زوال ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ؟
"ﻣﺎ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﺪ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ".
از ﺳﺮودهای اﺳﭙﺎرﺗﯽ

"ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺘﯽ" ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﻮد از ﮐﺠﺎ رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﮐﺪاﻣﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﯿﺮاث و ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و ﺗﺎرﯾﺨﯽ واﻻی اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﻏﺒﻄﮥ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ "ﺑﺤﺮاﻧﯽ" اﺳﺖ؟ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ۲۵۰۰ﺳﺎﻟﻪ از آن رﻧﺠﻮر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎآﺷﻨﺎﺳﺖ!
ﻧﻈﺮات اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻇﺎﻫﺮاً ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  ۵۷ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذﺑﯿﺢاﻟﻠّﻪ ﺻﻔﺎ
"ﻧﻬﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ" را ﯾﮑﯽ از دو ﭘﺎﯾﮥ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺑﺮﺧﻮردار از ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﮥ اﯾﺮاﻧﯽ،
اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﮐﺘﺎب ،ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭘﮋوﻫﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دراﯾﻦﺑﺎره در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ دارﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺳﺮوش ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
از دﯾﮕﺮان دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺷﺪن ﻫﻮﯾﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮد از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺷﺪن او ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را دﭼﺎر ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ و ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ داﻧﺴﺖ.
***
"ﻫﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎن" از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی او ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اوﺳﺖ" .ﻣﻦ" اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ "ﮐﯿﺴﺘﯽ" ﻫﺮ ﮐﺲ واﻻﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽ اوﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﻫﻤﮥ ﮐﻮﺷﺶ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و از وارد آﻣﺪن ﺧﺪﺷﻪای ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮد.
اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی ﻧﯿﺰ واﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮد ﻓﺮد اﻋﻀﺎ اﺳﺖ .در دوران ﮐﻬﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ در "ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ" ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .راﺑﻄﮥ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ،ﺧﺎﻃﺮات
ﻣﺸﺘﺮک ﻗﻮﻣﯽ ،زﺑﺎن )ﯾﺎ ﻟﻬﺠﮥ( ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﺎﻻﺧﺮه آداب و اﻋﺘﻘﺎدات ﯾﮑﺴﺎن ،ﻫﻮﯾﺖ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ "ﻗﻮم" را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد" .ﻗﻮم ﭘﺎرس" و "ﻗﻮم
ﯾﻬﻮد" را ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻗﻮام ﺑﺰرگ دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﻮﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺘﺎزﮔﯽ روﺷﻦ ﺷﺪه ،اﻫﺎﻟﯽ آﺗﻦ ﺗﺎ
ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﻗﻮام ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﺪ و اﮔﺮ ﻧﻤﯽﮐﻮﺷﯿﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺧﻮد ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ،
ﮐﺸﻮری ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺪل ﮔﺮدد .در ﻃﻮل زﻣﺎن در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺘﻨﺎوب اﻗﻮام،
ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺗﻌﻠﻖ اﻗﻮام ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻣﯿﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﯾﻬﻮدﯾﻪ( دﻫﻬﺎ ﺑﺎر
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
"ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ" ﺗﺎ دو ﺳﻪ ﺳﺪه ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮع ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ در دوران روﺷﻨﮕﺮی ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ درﺑﺎرۀ "ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی و
ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎن" در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪهای ﯾﺎﻓﺖ و
ﻼ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻨﺎم "ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ" را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺪه ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺳﺪۀ ۱۹م .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﺎﻣ ً
"ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ" از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺎت ﻓﮑﺮی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ در اﻓﮑﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮﯾﻦ "ﻣﻠﺖ" را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان و ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد؟

در اروﭘﺎ ﻣﺸﮑﻞ "ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ" را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺸﺮی داﻧﺴﺘﻪ" ،ﻣﻠﺖ" ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن آن را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دادﻧﺪ،ﮐﻪ در آﯾﻨﺪهای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس "ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﺿﺎﻣﻦ آزادی ،رﻓﺎه و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ۱۸۹۲) Ernest Renanـ ۱۸۲۳م (.اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ او را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺪﯾﺸﮥ ژرﻓﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ داد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﺮاض ﺳﯿﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ﺑﻪ او در دﻓﺎع از اﺳﻼم ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ!
ارﻧﺴﺖ رﻧﺎن در ﻧﻄﻖ ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺎل ۱۸۸۲م .اﯾﺮاد ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ در دوران ﻣﺪرن ﭘﺮداﺧﺖ(۱).
رﻧﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم "ﻣﻠﺖ" در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوران ﮐﻬﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮد .ﺗﻨﻬﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و آن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪاداده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺘﯽ در ﯾﻮﻧﺎن
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدن را ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺮدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ.
ارﻧﺴﺖ رﻧﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ "ﻣﻠﺖ" را
ﺑﺪرﺳﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺘﺠﺎوزی ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻠﺘﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﺮف

داﺋﻤﯽ آن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ،ﻣﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،آﻟﻤﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و روﺳﯿﻪ  ..در
ﺳﺪهﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﻪ "زاﯾﺸﯽ ﻣﻠﯽ" دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر"ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه از آن ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ
ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از درون و ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﯾﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
رﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزی "ﻣﻠﺖ" ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﺮای آن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺸﺪ:
ﻧﮋاد :اﮔﺮ در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮدوﻟﺘﻬﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ :آﺗﻦ ،اﺳﭙﺎرت و ﯾﺎ ﯾﻬﻮدﯾﻪ( از ﭼﻨﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از
ﯾﮏ "ﻧﮋاد" ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﻫﺎﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری از ﻧﮋادی ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .از اﯾﻨﺮو ادﻋﺎی رژﯾﻤﻬﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮋاد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﮥ "ﻣﻠﺖ" ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ واﻫﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری
ﻫﺮﭼﻪ اﻗﻮام ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ در آﻣﯿﺰش ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺴﻮی "ﻣﻠﺖ" ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی
ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورد ﮐﻪ در ورای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ را در "ﻣﻠﺖ" ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ؟
زﺑﺎن :زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪن "ﻣﻠﺖ" ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﮥ آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮری را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺶ
ﻼ ﻣﺮدم ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻠﺘﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺜ ً
زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ زﺑﺎن را ﭘﺎﯾﮥ "ﻣﻠﺖ" ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﮋاد و ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ زﺑﺎن در
آﻣﯿﺰشﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻨﺎن دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﻧﮋاد ﻫﻢ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ :در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوزه در آن
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارد ،ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼوی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ!
ﻼ ﺑﺮای آﺗﻨﯽ و ﯾﺎ ُرﻣﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ زﺋﻮس و
دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ :در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﻪ آﯾﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺜ ً
ﯾﺎ ژوﭘﯿﺘﺮ و ﺑﺠﺎ آوردن ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺮای آﻧﺎن ،ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﻋﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ .ﻗﻮم اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ در درازﻧﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮو آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ﺑﻮد" .ادﯾﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ آﯾﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ زور و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽداد.
اﻣﺎ اﻣﺮوزه در ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ د ﯾﻦ ﻧﺰد اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻋﺮﺻﮥ اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد از دﯾﻦ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ زاﯾﺶ "ﻣﻠﺖ"ﻫﺎ در اروﭘﺎ "ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ وﺳﺘﻔﺎﻟﯽ")۱۶۴۸م (.ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
آن آزادی ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۶۸۳م .ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن را
ﺷﮑﺴﺖ دﻫﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﮑﯿﮥ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ دﯾﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ وﺣﺪت ،ﺑﻪ زوال آن ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺖ.
اﯾﻨﮏ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺸﻮری ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻧﮋادی ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪن
"ﻣﻠﺖ" ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد؟ ﮐﺪام دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻪ زﺑﺎن ،دو
ﻼ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮ ﺑﺎ "ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،زﺑﺎن ،دﯾﻦ و ﻧﮋاد ﻫﻤﮕﻮن" ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﻣﺬﻫﺐ و ﭼﻬﺎر "ﻧﮋاد" ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ "ﻣﻠﺖ" ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺪل ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺜ ً
از "ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮ" ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آﻧﮑﻪ" ،ﻣﻠﯿﺖ" در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ "ﺗﺼﻮری ﻣﺸﺘﺮک"  Imagined Communitiesاﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺸﻮری رﺳﻮخ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم ﮐﺸﻮری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﺑﺪ و ﺧﻮب ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ ،اراده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ در واﺑﺴﺘﮕﯽ
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
"آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک" و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮری ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ را از ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زاﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ "ﻣﻠﺘﯽ" ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد:
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮری از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .آﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﮥ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﺻﺤﻨﻪ ﭘﺮدازیﻫﺎی ادﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ آرﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﮥ
ﺧﯿﺎل ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺘﺮاک در آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺸﻮری را ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ
ﻣﺸﺘﺮک دﯾﮕﺮی ﭼﻨﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭼﻮن اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن از
زﻧﺪﮔﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ راه ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﯿﮑﺒﺎره ﺑﺮای "ﻣﻠﺖ" ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﺎرزات ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻓﺎع از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ وﺟﺪاﻧﯽ
ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻘﺪس ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺣﺘﯽ دادهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻧﮓ و ﺑﻮی دلاﻧﮕﯿﺰی ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻼم ﻫﻤﮥ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮋاد ،ﺗﺎرﯾﺦ ،زﺑﺎن و آﯾﯿﻦ( اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ "ﺗﺸﺨﺺ ﻣﻠﯽ" ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ "ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ" ﺑﻪ "اﻗﺪاﻣﯽ ادﺑﯽ" ﻧﯿﺎز دارد .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر را
ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﯾﺎ ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﯽ و آرﻣﺎنﻫﺎی ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺎ آﺛﺎر ﺧﻮد در واﻗﻊ
آﯾﻨﻪای را در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن را اﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻟﻬﺠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ اﻫﺎﻟﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ  Goulﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺪان ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﯿﻞ ﭘﺮﺷﻤﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن )از ﻣﻮﻟﯿﺮ ﺗﺎ وﯾﮑﺘﻮر ﻫﻮﮔﻮ و از ﻓﻠﻮﺑﺮ ﺗﺎ ﺑﺎﻟﺰاک( ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻏﻨﯽ
دﻧﯿﺎ ﺑﺪل ﺷﺪ" .ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن" ﻧﻤﻮﻧﮥ "اﻗﺪاﻣﯽ ادﺑﯽ" اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن داﺳﺘﺎن ﻣﺮدﻣﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه در اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ  Le Grande Nationﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ را زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ آﺛﺎر ﮔﻮﺗﻪ و ﺷﯿﻠﻠﺮ را

ﺑﺎﯾﺪ "اﻗﺪام ادﺑﯽ" ﺑﺮای زاﯾﺶ ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮد .در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭘﺘﺮارک ،در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ و در روﺳﯿﻪ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ "اﻗﺪام ادﺑﯽ"
ﻻزم ﺑﺮای زاﯾﺶ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ،زاﯾﺶ "ﻣﻠﺖ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ارادۀ ﻣﺮدﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ روﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ زاﯾﺶ "ﻣﻠﺖ" در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﭼﻬﺮۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻨﯿﺎنﺑﺮﮐﻦ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ( و ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت روﻧﺪی آﻫﺴﺘﻪ )اﻧﮕﻠﯿﺲ ،روﺳﯿﻪ( رخ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﯽ "ﺑﻨﯿﺎنﺑﺮﮐﻦ" ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻠﺘﯽ را ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭼﻨﺎن زﯾﺮ رو ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﺑﻪ روﻧﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺰرگ داﻣﻦ زد .اﻟﺒﺘﻪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی  Goyaو آﺛﺎر ﺳﺮواﻧﺘﺲ زاﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد.
اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زاﯾﺶ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارد ،ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زاﯾﺶ ﻣﻠﺘﯽ را
"ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰِی" ﮐﺮد و ﯾﺎ روﻧﺪ "ﻣﻠﺖ ﺳﺎزی" را ﺑﻄﻮر ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد؟ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ آری اﺳﺖ!
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ "ﺗﺠﺮﺑﻪ" را ﻣﯽﺗﻮان در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﺎره ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در "ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﮐﻨﮕﻮ" )ﺑﺮﻟﯿﻦ ١٨٨٥م (.ﻣﯿﺎن
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد" ،ﻗﺎرۀ ﻗﺒﺎﯾﻞ" ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ درون آن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﺷﺎﯾﺪ از وﺟﻮد ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان در ادارۀ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﯾﺎری ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺸﺮی از آﻧﺎن را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎﯾﯽ و داﻧﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری )از ﺟﻤﻠﻪ :ﺑﻨﯿﻦ ،ﺑﺘﺴﻮاﻧﺎ ،ﻣﻮرﯾﺲ (..ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ادﺑﯿﺎت ﻣﻠﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺪﯾﻦ آﻏﺎزﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ آﺛﺎری ادﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻃﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪی در ﺟﻬﺖ زاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﺮدارﻧﺪ! ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری و ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ،اﯾﻨﮏ ﻗﺸﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ادارۀ ﮐﺸﻮری را در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
اﻫﺎﻟﯽ در ﺑﺪوﯾﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﭼﻨﺪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮏ از آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﯿﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮوﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎدی از "ﻣﻠﺖ" ﻧﺪارﻧﺪ!
***
ﭼﻮن ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮهای ﺷﮕﺮف روﺑﺮوﯾﯿﻢ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ "ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ" ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﻮﯾﺖ اﻗﻮام ﺳﺎﮐﻦ
"اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ" در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،اﯾﺮان دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ از "اﻗﺪام ادﺑﯽ" ﻻزم ﺑﺮای زاﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪ! در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در آن ﻫﺰار
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ "ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ" در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﺴﯽ را ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک "اﯾﺮاﻧﯿﺎن" در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻧﺒﻮد.
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوط ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم زاﯾﺶ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت رﻫﺒﺮی ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺪرت
رﻗﯿﺐ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟﻠﻮﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری دوﻟﺖ دﺳﺘﮑﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ
ﻧﻮﺳﺎزی دوران رﺿﺎﺷﺎه در ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
در دﻫﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن از زاﯾﺶ ﻣﻠﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن اﯾﺮان از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﺸﺮی ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ وﺟﻮد
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺎدی ،ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ژرف ﻓﺮو ﺑﺮد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎرزی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ) ،(۲از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﯾﺮان از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺟﻬﺎن داﺷﺖ دﭼﺎر ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻣﯿﺮاث ﮐﻬﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺪاﻧﺠﺎ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ "ﭘﺮ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد" اﯾﺮان را ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ!
اﮔﺮ اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﮥ دوران ﺻﻔﻮی ﭘﺲ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﺗﺮﮐﺘﺎزیﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢردﯾﻒ دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮد) (۳و ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺸﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺻﻔﻮﯾﺎن و ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ )ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ "وﺣﺪت"( ﺑﻪ ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﺳﻘﻮط راﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻔﺖآور در ﺑﺮاﺑﺮ روﺳﯿﻪ،
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪۀ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺪل ﮔﺸﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ،ﺳﻘﻮط ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ
رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﺮآﻣﺪن ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ "اﻗﺪام ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﯽ" دﺳﺖ زﻧﻨﺪ ،ﺑﮑﻠﯽ از
ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ،از ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ آﺧﻮﻧﺪزاده و از ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺗﺎ دﻫﺨﺪا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺪﺷﻪای ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ روزاﻓﺰون رﻫﺒﺮی ﺷﯿﻌﻪ وارد آورﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽ و ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ را در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﺮد" ،روﺷﻨﮕﺮان" اﯾﺮاﻧﯽ را واداﺷﺖ ﺑﻪ راﻫﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای
اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺠﺎی روﺷﻨﮕﺮی ﺿﺪﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺎ ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﯾﺚ و ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ،اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ را ﺑﺎ
"ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎﻧﻪ" ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ!
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،اﯾﻦ ﭼﻬﺮهﭘﺮدازی در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن آﺗﯽ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان در اﻧﻘﻼب  ۵۷ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای "اﻗﺪام ﻣﻠﯽ" ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﺎن دﭼﺎر ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری ﭘﯿﺮوان رواﯾﺘﯽ
ﻼ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ آرﻣﺎﻧﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را
وﯾﮋه از ﯾﮑﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻦ دادﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻣ ً
درﺑﺮﮔﯿﺮد!

اﯾﻨﮏ ﭘﺲ از  ۳۵ﺳﺎل ﮐﺸﻮری ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ داﻧﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن از "زاﯾﺶ ﻣﻠﯽ" ،آﯾﻨﺪهای ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
)ﻋﺮاق ،ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ( در ﺑﺮاﺑﺮ دارد و ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ درﮔﯿﺮی داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﮑﻠﯽ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺎﻣﺪ زاﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻫﻤﮥ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﻠﯽ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدد و دﻓﺎع
از آﻧﺎن ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ آرﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻫﻤﮥ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی دﯾﺮوزی و اﻣﺮوزی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری و ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﺮﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ؟..

(1) Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, Sorbonne, le 11 mars 1882
ﻧﻈﺮﯾﮥ ارﻧﺴﺖ رﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮋوﻫﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه .از ﺟﻤﻠﻪ از ﺳﻮی ۲۰۱۲) Eric Hobsbawnـ۱۹۱۷م(.
ﺗﺎرﯾﺦﭘﮋوه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،در ﮐﺘﺎب The Invention of Tradition
) (۲ﮐﻨﺖ دو ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ﺳﻔﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ":ﺗﻮدۀ اﯾﺮاﻧﯽ ..ﻋﻼﻗﮥ ﻣﻔﺮﻃﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد دارد و ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ را در ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن ﻧﺪﯾﺪهام.. .در
ﻣﯿﺎن ﺑﺮزﮔﺮان ﺑﯿﺴﻮاد ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﻢ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ..وﻟﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺲ و از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را
ﻣﯽداﻧﺪ ،".ﺳﻪ ﺳﺎل در اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺼﻮری ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﺧﯽ ،ص ۶۵
)" ( ۳ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دورۀ ﺻﻔﻮی اﯾﺮان در ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ از ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺎره ای از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺸﻮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ".ﺳﻌﯿﺪﻧﻔﯿﺴﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در دورۀ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺠﻠﺪاول ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ،ص ۷۹

