  را  مردم  اکثریت   که  ایاولیه  پیوند

 دیگر هدف دو ملی  هویت  تعیین  برعالوه  ناسیونالیسم بنابراین. «بود  افتاده ناسیونالیسم عهده به

:  1385کاتم،  ) کند  می  دنبال  را  «ملی  همبستگی  ایجاد»  و  مردم  سوی  از  «سرنوشت   تعیین  حق»  یعنی

  دهنده تشکیل  اعضای  عینی  یا  ذهنی  مشترک   هایعلقه  شود،می  ملی   همبستگی  موجب   آنچه  (.164

  این   گاه.  بود  خواهد  متفاوت عناصر  این  ای،جامعه  هر  هنجارهای  و  ها ارزش  به بسته. است   ملت 

  مشترک  سرزمین  و  قوانین  سر  بر  ملّت   توافق  صرفاً  گاهی  و  مشترک   سرزمین  و  دین  زبان،  علقه

  مشترک  وجوه  آن  به  بیشتری  اهتمام  اعضا  و  باشد  ترقوی  و  بیشتر   هاعلقه  این  هرچه  اما.  است 

  مفهوم  .(43:  1383  اسمیت،)بود    خواهد  ترقوی  نیز  ملی  همبستگی  و  انسجام  باشند،  داشته

  و ابتدایی شکل به  اما است   دیده  خود به  را گوناگونی تعاریف که  است  مفاهیمی  از ناسیونالیسم 

.  هاست خودی  به  درونی  دلبستگی  و  تعلق  حس  کرد،  اشاره  آن  به   تعاریف  اکثر  در  توانمی   که  آنچه

  بر   تأکید  با   ترکامل  و   درخور  تعریفی  ارائه   که  ای گونهبه  است   و کلی  مبهم  اندکی  تعریف  این

 تاریخی  شناسجامعه  یک  عنوان  به  اسمیت  آنتونی.  است   نیاز  مورد  شدیداً  خاص  هایشاخص

  این   است   کرده، معتقد  ناسیونالیسم  و  قومیت   ملت،  مسائل  تحلیل  در  را  خود  تالش  بیشترین  که

  یعنی  باشد؛  ملی  هویت   و  ملی  وحدت  ملی،  مختاریخود  یا  استقالل  شامل  تواندمی  هاشاخص

  اختیار   در  را  هاشاخص  از این  مشخصی  میزان  باید  باشد،  خود  بقای  به  قادر اینکه  برای  ملت   یک

  ایدئولوژی   یا  ملی  حس  از  بیشتر  را  ناسیونالیسم  فضای  اسمیت (.  1392تجری،  )باشد    داشته

حفظدست   برای  ایدئولوژیک  جنبشی  ناسیونالیسم  وی،  نظر  از.  داندمی  گرایانهملی و    یافتن 
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  بالقوه   ملت   یک  تشکیل  به  آن  اعضای  از  برخی  که  است   مردمانی  برای  هویت   و  وحدت  استقالل،

  همچنین   ناسیونالیسم  که  داشت   را  برداشت   این   توانمی  فوق  تعریف  از.  دارند  باور  بالفعل  و

  در   که  است   سیاسی  مذهب   نوعی  و  اصالت   بر   مبتنی  شدهسیاسی  و  عمومی  فرهنگ  از  شکلی

 شاناجدادی  و  آبا  وطن  در  شهروندان  مقدس  اجتماع  ملی  وحدت  و  هویت   از  تا  است   تالش

  تصویر  و  روح  مبنای  بر  هاملت   ایجاد  جویوجست   در  ناسیونالیسم  دیگر،  عبارت  به.  کند  حمایت 

  و  اقتصادی  ژئوپلیتیک،  شرایط  با  مواجهه  در  اما  است   پیشین  قومی  و  مذهبی  اجتماعات  اصیل

  و   نظریات  با  رابطه  در  اسمیت (.  695:  1394  طهماسبی،  و  فاضلی)دهد  می  شکل  تغییر  فرهنگی

  گذاری پایه  گرایی ملی  و   ملت   مسائل  با   رابطه  در  را  سومی   مکتب   خود،  جامع   و  خاص   های دیدگاه

  عنوان  تحت  را  دقیقی  بسیار  های تحلیل  نوگرا،   و  گرا کهن  مکتب   دو   برخالف  که  است  کرده

  یک   عنوانبه    را  ناسیونالیسم  توانمی  اگرچه  اسمیت،  اعتقاد  به.  است   ارائه داده  قومی  نمادگرایی

  پدیده   تواننمی  اما  کرد  تلقی  مدرن   دوران  محصول  خود،  خاص  هایویژگی  با  سیاسی  ایدئولوژی

  محصوالت   تواننمی  را  هاملت   وی،  نظر  از.  گرفت   نظر   در  گراییملی   پیدایش  محصول  را  ملت 

  ایفا   را  مهمی  نقش  نخبگان  اگرچه  اند،شده  طراحی  مخالف  نخبگان  وسیله  به  که  دانست   مدرنی

  جو جست  دورتری  بسیار  هایزمان  در  باید  را  ملی  های هویت   و   هاملت   اصلی  منابع  اما  اندکرده

 (.  135: 1383 اسمیت،)کرد 

  عوامل  حول  و تاریخی،  فرهنگی  اجتماعی،  عوامل   بر  تأکید  با  قومی  پردازینماد  کلی،  طور  به 

  توجهیبی  معنی  به  این  .گرددمی  مشترک   یها، خاطرات، نمادهاها، اسطورهارزش  جمله  از  ذهنی

  عینی  عوامل  ماهیت  به  شدهبردهنام  ذهنی  عوامل   طریق  از  خواهدمی  بلکه   نیست  عینی   عوامل  بر

  معطوف  فقط  توجه   مدرنیستی،  یا  انگاریابزار  پارادایم  برخالف  پارادایم  این  در  .پیدا کند  دست 

 تأکید   سیاسی  و  قومی  نخبگان  فعال  نقش  بر   انگاریابزار  پارادایم  در  که  هرچند  . نیست   نخبگان  به

  پایین  به  باال  از  صورت  به  و  شودمی   دیده  دوطرفه  رابطه  این  قومی  نمادپردازی  در  اما  شودمی

و    سیاسی  نخبگان  روی   بر  که  و تأثیری  توده  فعال  بر نقش  پردازاننظریه  این  .شودنمی  نگریسته

  الیسمناسیون  مسیر  که  کنندمی  سعی  قومی  نمادپردازان  همچنین.  کنندمی  توجه  هم  گذارندمی  قومی

به  نظر  در  طوالنی  را   عوامل  به  را  ما  عصر  در  حاضر  عوامل  از  بسیاری  که  معنی  این   بگیرند؛ 

بدون   و  مایهبی  زمان  عامل  گرفتندرنظر   بدون  تحلیلی  هر  معتقدند   و  زنندمی  گره  پیشین  و  گذشته
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  ها و ملت   اقوام  جایگاه  بررسی  به  و آینده  گذشته، حال  رابطه  به   نگاه  طریق  از  آنها  .است  محتوا

 برخی  پیدایش  باعث   که  هستند  پیشین  قومی  هایهسته  این  آنها  نظر   از   .پردازندمی  تاریخ  طول  در

 مدرنیته  به  فقط   منحصراً  و ملت   ناسیونالیسم  وجود  پارادایم  این   در چارچوب.  اندشده  هاملت 

 آنها   .هستند  جمعی  آمالها و  هویت   قومی  -فرهنگی  خانواده  از  بخشی  آنها  بلکه  شودنمی  مربوط

 تبیین   یک  آن   به  نسبت   و  دانندمی  مهم  ناسیونالیسم  فهم  برای  را  جمعی  اشتیاق  و  شور  همچنین

 به  توجه  شود،می   تلقی  مهم  پارادایم   این  در   که  آنچه.  دهندمی  ارائه  شناختیو جامعه  تاریخی

  هستند   این  پی  در  آنتونی اسمیت  خاص  طور  به  و   قومی  پردازاننماد  . است   مکان  و  زمان  عنصر

  توجه   و   تاریخی  رویکردی   با  را   گراییو ملی  ملت     مسیر  در  شدهمطرح  موضوعات  از   بسیاری  که

  را  ایدئولوژی   و  ناسیونالیسم، جنبش  اسمیت   به همین دلیل است که  .کنند  تحلیل  آنها  گذشته  به

  در (.  85  : 1383،  اسمیت )داند  می  متأخر  را  هاملت   از  بسیاری  وجود  و  مدرن  دوران  به  مربوط

  که  هاییریشه  کند،می  تأکید  مدرن  هایملت   قدیمی  هایریشه  بر   خوبی  به  آنتونی اسمیت   نهایت،

  برخی   بندیمفصل  بر   طریق  این  از  او .  است   شده  آنها  هویتی  زوایای  گیری شکل  موجب

.  است   کرده  تأکید  دارند،  گذشته  در  ریشه  که  مستقر  های هویت   به  دهندهشکل  اصلی  موضوعات

  وفاداری   مشترک،  فرهنگ  مشترک،  تاریخ  مسیر  در  که  است   سیاسی  ملت، اجتماعی  وی  زعم  به

  و   بازتعریف  ملی  هویت   نهایی،  تعبیر  در.  است   یافته  رشد  ایویژه  سیاسی  یابیآگاهی  و  متقابل

  متمایز  میراث   که  است   هاییسنت   و   هااسطوره  خاطرات،  نمادها،  ها،ارزش  الگوی  دائمی  بازتفسیر

  آن  فرهنگی  عناصر  با  و  میراث  و  الگو   آن  با  افراد  هویت   تشخیص  و  دهدمی  تشکیل  را  هاملت 

  و ملت  مسئله با رابطه در خود هایگفته اثبات برای اسمیت  راستا، همین در. شودمی پذیرامکان

از این    بیابد.  را  خود  نظری  هایبحث   برای  تاریخی  هایپشتوانه  و  مبنا  دارد  سعی   آن  دوام  ثبات و

 اشکانی  هخامنشی،   دوران  ایران  مصر،  همچون  باستانی   هایقدرت  بر  تمرکز   با   است  تالش  رو در

 (.  21: 1394 طهماسبی، و نظری)کند  ردیابی را هاملت  وجود  یونان، و روم ساسانی، حدی تا و

  جوامع  و  انسان  گذشته  مطالعه  به  که  علمیبه عنوان    شناسیبدین ترتیب مشخص است که باستان

تواند یکی از ابزارهای اساسی برای  پردازد، می می  او  از  ماندهبرجای  مادی  بقایای  اساس  بر  انسانی

  سیاست  و  جامعه  بر  شناسیناسیونالیسم و همبستگی ملی ناشی از آن باشد. باستان  تقویت ایده

  هویت  تخریب   پذیری،فرهنگ  گرایی،قوم  ناسیونالیسم،  در  توانمی  را  تأثیر  این  است؛  گذارتأثیر
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 تأثیر  از  نیز  فرهنگی  توریسم  و  اقتصاد.  کرد  مطالعه  ملی  کاذب  هایهویت   خلق  یا  ملی

 بر   را  آن  تأثیر  زیرا  دارند،  گرایش  شناسیباستان  به  مدارانسیاست .  است   نمانده  دور  شناسیباستان

  و  شناسی باستان  تعامل  و   متقابل  رابطه.  انددریافته  خوبی  به  فرهنگ  و  اقتصاد  سیاست،  جامعه،

 اند کرده  استدالل  چنین  مارکسیست   شناسان باستان  از   شماری  که  است   گسترده  جابدان  تا  سیاست 

  ای خاطره  یادآور  باستانی  اثر  هر(.  2:  1390  آجرلو،)  دارد  سیاسی  اهداف  صرفاً  شناسیباستان  که

.  دارد  تنگاتنگ  پیوندی  گذشته  به  ما  هاینگرش  و   هاگرایش  با  که  فرهنگی   و  تاریخی  است 

  بسیاری   پرچم  مثال  برای  بگیرد،  گذشته  از  را  هایشسمبل  که  است  کوشیده  همواره  ناسیونالیسم

  در(  Bahn & Renfrew, 2000: 533-7)  است   باستانی   نمادهای   از  الگوگرفته   کشورها  از

  شناسیباستان  توسعه  و  رشد  با   ملی   های دولت   ظهور   و   ناسیونالیسم  گیریشکل  گذشته،  سال  200

  با   شناسیباستان  تعامل  تا  گرفتند  خدمت   به  را  دانش   این  مدارانسیاست   نتیجه  در  شد.  همزمان

  کار   به  خود  اهداف  راستای  در  را  شناسیباستان  توانست   ناسیونالیسم  و  بگیرد  شکل  ناسیونالیسم

 . (2: 1390 آجرلو،) گیرد

  را   شناسیباستان  نقش  امروزی  ملی  هایدولت   گسترش  و  ظهور  تاریخ  واشکافی  با  کوهل  فیلیپ  

  وجوی جست   در  ناسیونالیسم»  :نویسدمی  بارهاین  در  وی  است.  کرده  تبیین  خوبی  به  فرایند  این  در

 اهداف   خدمت   به  شناختیباستان  هایداده  نتیجه  در  است؛  دور  های گذشته  کاذب  یا  حقیقی  کشف

  به   امروزی  ملی  هایدولت   گیریشکل  با  و همزمان  گذشته  قرن  دو  طی  ...انددرآمده  ناسیونالیست 

  به   دور  هایگذشته  از  نیز  ما  شناخت  جهان،   سراسر  در   سیاسی  سازمان  اصلی   واحدهای   عنوان

  دل   از  را  مدارک   از  عظیمی  حجم  اندتوانسته  شناسانباستان  که  زیرا  است   یافته  افزایش  تدریج

 اندملی  هایدولت   شهروندان  تنها  نه  شناسانباستان  (.Kohl, 1998: 223-40)  «کشند  بیرون  خاک 

 هاییپدیده  تردیدی  هیچ بی  سیاست   و  شناسیباستان  ترتیب بدین  هستند.  نیز  آنها  سیاسی  ابزار  بلکه

که    نوشته  دو  این  تنیدگیدرهم   درباره  آندرسون.  اندتافتههم  در   تاریخ،  دیدگاه  از  است 

  هدایت   و  تدوین  را  ناسیونالیستی  هایبرنامه  از  بسیاری  ناسیونالیسم،  یاری  برای  شناسانباستان

  ملی  انسجام  یک  چارچوب  در  اما  گذشته  مادی  بقایای  اساس  بر  تاریخ  که  هدف  این  با  اند؛کرده

 (  Anderson, 1991: 163-85) شود گذاشته نمایش به
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  های گرایش  راستای  در  ناآگاهانه،  یا   آگاهانه  مورخان،  و  شناسانباستان  که  رسدمی  نظر  به  بنابراین 

(.  Shnirelman, 1995: 120-38)  دهندمی  انجام  را  سیاسی  وظیفه  یک  خود،  متبوع  دولت   سیاسی

  در   یا  شناسانباستان  زیرا  هاست دولت   هایخواسته  از  تابعی  شناسیباستان  که  کندمی  تأکید  کوهل

  کما   کند.می  حمایت   ایشان  تحقیقات  از  دولت   حال  هر  به  اینکه  یا  انددولتی  مؤسسات  خدمت 

  علوم  پردازاننظریه  و  شناسانباستان  دان،تاریخ  گرپرسش   ذهن  همواره  متعدد،  دالیل  به  بنا  اینکه

 شکل  نیز  مناظره  و  پرجدال  ادبیاتی  باره،این    در  و  بوده  ناسیونالیسم  پدیده  به  معطوف  اجتماعی،

 (.Kohl, 1998: 223-40)است  گرفته

 که  است   منظر  همین  از  و  دارد  مهم  بسیار  جایگاهی  تاریخی،  گذشته  سازی،ملت   فرایند  در

باستان  گذشته،  مادی  بقایای  و  اساطیر  ها،سمبل رویکردی   معرفی   و   مطالعه  کشف،  شناسانهبا 

توان به نقش  که برای نمونه می  بگیرند  قرار  ملی  دولت   ایدئولوژی  اساس  و  شالوده  تا  شوندمی

  برتری   نژادپرستانه  ایدئولوژی  گیریشکل  و  نازیسم  توسعه  و  ظهور   شناسانه درارجاعات باستان

کرد  آریایی  نژاد کوسینا    فرهنگی   هایخوشه  مدل.  اشاره    مکتب   چارچوب  در  که-گوستاو 

 هایتمدن  خاستگاه  را  مرکزی  اروپای  نشینآلمانی  اراضی  -بود  گرفته  شکل  1فرهنگی   انتشارگرایی

   .(3: 1390 آجرلو،)  پنداشت می اروپایی

  ملی،  هویت   تقویت   و  ایجاد  برای   شناسیباستان  از  استفاده   هایجنبه  ترینپررنگ  از   یکی دیگر

اسرائیل  در   برای   شناسیباستان  ،1967  روزه   شش  هایجنگ  از  پس.  یافت   نمود  رژیم جعلی 

  جدیدی   رسالت   اشغالی،  مناطق  برای  یهودی  پیشینه  و  هویت   ساخت   و  صهیونیسم  به  خدمت 

  اریحا   و  غزه  در  اشغالی  مناطق  باستانی  های محوطه  کاوش  با  صیهونیستی  شناسانباستان  کرد.  پیدا

 اقوام   مهاجرت  خصوص  در تورات  هایروایت   کردند  تالش  سینا  صحرای  و  جوالن  ارتفاعات  و

  تاریخی   حقانیت  بر  مبنی   شواهدی  همچنین  و   کنعان  تصرف  و   فلسطین  به   مصر  از  اسرائیلی 

  که   اردن  رود  باختری  کرانه  و  اریحا  ویژه به  کنند.  اثبات  را  اشغالی  اراضی  بر  یهود  قوم  حاکمیت 

  فر، محمدی)  یافت   کلیدی  اهمیتی  صهیونیسم  برای  است،  آمده  عتیق   عهد  در  آن  تاریخی  توصیفات

  پیشینه   نیز  اروپا  در  ناسیونالیستی  اهداف  راستای   در  شناسیباستان  از  گیریبهره  (.198:  1387

  در   را  شناختیباستان  نظریات  اروپایی  شناسان  باستان  از  شماری  که  طوریبه    دارد؛  طوالنی

 
1. Cultural Diffusionism   
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  است  عمیق  آن چنان  اروپا  شناسیباستان  بر   سیاست  تأثیر.  اندگرفته  کار   به  ملی   مرزهای   چارچوب

  فرهنگ  کشف   آن  هدف  که  است   شده  ملی  شناسیباستان  جایگزین  اروپایی  شناسیباستان  ایده  که

  به   اروپاست.  اتحادیه  داخل  در  قومیتی  واگرایی  از  جلوگیری  و   هااروپایی  همه  مشترک   تاریخ  و

  برنامه   ،1999  سال  در  اروپا  اتحادیه  تشکیل  پیمان  تصویب   سالگرد   پنجاهمین  در  دلیل  همین

 . (8: 1390 آجرلو،) رسید اتحادیه اعضای تصویب به «مشترک  میراث اروپا،»

 

 شناسی با هویت و امنیت ملی در ایرانج( پیوند باستان 
)رشد فزاینده    در عصـر روشنگریو سپس    دوستیو در قالب کهن  ابتدا در اروپا  شناسیباستان

علمانسـانی  هاگرایش طبیعت گرایـی،  و  راست ،  (گراییگرایی  و برای  مقدس  متون  آزمایی 

ای،  یلوه  و  گویی به تردیدها و شبهات ایجادشده پیرامون انجیل و تورات ظاهر شد )یداللهیپاسخ

زین184:  1390 کاوش(.  نخستین  مکانسبب  کشف  برای  اعالمها  تاریخی  کتب  های  در  شده 

  شناسی باستان  هایکاوش  کلنگ  نخستین(.  65:  1397طرفداری،  )  مقدس در خاورمیانه انجام شد 

  1851  تا   1849  هایسال  بین  انگلیسی  «ویلیام کنت لوفتوس»  توسط  هدف،  این  با  ایران نیز  در

  ها در اواخر قرن نوزدهم ابتدا کنت. با آغاز کاوششد زده  زمین  بر شوش  هایویرانه  در  دیمیال

در سال از    1846-1852های  لوفتوس  پرداخت و پس  سال وقفه،    30بـه حفّـاری در شوش 

اساس قراردادهای   بر.  دامـه دادا  1883-1889های  ها را در سـالدیوالفـوآ ایـن کاوش  مارسل

های  ها و کاوشمیان دولـت ایـران و فرانسـه در اواخر قرن نوزدهم میالدی، امتیاز بررسیمنعقده  

این قرارداد لغو  ،  1927ولی در    ،هـا واگذار شدشـناختی در سراسـر ایـران، بـه فرانسـویباستان

  : 1389  معصومی،هـای فرانسوی باقی ماند )گردید و فقط امتیاز کـار در شـوش در دسـت گروه

38-30) . 

نامۀ اجرایی آن ، تنظیم و تصویب شد و آیینهماد  20قـانون عتیقات در    1309در آبـان سـال   

نام    از تصـویب هیئـت دولـت گذشت. از آن زمان به بعد، ادارة جدیدی به  1311نیز در آبـان  

  کل اداره»  به  و بعدشناسی«  های بعد به »ادارة کـل باستان»ادارة عتیقات« تشکیل گردید که در سال

برای    نامیده شد.  «ایران  شناسیباستان  مرکز»،  1350  سال  از  و  داد  نام  تغییر  «ایران  شناسیباستان

او اقـدام به ساختن موزه و    .هدایت این اداره، آندره گدار، معمار فرانسوی، به ایران دعوت شد
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رسانید. در همان سـال »مـوزة ساختمان آنها را به پایان    ،1316کتابخانۀ ملی نمود و در سال  

ها و مؤسسات  شناسی زیادی از دانشگاهنهای باستااز آن به بعد، گروه  .ایران باستان« افتتاح شد

- 1344در سـال تحصیلی    . مختلف جهان بـه ایـران آمدنـد و بـه تحقیـق و مطالعـه پرداختنـد

د و پـذیرش دانشـجو، ابتـدا صورت گروه آموزشی مستقلّی درآمشناسی بهرشتۀ باستان  1343

  1336  سال  در  (.185:  1390ای،  یلوه  و  )یداللهی  د شلیسانس آغاز  در مقطع لیسانس و سپس فوق

  التحصیلفارغ  تهران  دانشگاه  ادبیات   دانشکده   شناسیباستان  گروه  از  دانشجویان  از   گروه  نخستین

  کارشناسی  دوره  در  1339-40  سال  از  که  شد  تأسیس  شناسیباستان  مؤسسه  1338  سال  در.  شدند

  شناسیباستان  مؤسسه  علمی  حفاری  برنامه  نخستین  1340  سال  همان  در  و  پذیرفت  دانشجو   ارشد

 صورت  گیالن  مارلیک  در  نگهبان  دکتر  سرپرستی  به  شناسیباستان  کل  اداره  و  تهران  دانشگاه

  میراث   سازمان»به    «ایران  شناسیباستان  مرکز»  . بعد از انقالب نیز(52:  1389معصومی،  )پذیرفت  

و در دولت هفتم  به »سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری« تغییر   «کشور فرهنگی

تبدیل شد.    نام داد که در دولت یازدهم به »وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی« 

پژوهش تمام  نیز  باستاندر حال حاضر  مجوز  های  با  باستانشناسی  کشور پژوهشکده  شناسی 

   شود.)زیرمجموعه وزارت میراث( انجام می

محور داشت، اما با تأسیس سلسله  شناسی تا اواخر دوره قاجار بیشتر رویکردی تجاریباستان

شناسی برای ساخت هویت ملی، در خدمت سیاست  پهلوی، باستان  پروژه نوسازیپهلوی و آغاز  

گرفت.   نوسازیقرار  و  باستان  اصالحات  ناسیونالیسم  محور  سه  بر  رضاشاه  گرا،  فرهنگی 

مذهب  و  میتجددگرایی  ترویج  زدایی  نخست،  محور  در  رضاشاه  اقدامات  جمله  از  چرخید. 

دادن عظمت  گرایی با تأکید بر یکتایی نژاد آریایی، پرداختن به تاریخ شاهان قدیم و نشانباستان

که به  -بازسازی آثار باستانی  و    1312ر ملی در  تأسیس انجمن آثاهای شاهنشاهی ایران،  دولت 

ایران باستان بودند (. سیاست  1384بود )زریری،    -زعم شاه، سیمای درخشان تمدن پرشکوه 

های باستانی، موجب ارتقای دانش رضاشاه مبنی بر ساخت هویت ایرانی با اتکا به تاریخ و داده

های  ها و محوطهخصوص در تپهختی به  شناهای علمی باستانشناسی و افزایش حفاریباستان

باستان از  پهلوی  حکومت  شد.  تاریخی  برای  دوره    سازی نهادینه  و   تبلیغ   و   ترویجشناسی 

 . (Mytol, 2001: 473-4)نهایت استفاده را کرد   پارسی ناسیونالیسم و آریانیسمپان
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گذاری دولت مدرن و قدرتمند ایرانی بوده است، پایه  ناسیونالیسم مدرن ایرانی که در پی پایه 

گذارد که بر تاریخ پیش از اسالم تأکید  ایرانیان به هویت قومی خود می خود را بر آگاهی دیرینه

یر نابی شناسان عمدتاً اروپایی کشف شد و تصو دارد. این تاریخ در قرن نوزدهم با کوشش باستان

ستیزی رضاشاه همخوانی داشت. بنابراین جریان  کرد که با اعتقاد به دیناز ایرانیت را ارائه می

شده  های خاموش و فراموشنویسی اسالمی شد و گذشتهمدار جایگزین تاریخنگاری ایرانتاریخ

، بازنمایی و  شدها« خوانده میای پرشکوه یا آنچه که »ابداع سنت پیش از اسالم در قالب گذشته

گرایی  شناسی از مصادیق این باستانهای باستانتبلیغ شد. مرمت آثار باستانی و حمایت از کاوش

  رسالت  اول،  پهلوی  دوران  مورخان  از  بر این اساس بسیاری  (. 161-160:  1386است )نظری،  

 در  انهگرای باستان  گراییملی  رواج   طریق  از  ملی  وحدت  و  غرور  تقویت   را  نویسیتاریخ  اصلی

اگرچه در دوره پهلوی دوم،    (.12-13:  1388  احمدی،)  دانستند  معاصرنویسی  و  تاریخ  بازنگاری

های اسالمی نیز مورد بررسی و کاوش قرار گرفت، اما همچنان توجه بیشتری به  ها و محوطهتپه 

تاریخی می آن برگزاری جشنشد که مهمدوران  جمشید  ساله در تخت   2500های  ترین نمود 

ها و  . در دوره بعد از انقالب نیز، فرهنگ اسالمی در برابر فرهنگ ملی تقویت شد و تپه است 

 های اسالمی زیادی بررسی و کاوش شدند.محوطه

های  ترین پژوهشگر و دانشمند مطالعات ناسیونالیسم، ایران را از ملت آنتونی اسمیت، برجسته

ها« را به های قومی ملت د یعنی »ریشهداند و حتی جلد کتاب معروف خو باسابقه و تاریخی می 

جمشید اختصاص داده است. اریک هابسباوم نیز که از نوگراترین اندیشمندان  عکسی از تخت 

سابقه و دارای های باعنوان یکی از ملت شود، از ایران بههای ناسیونالیسیتی محسوب میبحث 

ای سیاسی به  گاهی نسبت به جامعهبرد. منظور از ملت و هویت ایرانی، آهویت کهن ملی نام می

ول  نام ایران است که تاریخ، دولت، فرهنگ، مرزها و آداب و رسوم خاص خود را دارد؛ نه محص

شاه( و نه حتی محصول انقالب مشروطه یا پیش از آن در های مدرن است )دولت رضاسیاست 

سیاس میراث  و  فرهنگ  تاریخ،  ایران،  به  نسبت  آگاهی  بلکه  احساس  یدوران صفوی،   و  اش 

بازمی از دوران اسالمی  به پیش  آن،  به  تاریخی، فرهنگی و حتی دینی وابستگی  منابع  گردد و 

گرایی در ایران، مدرن بوده و حاصل تحوالت بسیاری تأییدکننده این ادعا هستند. با این حال ملی

ملی   ساله دارد. آنتونی اسمیت معتقد است که هویت عصر جدید است و عمری حداکثر صد
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سیاسی است اما این مهندسی برخالف   -ایرانیان برساخته اجتماعی و محصول مهندسی اجتماعی

گرایانه، نه محصول دوره های ایدئولوژیک قومدیدگاه برخی پژوهشگران مسائل ایران یا گروه

های تاریخی پیش از اسالم است  اجتماعی و فرهنگی دوران  -کنونی بلکه پیامد فرایندهای سیاسی

 ( 29: 1394طهماسبی، و  نظری)

  به  خاورمیانه  کشورهای  ترینناهمگن  از  یکی  و  است   قومی  تکثر  دارای  طبیعی  طوربه    ایران

 اولین  و  دنیا  نخست   کشور  ده   شمار  در  زبانی  ناهمگنی  نظر  نقطه  از  که  طوریبه  آید،می  حساب

 شاهد  خود  سیاسی  حیات   طول  در  بارها   و   شودمی  شمرده  اسالم  جهان  هسته  در  نظر  این  از  کشور

  گذشته،   دهه  چند  در  .(17:  1388پور،  کریمی)است    بوده   قومی  منشأ  با  هاییتنش  گیریاوج

قدرت  واگرایی  خارجی  سیاست  از  متأثر  ایران،  در  رقابت قومی  بزرگ،  منطقههای  و  های  ای 

شمالی، شمال غربی  های داخلی شدت گرفته است، ژئوپلیتیک ترک و کرد در مرزهای  سیاست 

و غربی، با تمرکز بر موضوع »آذربایجان بزرگ« و »کردستان بزرگ«، با تضعیف هویت ملی،  

های ژئوپلیتیکی  اند تا جایی که ژنوم قومی و زبانی به کدامنیت ملی ایران را به چالش کشیده

ها و ز آذریاند و هر یک درصدد استفاده ابرای سیاست خارجی آذربایجان و ترکیه تبدیل شده

(. در جنوب شرقی  51:  1391،  کردها در راستای منافع ملی خویش هستند )خلیلی و دیگران

های ایران در داخل پاکستان از یک طرف،  ناتوانی دولت پاکستان در  ایران نیز، دنباله قومی بلوچ

،  کنترل مناطق غربی خود از طرف دیگر و همچنین وضعیت بد اقتصادی سیستان و بلوچستان

های قومی،  بر تنش  (. عالوه112:  1392،  های قومی شده است )خلیلی و دیگرانمنجر به تنش

تبدیل شده  امارات  و  ایران  روابط  در  مؤلفه مهمی  به  بر سر جزایر جنوبی کشور  اند. اختالف 

  اما   است   ایران  دست   در  کوچک  تنب   و  بزرگ  تنب   جزایر  همراه   به  ابوموسی  جزیره  مالکیت 

  کشور  این  گیریشکل  زمان  از   که  -   عربی  متحده  امارات  تأسیستازه  کشور  سوی  از  ادعاهایی

  استعمار .  است   بودن این جزایر مطرحدر خصوص عربی  –  گذردسال می  50کمتر از    کوچک

  اشغال شارجه در خود الحمایهتحت  قاسمی قبایل نام به 1903  سال در را جزیره سه این  بریتانیا

  خارج   فارس  خلیج  از  را  خود  نیروهای  گرفت   تصمیم  انگلیس  دولت   وقتی  1349  سال  در.  کرد

  حاکمیت  و  شده  کوچک  تنب   و  بزرگ  تنب   ابوموسی،  ایرانی  جزیره  سه  وارد  ایرانی  نیروهای  کند،

  اختالفی   موضوعی  عنوان  به  ابوموسی  مسئله  زمان  این  از  بازگردانند.  جزیره  سه  این  بر  را  ایران
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  شرایط   تناسب  به  گاهی  از  هر   خاکستر  زیر  آتش  ایران درآمد و  همانند  و  شارجه  امیرنشین  بین

:  1389  مجتهدزاده،)  است   کرده  ایجاد  المللی بین  روابط  و  عمومی  افکار  در  را   مباحثی  سیاسی، 

های گذشته برخی از کشورهای همسایه ایران که قبالً قسمتی  در سالاین در حالی است که    (.41

اند، در راستای ساخت هویت ملی مستقل، اقدام به جعل تاریخ  از جغرافیای تاریخی ایران بوده

اند. در این راستا، مولوی شاعر بزرگ ایرانی و ابوعلی  و غصب نمادها و مفاخر ملی ایرانیان نموده

شوند، رودکی شاعری ازبک قلمداد ایرانی، متعلق به جهان ترک معرفی میسینا بزرگترین پزشک  

میمی نامیده  عربی  دانشمندی  بیرونی،  ابوریحان  جمالشود،  سید  و  اسدآبادی، شود  الدین 

ها به تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران تا جایی  اندازیشود. این دست شخصیتی افغانی معرفی می

 داند. سلسله اشکانی را بخشی از تاریخ خود میپیش رفته است که ترکمنستان، 

تاریخی سابقه  که  است  حالی  در  و    -این  ملی  هویت  تقویت  در  مهمی  نقش  ایران  فرهنگی 

و  ملی ناسیونالیستی  احساسات  موج  گسترش  در  مهمی  بسیار  عامل  و  داشته  ایران  در  گرایی 

به  جنبش آن  از  ناشی  )کاتم،  های  است  بوده  مشروطه  اصلی  143:  1385خصوص  هسته   .)

توده فرهنگ  نهایت  در  و  سیاسی  نماد  و  عمومی  فرهنگ  از  شکلی  بر  مبتنی  ای  ناسیونالیسم 

شان و رعایت قوانین  ورزی به ملیت کند شهروندان را برای عشقشده است که تالش میسیاسی

جب  و دفاع از سرزمین بسیج کند. در حقیقت ناسیونالیسم کیفیات غیرمادی مشخصی دارد که مو 

های سیاسی، فرهنگی و  گردد و برای ورود به برنامهادراک تاریخ، عزم و اراده در پیروانش می

عملی به مفاهیمی نظیر اصالت، تداوم، شأن و منزلت، تقدیر و سرنوشت، عالقه و شور به وطن  

ی نیاز دارد. همه این مفاهیم معیارهایی را برای ارزیابی وضعیت گذشته و حال ملت و تالش برا

کند. اصالت به معنی یافتن خود واقعی و زدودن زنگارهای  دستیابی به اهداف مورد نظر فراهم می

شناسان و هنرمندان اثبات شود. در اینجا اصالت  بایست توسط مورخان، باستاناعصار است که می

 مترادف حقیقت است که خط تمایز میان ما/ دیگری است.  

های پس از ناسیونالیسم از های پیش از ناسیونالیسم و ملت ت شدن میان مل اسمیت با تفاوت قائل

گرایی از سوی  دیگر، کشورهایی مثل  شدن میان زمان پیدایش ملت و ملیسو و تمایز قایلیک 

ایران، یونان و روم را در زمره کشورهای پیش از  ناسیونالیسم قرار داده و نهاد ملت در این  

کند همچنین او بر مفهوم قومیت در این کشورها تأکید می  کشورها را قدیمی فرض نموده است.
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تاریخی بیانگر  را  آن  میو  کشورها  این  طهماسبی،  بودن  و  )نظری  نتیجه  32:  1394داند  در   .)

میباستان نقش  شناسی  فرهنگی،  نمادهای  و  تاریخی  آثار  کشف  و  شناسایی  بررسی،  با  تواند 

تگی اقوام ایرانی در طول تاریخ و افزایش همبستگی  سازی پیشینه ملت و همبسسزایی در آشکاربه

 آنها و ارتقای هویت ملی و تأمین امنیت ملی داشته باشد.  

  دوران  از  زیادی  هایگاهسکونت   کنون،کشفتا  آغاز  از  ایران  شناسیباستان  هایفعالیت   حاصل

  هزار  300  حدود  به  آنها  در  بشر   استقرار  قدمت  که)   کشور  غرب  و  شرق  شمال  در  سنگیپارینه

  از  غنی  بسیار  فرهنگ  با  ارزشمند  بزرگ  های استقرارگاه  و  محوطه  صدها  کشف  ،(رسدمی  سال

  ایران  تمدن  و  فرهنگ  سزایبه  سهم  از  نشان  که  است   برنز  عصر  و  سنگ  مس،  نوسنگی،  دوران

 و  نهادها  تأسیس  راهبردی،  و  مهم  آالتابزار  اختراع  آن،  مدیریت   و  توسعه  و  کشاورزی  آغاز  در

  پیش دوران از غنی هایفرهنگ شدننمایان بر عالوه. است  آن از حفاظت  و بومزیست  مدیریت 

  سلوکیه،   هخامنشی،  ماد،  عیالمی،  آرتا،)  تاریخی  دوران  از  شناسی باستان  کشفیات  تاریخ،  از

  وا  را  اسمیت   آنتونی  که  است   آفرینغرور  و  انگیزحیرت  باشکوه،  چنانآن(  ساسانی  اشکانی،

  زیگورات   و  خط  تمدن،  ترینکهن  کشف.  کند  خطاب  جهان  ملت   ترینکهن  را  هاایرانی  که  داردمی

 تمدن  و  هنر  رازها،  ،(چغازنبیل  زیگورات)  عیالم  تمدن  و  هنر  ،(آرتا  تمدن)  جیرفت   در  جهان

 قصبه  قنات  رستم،  نقش  پاسارگاد،  جشمید،تخت )  هخامنشی  باشکوه  آثار  ماد،  بزرگ  پادشاهی

  تمدن  و  هنر   کوروش،  گلی  استوانه  بیستون،  کتیبه   باستان،  پارسی  خطوط   ترجمه   ،...(و  گناباد

  اردشیر  کاخ سلیمان،تخت  در آذرگشنسب  آتشکده بیشاپور، شهر) ساسانی تمدن و هنر اشکانی،

 دوران  تمدن  و  هنر  ،(والرین  بر  شاپور  پیروزی  برجسته  نقش  بستان،طاق  فیروزآباد،  در  ساسانی

...(  و  نشتیفان  آسبادهای  اصفهان،  جامع  مسجد  جهان،  نقش   خواف،  خرگرد  غیاثیه  مدرسه)  اسالمی

  تاریخی ایپیشینه گرایی ملی برعکس  ایران در «ملت » که  بود مدعا   این اثبات مشابه   هاینمونه و

همچنین  .اندداشته ایتوجه قابل سهم ایرانی اقوام همه ملت، این  تاریخی حیات طول  در و دارد

کشف تاریخی  بهآثار  فرهنگی  شده  نمادهای  ملی    -عنوان  همبستگی  تقویت  موجب  تاریخی 

 اند. سازی فراملی  قرار گرفتهیراند، خود به عنوان منبع تصو شده
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 شناسی در ارتقای تصویر فراملی ایراننقش باستان د( 
ها  های مهم دولت المللی، از خواستهو کسب وجهه و حیثیت بین  کشور ارائه تصویری مطلوب از  

ابعاد مثبت    یارتقاو  الملل و راهکاری مفید در جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی  در عرصه بین

بین می  شانالمللیوجهه  حساب  میراث  به  رو  این  از  و  آید.  ملموس  تاریخی  )آثار  فرهنگی 

سازی و خلق تصاویر خوب و  شان برای برنددلیل جذابیت و پتانسیلغیرملموس( و تاریخ به  

توجه قابل  نرمنقش  امنیت  ارتقای  در  فزایندهشان  اهمیت  از  آنها افزاری  هستند.  برخوردار  ای 

منحصر   تجربه  یک  مکانایجادکننده  هستند.  گردشگران  برای  خاص  و  فرد  تاریخی،  به  های 

ای و جهانی فراهم  توانند تجربه ارزشمندی را برای گردشگران منطقه ها میها و افسانهداستان

شان را  های رقابتیها را از یکدیگر متمایز و مزیت بیاورند. تاریخ و میراث مربوط به آن، ملت 

  ایران   ساله  2500  تاریخ  (.Dewar, du Cros & Li, 2012)د  کن نسبت به سایر رقبا متفاوت می

  های قابلیت  با انگیزشگفت  تاریخی -فرهنگی هایآثار تاریخی و جذابیت  از بسیاری دربرگیرنده

ها، فرهنگی )آثار تاریخی، فرهنگ محلی، موزه  میراث  تصویر.  است   گردشگری  جذب  توجهقابل

  عوامل ترینمهم میان در ، کرمانشاه، کرمان، مشهد، تبریزاصفهان شیراز،  های باستانی و...(سایت 

.  (Saeedi & Heidarzadeh, 2016)  هستند  تاریخی  و  فرهنگی  میراث  از  حاصل  برند  ایجاد  برای

های  ها، سایت قابل انکار است که جدای از بناهای تاریخی، تمامی محوطهاین یک واقعیت غیر

عنوان جاذبه گردشگری مورد توجه  ها و... که به  ها، کتیبهموزهشناسی، اشیای موجود در  باستان

 شناسی است. اند، حاصل دانش باستانقرار گرفته

تواند شناسی میباستان  هایفرهنگی و داده- د گردشگری بر مبنای آثار تاریخیرو ایجاد برنازاین 

ایران  ضمن منفی  ثروت، تصویر  برای  تولید  کند.  برطرف  را  از    مثالهراسی  بسیاری  خاطرات 

ترین ها بعد از بازدید از ایران است. مهم گردشگران خارجی از ایران نشانگر تغییر نگرش منفی آن 

واقعی و ویر غیرهای خارجی برای ارائه تصها، انتقاد از رسانه ها و خاطرات آننکته در یادداشت 

 (.  Ritchie & Crouch, 2000ترین کشورهای جهان است )عنوان یکی از ناامنمعرفی ایران به
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 نتیجه گیری 

های  های نوین و ظهور شبکهالملل مدام در حال تغییر و تحول است و رشد فناوریسیاست بین

مجازی جدید، دامنه، عمق و سرعت این تحوالت را بیشتر کرده است. از این رهگذر، اگر چه  

فرهنگی، نه تنها دهکده جهانی شدن در عرصه افکار عمومی هستیم، اما در حوزه  شاهد جهانی

های محلی بیشتر شده است.  گرایی و رجوع به فرهنگگرایی و قومشکل نگرفته که برعکس، ملی

گرایی است  گرایی نه تنها برای حفاظت از خود در برابر موج فزاینده جهانروند تشدیدشده ملی 

در عرصه حقیقی و مجازی  ها هویت مختلف  دادن هویت خود در برابر میلیونبلکه برای نشان

گون و ناهمانند  است. در عرصه خارجی نیز، ایران کشوری است پرهمسایه با همسایگانی گونه

شده آن جدا  از  متأخر  قرن  دو  در  همگی  که  جدید  مهمو  از  ملی  هویت  و ساخت  ترین  اند 

بهدغدغه آنهاست.  فرهنگ و    های  )تاریخ،  نشانگان  تخریب  با دو موج  ما  دلیل  تمدن( همین 

هایی که سعی دارند با تخریب روبرو هستیم. در داخل توسط برخی افراد و گروههویت ملی  

اشتراکات   بیشترین  که  کسانی  توسط  در خارج  کنند؛ و  برجسته  را  قومی  ملی، هویت  هویت 

فرهنگی و تاریخی و تمدنی را دارند و نگرانند که این اشتراکات عمیق به کدهای ژئوپلیتیکی  

ست خارجی ایران تبدیل شود. از این رو درصدد جعل تاریخ و ساخت نشانگانی متمایز  برای سیا

های مهم و علمی، تواند با بررسی، شناسایی و کشف دادهشناسی میهستند. بنابراین دانش باستان

نگاری و تعیین منشأ اقوام ایرانی شناسی،  نقش قابل توجهی در قومبر تکمیل نقشه باستانعالوه  

رهنگ آنها و همچنین نقش آنها در ظهور، توسعه و تکامل ملت ایران داشته باشد و از این  و ف

ترین عناصر  رهگذر، به تقویت بیشتر همبستگی ملی و ارتقای هویت ایرانی بیانجامد که از مهم 

 امنیت ملی است. 
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