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از ایــنرو اســت که جریانهــای خشــن و ویرانگری که
طــی دهههای گذشــته در قلمرو ایرانزمیــن پدید آمده،
تنهــا بــه جعل تاریــخ ،ترویــج نســخههایی نامعقــول از
بنیادگرایــی دینی ،یا کشــتار مردم و ویران کردن شــهرها
بســنده نمیکنند ،بلکه به شکلی ســازمان یافته در صدد
ویــران کردن یادمانهــای تاریخی و از بیــن بردن میراث
ملموس و مادی بازمانده از گذشتگان هم هستند.
بوداهــای بامیــان کــه در عصــر ساســانی در قلمــرو
دولــت ایــران تراشــیده شــده و بزرگتریــن تندیسهــای
مذهبی جهان بود ،تنها از ســر خلــوص عقیده و تعصب
طالبان به توپ بســته نشد که ویرانیشــان راه را بر تبدیل
شــدن این نقطه به زیارتــگاه بوداییان و رونــق اقتصادی
بامیان نیز بســت .به همین ترتیــب ،القاعده و داعش در
عــراق بیبرنامه معبد بعــل را منفجر نکردنــد و پالمیرا
را منهــدم نســاختند و بیدلیــل بــا پتــک و نارنجــک آثار
باستانی بازمانده از عصر اشکانی در موزه موصل را نابود
نکردند.
امــروز نیــز تصادفــی نیســت کــه ارتــش ترکیــه در
حملهاش به شمال ســوریه معبدهای هویتی را بمباران
میکنــد و از بیــن میبــرد .اینهــا همــه آثــاری تاریخــی
هســتند که هویتی بســیار دیرینــه را به مردمــی تفرقهزده
و درمانــده یــادآوری میکنند و هســت ه مقاومتــی عینی و
مستند محسوب میشوند که در برابر روایتهای جعلی
نوســاخته و مســیرهای گردشگری و پولســازی کشورهای
نوساز و تازهتأسیس ایستادگی میورزند.
ایرانزمیــن کهنتریــن تمــدن کــره زمیــن و ایــران
قدیمیتریــن دولــت و فرهنگ زنــد ه گیتی اســت .از این
رو ،غریب نیست که انباشتی شگفتانگیز از یادمانهای
تاریخــی ،آثــار باســتانی و چشــماندازهای معناســاز و
معنازای نامدار در این قلمرو متراکم شــدهاند .برهمین
مبنا اســت که میبینیم نیروهــای ویرانگر خردگریزی که
در قالب فرقههای سیاســی و جریانهــای تندرو مذهبی
رخ مینمایند و فصل مشــترک همهشــان ایرانســتیزی
است ،در همین سرزمین باستانی تمرکز یافتهاند.
پراکندگــی سیاســی و هویتزدایــی نیروهــای
اســتعماری طــی قرن گذشــته بــه قــدری در ایــن قلمرو
فرســایندگی ایجاد کرده که امروز حس و درک مردم این
ســامان دربار ه فاجعهای که بر زیستگاهشان و تاریخشان
در جریــان اســت ،بــه نوعــی کرختــی و بیحســی دچــار
آمدهاند.
صنعت گردشــگری امروز ،تعریفی ساده و مشخص
دارد .مبدأ و مقصد مشــخصی در کار اســت که مسافرانی
را در کســوت «توریست» از جایی به جایی منتقل میکند
و هــم از راه دریافت هزینه ســفر و هم –بویژه -از راه خرج
کردن پول در کشــور مقصد انباشــتی از ســرمایه را ممکن
میســازد .صنعــت گردشــگری هــم ماننــد هــر صنعت
مــدرن دیگری موضوع خــود را دگرگون میســازد و ماد ه
خام اولیهای را به کاالیی تکثیرپذیر بدل میکند.
کشوری مانند فرانسه که کهنترین کشور زنده اروپایی
اســت و با این همه قدمتاش به چهار پنج قرن محدود
اســت ،یادمانی تاریخــی و واقعی مثل بــرج ایفل را مرکز
صنعــت گردشــگری خود قــرار میدهــد .به ایــن ترتیب
ایــن بــرج پوالدین جالب توجــه که دو قــرن قدمت دارد،
به نمادی تکثیر شــونده بدل میشود .شکل آن همچون
عالمــت تجــاری کشــور فرانســه بــه کار گرفتــه میشــود،
مدلهــا و کپیهــای بیشــمار آن در موقعیتهــای
گوناگــون امکان فروش پیدا میکنــد و مکانی که گرداگرد
این یادمــان فلزی قــرار گرفته کاربری خــود را به فضایی
توریســتی تغییر میدهــد که کارکــردش کمابیش همان
است که در مکانهای مقدس سنتی میدیدیم.
بــه ایــن ترتیــب بــرج ایفــل دیگــر یــک ســتون فلزی
 300متری نیســت که  130ســال پیش توســط مهندســی
فرانسوی ســاخته شده باشــد .این بنا به گرانیگاهی برای
کســب هویــت ملــی ،بــه عالمتــی جاودانــه و ایســتا و بــه
سرچشــمهای برای تولیــد قدرت و معنا تبدیل میشــود
کــه در شــرایط جنــگ جهانــی اول ارتشهایــی بــزرگ را
گرداگــرد خــود ســامان میدهــد و در شــرایط صلحآمیز
امروزین میلیونها توریســت را از دورتریــن نقاط دنیا به

صنعت گردشگری گذشته از آنچه که بر سر مکان میآورد ،بالیی بدتر بر سر آدمیان
میآورد و آن هم فرو کاستنشان به مشتریهایی ساده و تخت و همریخت است.
در اینجا قرار است همهچیز به پولی که داد و ستد میشود ترجمه شود و به همین
خاطر توریستهایی را داریم که سطحینگرانه به تاریخهای ساختگی و روایتهای
تخت و مسطح و تجاری دلخوشاند و دقایقی بیش برای لمس سطح یادمانها و
اشیا وقت صرف نمیکنند و اندوخت ه نهاییشان از سفرهایشان آلبومی از عکسها
در شبکههای اجتماعی است و نه چیزی بیش از آن
خرج کردن پول در کافهها و رســتورانهای پیرامونیاش
وا مــیدارد .بــرج ایفــل در ایــن وضعیــت هــم در شــبکه
پیچیده تبــادل اقتصادی جایگاهی محکــم پیدا میکند
و هــم در مقــام نمایند ه کهنترین کشــور مــدرن اروپایی
همچــون چیــزی جاویــدان و مانــدگار از آنچه که هســت
قدیمیتر ،باشکوهتر ،مرتفعتر و مهمتر جلوه میکند.
صنعــت توریســم بــر اســاس معادالتــی بــه نســبت
ســاده کار میکنــد .یعنــی هــر یادمانی کــه بتوانــد به این
ترتیــب تاریخچــهای معنــادار و جــذاب پیدا کنــد ،جایی
در این بازار به دســت میآورد .از اینرو است که میتوان
بنایــی تاریخی ماننــد دیوار چین را در نقاطــی که فاقد رد
تاریخی مشــخص اســت،بازســازی کرد و توریســتها را
بــرای بازدیدش جلب کــرد .یا کتیبههای مقبر ه شــاعری
پارســیگو مانند نظامی را تراشید و ادعا کرد که این شاعر
گرانقدر ایرانی  900ســال پیش شــهروند کشوری نوظهور
و  40ســاله بوده اســت! جعل در این بســتر آســان است و
شــدنی ،چــرا کــه صنعــت مــدرن توریســم حتــی دربار ه
یادمانهــای تاریخــی واقعــی هــم بــه شــکلی از جعل و
سادهسازی و کاالیی کردن افراطی همت گماشته است.
صنعــت توریســم تنهــا بناهــا و یادمانهــا را بــه ایــن
ترتیــب مســخ نمیکنــد و تنهــا در ابــداع یادمانهــای
تاریخی بیریشــه یا ویرانگری سازههای باستانی راستین
نقــش ایفــا نمیکنــد ،کــه بالیــی مشــابه را بــر ســر خــو ِد
جهانگردان میآورد.
در آن روزگاری کــه ناصــر خســرو  7ســال را در ســفر
میگذرانــد تا کتابــی 100صفحهای دربارهاش بنویســد و
در آن زمانــی که خروج از شــهر و گشــت وگذار در شــهرها
و کوههــا و بیابانهــا در ایران زمین مرحلــهای ضروری از
رشــد فکری و معنــوی مردمان بــزرگ قلمداد میشــد،
این سلوک و سفر را سیر آفاق و انفس مینامیدند .یعنی
فــرض بر آن بود کــه «من» در جریان حرکــت در مکان با
امری قدســی روبهرو میشــود که میتوانــد مکانی الهام
بخش ،یــا –مهمتر از آن -افرادی اثرگذار باشــد .از اینرو
دیدن افقهای نو با دیدن َن ْفسهای دیگر گره میخورد.
در جریان این ســفرهای پیوسته است که دانشمندان
 ،صوفیــان  ،هنرمنــدان  ،شــاعران  ،سیاســتمداران
وبــزرگان روزگار خــود را «زیــارت» میکردنــد ،چــرا کــه
دگرگونــی «من»هــا هــدف بــود و این جــز بــا رویارویی با
«دیگری»هــا ممکــن نمیشــد و مــکان تنهــا در مقــام
بســتری برای تثبیــت و ســاماندهی این رویارویــی اعتبار

و ارج داشــت .دیگریهایــی که ممکن بود زنده باشــند و
در مدرســه یا خانقاهی پذیرای میهمانانشــان شوند ،یا
حتی «درگذشــته» باشــند و در آرامگاهی آرمیده و با این
همــه گفتارشــان و نوشتارشــان همچنــان جاری باشــد و
مقبرهشــان همچون یــادآوری برای خاطرهشــان و مرکز
ثقلی برای سازماندهی پیروانشان عمل کند.
ســیر آفــاق و انفــس کــه شــیو ه دیرینــه ایرانیــان برای
جهانگردی اســت ،شــیوهای فراگیــر و کامیاب بــود که در
تاریخــی چنــد هزار ســاله ،هزاران هزار انســان ارزشــمند
و اثرگــذار پدید آورد و امــروز اندوخت ه بازمانــده از همین
باشندگان است که تمدن ایرانی را به دژی استوار در برابر
ویرانیهای پیاپی تبدیل کرده است.
«صنعت گردشــگری» گذشته از آنچه که بر سر مکان
میآورد ،بالیی بدتر بر ســر آدمیان میآورد و آن هم فرو
کاستنشــان به مشــتریهایی ســاده و تخت و همریخت
اســت که بــه همــان شــیوه کپی شــده پدیــد میآینــد .در
دامنــ ه ایــن صنعــت دیگــر افقــی گشــوده در کار نیســت
کــه نفسهــا در آن جریــان یابنــد .همه چیز بــه رویارویی
منهایــی چیــزواره بــا چیزهایــی در مکان خالصه شــده
اســت و دســتاوردی که از آن انتظار مــیرود «چیزهایی»
ساده تکرار شونده اســت .در اینجا قرار است همهچیز به
پولی که داد و ستد میشود ترجمه شود و به همین خاطر
توریســتهایی را داریم که ســطحینگرانه بهتاریخهای
ســاختگی و روایتهــای تخــت و مســطح و تجــاری
دلخوشاند و دقایقی بیش برای لمس سطح یادمانها
و اشــیا وقــت صــرف نمیکننــد و اندوخت ه نهاییشــان از
سفرهایشان آلبومی از عکسها در شبکههای اجتماعی
است و نه چیزی بیش از آن.
ایــران زمیــن تا بــه امروز بــا اندوختــ ه شــگفتانگیز و
اعجــابآورش در برابــر ویرانیهــای پیاپــی پایــداری به
خرج داده و نامحتمل نیســت که ایــن بحران را نیز مانند
بحرانهــای پیشــین تاریــخ طوالنــیاش از ســر بگذراند.
در ایــن حالــت ،گذشــته از امکانی کــه برای بازاندیشــی و
بازخوانــی تاریخ و جغرافیا به دســت میدهــد ،بختی نو
بــرای بازتعریف منهایی نو را نیز در اختیار مردمان قرار
میدهد .هر دوی اینها آماجهایی هستند که در تبلیغات
صنعــت توریســم عرضه شــدهاند .امــا این وعــده در آن
بافت مدرن و کپیشــونده امکان برآورده شــدن ندارد...
و چه بســا که با نوســازی و بازســازی ســیر آفاق و انفس به
شکلی دیگر چنین امکانی پیدا شود.
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