ﮔﺬار از ﻣ ّﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ*
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

"ﻣﻠﯿﺖ" ﺷﺎﯾﺪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ اﯾﺮان ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪرت ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد اﺑﺮاز ﺳﺮاﻓﺮازی ﮐﻨﺪ.
ﻣﻼﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ در ﺧﻮار اﻧﮕﺎری ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺻﻒ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺎی دارﻧﺪ و از دﯾﺮﺑﺎز از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای داﻣﻦ زدن ﺑﻪ
ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ "اﯾﺮاﻧﯿﺖ" ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﺎن ،ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را از آﺛﺎرش ﺣﺬف ﮐﺮدهاﻧﺪ! ﻧﻤﻮﻧﻪ:
»ﻣﺎ اﯾﺮان را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﺮای اﻟﺤﺎد.
ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ )اﯾﺮان( ﺑﺴﻮزد .ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم
ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻗﯽ ﺟﻬﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«(۱) .
او در ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ:
" ﻣﺎ ﻣﻠﺖ را و ﻓﺪاﮐﺎری در راه ﻣﯿﻬﻦ را در ﺳﺎﯾﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﻠﯿﺖ را در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ و ﻣﻠﺖ،
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻫﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺟﻮر ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﻪ اﺳﻼم ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪاش ﻣﻠﯿﺖ و
ﻫﻤﻪاش ﮔﺒﺮﯾﺖ .ﻣﻠﯿﺖ ،ﺣﺪودش ﺣﺪود اﺳﻼم اﺳﺖ(۲) ".
واﻗﻌﺎً ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان دﺷﻤﻨﯽ دارﻧﺪ! اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺟﻬﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ
زﯾﺮا دﯾﻦ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﻣﻬﻤﯽ از آﻧﺮا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻔﺮت ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﺳﻼم از ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﻼﯾﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﭼﻮن آﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺧﻤﯿﻨﯽ دﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﺎ "ﮔﺒﺮﯾﺖ" ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮ
آن ﺑﺘﺎزﻧﺪ و ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ راﺑﻄﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎنﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ!
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮔﻮﯾﺎ از ﻣﻮﺿﻊ "ﺟﻬﺎن وﻃﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ" اﺳﺖ! آری ،ﻣﻼﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺟﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﮥ دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﺎزﻧﺪ و از ﭼﭗ ﻫﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ" ،ﻣﻠﺖ" را اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﮐﻨﻨﺪ!
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ "ﭼﭗ"ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ،ﺗﺎرﯾﺦ را از ﯾﮑﺴﻮ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺘﻢ و ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻬﺎن ورای ﻣﺮزﻫﺎی
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ دﯾﺪه ای ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﭼﭗ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی و
ﻣﺮﺗﻀﯽ راوﻧﺪی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮح ﺳﯿﺎﻫﮑﺎری ﺳﺘﻤﮑﺎران و ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ
"آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ" داﻣﻦ زﻧﻨﺪ و در اﯾﻦ راه ﺣﺘﯽ از اﺳﺘﻔﺎدۀ اﺑﺰاری از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :در "ﺣﻤﺎﺳﮥ داد" ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﺮدوﺳﯽ را دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ "ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽﻫﺎ ،ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎ و ﺳﺘﻤﮕﺮیﻫﺎی
ﺷﺎﻫﺎن" ) (۳را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ! و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪای ﻋﻠﯿﻪ "رژﯾﻢ" ﺑﺪل ﻣﯽﺳﺎزد:
"ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮاران و ﮐﺎرداران ﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽ آورده اﻧﺪ ،آن ﭼﻨﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻼی ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ(۴)".
ﺟﺒﻬﮥ ﺳﻮم را ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در وﻫﻠﮥ اول ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎرادوﮐﺲ )ﺗﻨﺎﻗﺾﻧﻤﺎ( ﺑﻨﻈﺮ آﯾﺪ ،درﺑﺎر ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد.
ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی دوران رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ در دوران ﭘﻬﻠﻮی دوم اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻃﺒﻌﺎً
ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻨﻮدی و ﺳﺮاﻓﺮازی ﺑﻮد.ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدارد ﺗﺎ اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای در ﺟﻬﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورد .اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺠﺎی ﺗﺤﻮل
ﺑﻪ ﺳﻮی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺮدی ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد .از آن ﺑﺪﺗﺮ رژﯾﻢ ﺷﺎه از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺧﻮد ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻣﻨﺸﯽ
ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ اﺳﺖ!
ﺑﻬﺮرو ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺒﺎرزۀ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن و "ﭼﭗ"ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻠﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻣﻨﺸﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺘﯽ دﭼﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻨﮏ ﭘﺲ از  ۳۵ﺳﺎل ﮐﻪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و آﻏﺎز ﺳﻘﻮط ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﻧﺪ اﻣﺮوزی ﺗﺮﻣﺰ ﺷﻮد و اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪهای روﺷﻦ ﮔﺎم ﺑﺮدارد؟
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در اﯾﻦ راه ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره
ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ
اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ راه آﯾﻨﺪه را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮋوﻫﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ دادن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ از ﺷﯿﻮۀ "ﻣﺪلﭘﺮدازی"
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ" .ﻣﺪل ﭘﺮدازی" ﯾﺎ "ﭘﯿﮑﺮه ﻧﮕﺎری" ﮐﻪ از ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای از
زﻣﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ )از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﮥ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی( و ﻫﻤﮥ
ﻋﻮاﻣﻞ روﺑﻨﺎﯾﯽ )از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ و از ﺳﻨﺘﻬﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﭘﯿﮑﺮه ای ﻣﯽﭘﺮدازد .در اﯾﻦ
ﭘﯿﮑﺮه ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪام ﻣﻮﺟﻮدی زﻧﺪه در ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﮑﺮه ای ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻢ روﻧﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دراز ﻣﺪت را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﻫﻢ در ﻫﺮ
ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻘﯽ از روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ داد.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﭘﯿﮑﺮه ﭘﺮدازی اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی از ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و در
ﻼ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ،رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺜ ً
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﮥ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد در ﺻﺤﺮاﻫﺎی آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ از ﺳﺮﺷﺘﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،داﻧﺶﻫﺎ ،ﻫﻨﺮﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻼ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﮑﺮه ﭘﺮدازی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎی ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﺜ ً
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺰدﮐﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﺌﻮدال ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﻮد و دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻮرش
اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس ﻧﯿﺰ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻮد.
ﻼ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
روش ﭘﯿﮑﺮه ﭘﺮدازی ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﮑﺎر واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﻣﺜ ً
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﺴﻠﻂ اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا دﺳﺘﮕﺎه
اداری ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و روﺑﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و دﯾﮕﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﺒﻮد .ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻘﺘﺪر ،دروازه ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ و ﻏﺎرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﻮام ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد ﻏﺰﻧﻮی،
ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ ،ﻣﻐﻮﻟﯽ و ﺗﺎﺗﺎری ﮔﺸﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﮥ دورۀ ﺻﻔﻮی ،اﯾﺮان ﭘﺲ از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺧﺮاﺑﯽ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎزی ،اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎزی و ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﯽ  ...ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ() (۵ﻫﻨﻮز از دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ،
ﺣﺘﯽ اروﭘﺎی دوران ﻧﻮزاﯾﯽ )ﻗﺮن ۱۵م ،(.ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ از اﯾﻦ دوره دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻠﮥ اﻋﺮاب در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ!
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﮑﺮه ﭘﺮدازی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد و از دروغ ﭘﺮاﮐﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ
از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ از اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮه ﭘﺮدازی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺬارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و آن ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮه ای از ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﻤﺪورۀ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان رﻓﺘﺎر و
اﻋﻤﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮان و ﻗﯿﺼﺮﻫﺎی روﻣﯽ ﻫﻤﺪورۀ آﻧﺎن را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد و ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎﺳﺘﯽ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺮدهدار روم ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اروﭘﺎ رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻬﺎد و اﯾﺮان ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ رو ﺑﻪ اﺿﻤﺤﻼل رﻓﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﮑﻤﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در
آﺳﺘﺎﻧﮥ ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ده ﻗﺮﻧﯽ در دوران ﻗﺮون وﺳﻄﯽ درﺟﺎ ﻣﯽ زدﻧﺪ و زﯾﺮ ﺑﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی اﺳﺘﺒﺪادی و ﻓﺸﺎر
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻃﺎﻋﻮن دﺳﺖ ﺑﮕﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮدارﯾﻢ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
ﻏﺮب از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺷﺮق ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻟﻮﺗﺮ در آﻏﺎز ﺳﺪۀ ۱۶م .روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .زﯾﺮا اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪۀ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﻮد و در ﺑﺮاﺑﺮ آن در
ﻃﻮل ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ذﻫﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم از ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺧﺮاﻓﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻫﺎ ﺷﺪه ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﯽ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ ورزی روی آورﻧﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﭼﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﮕﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺑﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ؛ ﮐﻪ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻟﻮﺗﺮی اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺧﻠﻠﯽ
وارد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻨﺎن وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ آﻣﺪن و رﻓﺘﻨﺶ اﺛﺮی ﻣﺤﺴﻮس در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺠﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ .ﻓﺮاﺗﺮ از
آن ﻣﻼﯾﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﺟﯿﺮهﺧﻮار درﺑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺎﺑﯿﮕﺮی دﺷﻤﻨﺎن و رﻗﺒﺎی ﺧﻮد را
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در ﻃﻮل ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﺘﯽ

ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮی از درﺑﺎر ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻮش زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺴﺒﯽ رﻓﺮم ﻟﻮﺗﺮی در ﻗﺮن ۱۶م .ﺗﺎزه اول ﮐﺎر ﺑﻮد و از آن ﭘﺲ ﺗﺎ ﻗﺮن ۱۹م .ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴ﻗﺮن اروﭘﺎ
ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻤﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ "ﺗﺄﻣﯿﻦ آزادی ﻣﺬﻫﺐ"" ،ﻇﻬﻮر ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی"" ،اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ" و
ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺸﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و آن ﺑﺮآﻣﺪن "ﻣﻠﺖ" ﺑﻮد .ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن ۱۸م .در ﻫﯿﭻ
ﺟﺎی اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و  homelandو " Heimatزادﮔﺎه" ﺑﻮد .ﺗﺎزه ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﻓﺎع از آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮﯾﻦ " Nationﻣﻠﺖ" در اذﻫﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮن ۱۹م .اﻧﺪﯾﺸﻪ درﺑﺎرۀ آن ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﮥ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺪل ﺷﻮد.
ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻧﯿﻤﮥ اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻔﻬﻮم "ﻣﻠﺖ" در ﺳﺎﯾﮥ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎذﺑﮥ
ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪی از دﺳﺖ داد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪﻧﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازی درﺑﺎرۀ "ﻣﻠﺖ" ﻧﯿﺰ دوﺑﺎره در ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﮥ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آزادﯾﻬﺎی
ﻓﺮدی ،رﻓﺎه و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب واﺣﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ روزی اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮآورده ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺮوز ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و
دراز ﻣﺪت ﻧﯿﺎز دارد .واﻧﮕﻬﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﺪ از ﮔﺬرﮔﺎه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ
"ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ"  civil societyﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻨﺮو ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻠﯿﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ واﻻﺗﺮﯾﻦ،
ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن اﺳﺖ .در ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن "ﻣﻠﺖ" ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮک ،زﺑﺎن
ﻣﺸﺘﺮک و ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺆﺛﺮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﮥ آن ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اراده ﮐﺮده اﻧﺪ در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﯾﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻧﯿﮏ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ "ﻣﻠﺖ" در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ
آرﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ  Constructاﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻨﮏ ﺟﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ
ﮐﻨﺪ؟ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﺳﺪه ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺑﻨﺎی
ﺟﻮاﻣﻊ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ روی آوردﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ از ﻣﯿﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﯾﺎد ﺷﺪه دو ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد:
ﻧﺨﺴﺖ رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان رﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻔﻮذ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ  ،ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻠﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ در راه ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارد .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ
ﺟﻬﺎن ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﺗﺤﻮل و ﺑﯿﺪاری ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از دو ﻧﻮع ﻣﻠﯿﺖ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻠﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻠﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ .اوﻟﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮری را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ
"رﻋﯿﺖ" و "ﺗﺎﺑﻊ"ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﻣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و آزاداﻧﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪای دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺑﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ رﻫﺎ ﮐﺮدن اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺳﻠﻄﮥ ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺬﻫﺐ
ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﺴﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اروﭘﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را در دو ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺘﺮون ﺳﺎﺧﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺪاران ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺟﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺣﺮف آﺧﺮ درﺑﺎرۀ اﻣﮑﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان زده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻠﯿﺖ ﻣﺪرن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮدوﻧﮥ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺴﻮی آﯾﻨﺪهای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺧﺎﻧﻮادۀ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﯾﮥ ﻣﻠﯿﺖ ﻣﺪرن اﯾﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ  ...ﺑﻪ آزادی ،اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻣﻠﯿﺖ" ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮار اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ زﻣﯿﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن
ﻧﻮﺳﺎزی اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ .ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺪرن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮوزه واﻻﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
در آﯾﻨﺪه ای ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺰ "ﻣﻠﺖ" ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﺮادﮔﯿﺮان ﺑﻪ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در واﻗﻊ از ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ
دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻨﮏ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ "ﻣﻠﯿﺖ" از ﺳﺮﺷﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع
اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﯿﺎن دو ﻧﻮع ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ
 ، Inclusiveﮐﻪ ﻣﻌﺎدل آن در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ "ﻫﻤﮕﺮا" و ﯾﺎ "ﺑﺎز" ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎز ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ
ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ورای ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻫﻮﯾﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﻤﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﻤﺎن ارزش و اﻫﻤﯿﺘﯽ را ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ
ﻃﻠﺒﺪ.
ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ  Exclusiveاﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎدل ﺑﺮای آن ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ "ﺑﺴﺘﻪ" و ﯾﺎ"اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺐ"
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ در درون ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدی
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ در درون ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روال ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و رؤﯾﺎی ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮورد.
" ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ" در آﻟﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرز ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺐ ﺑﻮد .ﻧﺎزﯾﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن،
اﺳﻼوﻫﺎ و ﮐﻮﻟﯽ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن را ﻣﻠﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ "ﻣﻠﺖ ﻋﺮب" را از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
داﺷﺘﻦ ﻓﺼﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن دﻧﯿﺎ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و آﺧﺮﯾﻦ دﯾﻦ دﻧﯿﺎ و  ..ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ اﻧﮕﺎرد و آرزو دارد ﺑﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ
اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﯾﻬﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ در درون ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ،راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوران
ﻃﻼﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد.
ﭼﻮن از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ آﻧﺮا )در ﮐﻨﺎر ﻫﻨﺪ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه( ﯾﮑﯽ از "ﺑﺎز"ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﻣﻔﻬﻮم
"اﯾﺮان" ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ دارﯾﻮش ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﮥ اﻗﻮام ،ﭘﯿﺮوان ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺗﯿﺮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﮐﻦ
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﺷﺖ اﺻﻠﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان در دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر را ﺑﺮای ﻓﺮاروﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در
ﺧﻮد ﭘﺮورده اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ارﻧﺴﺖ رﻧﺎن )۱۸۹۲ـ ۱۸۲۳م (.ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺛﺎر ادﺑﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺪرن
اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از "ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ" ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﺳﻮی واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮﻣﯽ،
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ  ..در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در آن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ اﺳﺖ(۶).
ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن از ﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در آﺛﺎر وﯾﮑﺘﻮر ﻫﻮﮔﻮ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻠﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺪون
ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﻠﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺪون ﮔﻮﺗﻪ ،ﻣﻠﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی و ﻫﻮﯾﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺪون
آﺛﺎر ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ و اﻣﺮﺳﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر و ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد.
از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺸﺘﺮ از اروﭘﺎﯾﯿﺎن ادﺑﯿﺎت ﻣﻠﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﮔﻞ ﺳﺮﺳﺒﺪ آن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ
ﻓﺮدوﺳﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﺛﺮی رو ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻠﯿﺖ
ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻠﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﭘﺮورد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﻮﻣﯽ،
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﮋادی و ﺟﻨﺴﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻗﺮ ﭘﺮﻫﺎم ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﺷﯿﻮۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻫﻤﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻃﺮاﺣﺎن "ﻣﻠﺖ" در اروﭘﺎی ﺳﺪه ﻫﺎی ۱۹م.
ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ(۷).
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﺑﺴﻮی ﻣﻠﯿﺖ ﻣﺪرن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﮔﺮوه
ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از رﺷﺪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ،آﮔﺎﻫﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮاﻓﺮازی و ارادۀ ﺳﺎزﻧﺪۀ ﻣﻠﯽ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد.
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای زاﯾﺶ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﻼﯾﺎن و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﻣﺮوزه اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻮل ﺑﺴﻮی ﺑﯿﺪاری
ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ذﻫﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ و ارادۀ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ﻃﺮف ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ـ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ اﻣﺮوزی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و اﺣﯿﺎﻧﺎً از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﺎراﺳﺖ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ
ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮔﺮدد.
ـ در درازﻧﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در آﺛﺎر اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
اﯾﻦ ﻓﺮازﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺪرن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻮاری ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺪرن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ وار :در

"دﯾﮕﺮان ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺧﻮردﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﮑﺎرﯾﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮرﻧﺪ ".ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال از "ﺑﻨﯽ آدم اﻋﻀﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ" ﺗﺎ "ﻣﯿﺎزار ﻣﻮری ﮐﻪ داﻧﻪ ﮐﺶ اﺳﺖ" ﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻈﺎﻫﺮ "ﺟﻬﺎن وﻃﻨﯽ" روﺑﺮوﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان دوﺳﺘﯽ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ـ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪه درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﮥ:
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻀﺎﻧﻮرد اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺑﺮج ﻣﯿﺪان آزادی )ﺷﻬﯿﺎد( ﺳﺎﺧﺘﮥ
ﮐﯿﺴﺖ؟
ـ زدودن ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان را ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ" :ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ" ﮐﻪ دﺳﺖﭘﺨﺖ ﻧﮋاد
ﭘﺮﺳﺘﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ "ﻣﺪرک" ) ﻣﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﮥ ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ( ﯾﺎوهﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ "ﮐﻮچ ﻗﻮم
آرﯾﺎ" ﺑﻪ ﻓﻼت اﯾﺮان ﺳﺮﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد .ﻧﺎزیﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ "ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ" از ﮐﺘﯿﺒﮥ دارﯾﻮش
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮای آﻟﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻠﻐﻤﻪ ای از دﻫﻬﺎ ﻗﻮم و ﺗﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ "ﻧﮋاد ژرﻣﻦ" ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ!
ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮۀ ﯾﻮﻧﺎن را ِﻫ ِﻠﻨﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﮥ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﺮانزﻣﯿﻦ،
آرﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ):(۸
"ﻣﻨﻢ دارﯾﻮش ﺷﺎه ،ﺷﺎه ﺑﺰرگ ،ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ،ﺷﺎه ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی دارﻧﺪۀ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ،ﺷﺎه در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ دور و دراز،
ﭘﺴﺮ وﯾﺸﺘﺎﺳﺐ ،ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﭘﺎرﺳﯽ ﭘﺴﺮ ﭘﺎرﺳﯽ ،آرﯾﺎﯾﯽ از ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ"
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﯿﺒﮥ ﻣﺰﺑﻮر ،دارﯾﻮش ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎه ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی دارﻧﺪۀ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮدم
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮدی ﺑﻨﺎم "ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ" ،از ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻨﺎم "ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ" ،از ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻨﺎم "ﭘﺎرﺳﯽ" و از ﻣﺮدم
"ﻧﺠﯿﺐ" اﯾﺮان .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ واژۀ  raceدر ﻓﺮاﻧﺴﻪ و  Rasseدر آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻗﺮن ۱۸م .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﻮرد ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎدۀ ﻧﮋاد
ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﻧﺠﯿﺐ" ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ:Rassiges Pferd) .اﺳﺐ ﻧﺠﯿﺐ(
ـ ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻦ دروﻏﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ
دروﻏﻬﺎ درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ دو ﻧﺸﺎن ﻣﯽ زﻧﻨﺪ :ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻫﺪف ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ :ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﯿﺰده ﻧﻮروز ،ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ روز ﺟﺸﻦ ﭘﻮرﯾﻢ ﯾﻬﻮدی! ،ﯾﺎدﮔﺎر روزی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﯿﺴﮥ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در درﺑﺎر ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه  ۵۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۸۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی اﯾﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎن ﺑﺪر ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﮐﻮه و دﺷﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ! ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ دروﻏﯽ ﺷﺎﺧﺪار ﻫﻢ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را دﺷﻤﻨﺎن
اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ "ﺳﯿﺰده ﺑﺪر" را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺘﯽ زﺑﻮﻧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! )(۹
ـ ﻣﻼﯾﺎن در دو ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﮥ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ،ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ وﯾﺎ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ راه ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه از اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺮی
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و آن ﺧﻮد ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ! از اﯾﻨﺮو ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺣﻖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
درﺑﺎرۀ ﻫﺮ اﯾﺮان دوﺳﺘﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،دﯾﻨﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ "اﻋﺎدۀ ﺣﯿﺜﯿﺖ" ﮐﻨﻨﺪ.
دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎزﻧﺪ اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﻬﻦ
ﺧﻮد ﻏﻠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﯿﭻ وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﯾﺎ دﺳﺖ آوردی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺣﻖ
ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﻣﻬﺮ ﺑﻮرزﯾﻢ و ﻻزﻣﮥ ﻣﻬﺮورزی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﻤﺎن را درﯾﺎﺑﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ اﯾﺮاندوﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﯿﻢ.

* ﻣﺘﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪۀ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در "ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺮﮐﻠﯽ" ۱۷آﮔﺴﺖ۲۰۱۴م.
)(۱روزﻧﺎﻣﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺨﺶ ﻓﺎﺟﻌﻪ در اﯾﺮان۱۹۸۹ ،م ،.اﻣﯿﺮ ﻃﺎﻫﺮی ،ص ۲۶۹ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﻗﻢ ،ﺳﺎل ۱۹۸۰

)(۲ﺻﺤﯿﻔﮥ اﻣﺎم ،ج ،۱۰ص  ،۱۲۴-۱۲۳ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻤﻊ ﻫﯿﺌﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﻮن.۵۸/۷/۴،
) (۳ﻓﺮج اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ )ف .م .ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ( ،ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮدوﺳﯽ.
) (۴ﻓﺮجاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ )ف.م .ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ( ،ﺣﻤﺎﺳﮥ داد ،ﭼﺎپ دوم ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،ص۱۱۲ .
) (۵ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ج ،۱ص.۷۹

)Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, Sorbonne, le 11 mars 1882 (۶
) (۷ﺑﺎﻗﺮ ﭘﺮﻫﺎم» ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻘﺪ ﺧﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان« ،ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ۱۳۷۳ ،ش.
) (۸دﮐﺘﺮ ﺷﺮوﯾﻦ وﮐﯿﻠﯽ ،دارﯾﻮش دادﮔﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﻮرآﻓﺮﯾﻦ۱۳۹۰ ،ش۳۷۶ ،.ـ۳۷۳
)http://islamquest.net/fa/archive/question/fa6883 (۹

