
 

 *مدرنیتهایرانی به یت گذار از مّل

  

  فاضل غیبی

  
   
یافت که به  توان  کسی را می بندرتچنانکه در هیچ جای دنیا به اندازۀ ایران خوار شمرده نشده باشد. شاید "ملیت"  

  ملیت ایرانی خود ابراز سرافرازی کند.
از دیرباز از هیچ کوششی برای دامن زدن به   جای دارند و نخست در خوار انگاری ملیت ایرانی در صف مالیان شیعه

خمینی است که در این باره سخنانی گفته  اند. از جملۀ آنان، فروگذار نکرده یت"ایران" نسبت به مظاهرکینه و نفرت 
  :  ونهنم!  اند را از آثارش حذف کرده از آنهااخیراً برخی که 

. الحاد برای است دیگری نام پرستی میهن که چرا کنیم؛ می عبادت و ستایش را خدا ما کنیم، نمی ستایش را ایران ما«
 اسالم که صورتی در. شود ناپدید سرزمین این تا گویم می من. بسوزد) ایران( سرزمین این تا بگذارید گویم می من

  )۱(. »شد خواهد پدیدار جهان باقی در فاتحانه
  :گفت فرصتی دیگراو در  
 ملت، و داریم قبول اسالم تعالیم سایه در را ملیت ما. پذیریم می اسالم سایه در را میهن راه در فداکاری و را ملت" ما  

 و ملیت اش همه اینکه نه اسالم، سایه در اما کنیم، می فداکاری جور همه هم، ایران ملت برای است، ایران ملت
  )۲( ".است اسالم حدود حدودش ملیت،. گبریت اش همه

 این پدیده در جهان استثنای بزرگی است  ایران دشمنی دارند!حد با چه  تااسالمی انگیز است که رهبران  واقعاً حیرت 
که جنبۀ مهمی از آنرا تشکیل می دهد. تا بدانجا بل ،دین در دیگر کشورهای جهان نه تنها با ملیت اختالفی ندارد زیرا
   . است ملی هویت  گاه مهمترین تکیه ،مانند یونان و ارمنستان، کشورها در برخیهویت مذهبی که 

همیشه مشکوک بوده است و  مالیانکه مسلمانی ایرانیان برای اینستاز ملیت ایرانی متولیان اسالم اصلی نفرت علت 
کنند هرچه بر  تصور میگیرند،  خمینی دیدیم، با "گبریت" یکی می ایرانی بودن را، چنانکه در نقل قول از آنان چون

   تر خواهند شد! ، آنان مسلمانکوشند رابطۀ مسلمانان ایرانی را با گذشتۀ خود قطع کنندبتازند و ب آن
 که مالیانی آری،! است" اسالمی وطنی جهان" موضع از گویا ،ایرانی گرایی ملی به مالیان حملۀ که اینجاست جالب

 اند گرفته یاد ها چپ از و تازند می ملیت به نیستند، قائل حیات حق  کس هیچ برای امامی دوازده شیعۀ مسلمان جز
 استعمار را آنها بتوانند بهتر تا اند کرده اختراع کوچک واحدهای به جهان تقسیم برای امپریالیستها را "ملت" بگویند،

  !کنند
 از یکسو تاریخ را، و انترناسیونال طبقاتیهستند. آنان با نگرش  ها"چپ" دتاب که ملیت ایرانی را برنمی گریگروه دی 

ورای مرزهای همبستگی زحمتکشان جهان  اند و از سوی دیگر هدفشنبین کشی طبقات باال می تاریخ ستم و بهره
احسان طبری و  از جمله ،ان چپنگار  تاریخبه گذشتۀ تاریخی به دیده ای منفی می نگرند و  جغرافیایی است. بنابراین

 بهستمکاران و مظلومیت زحمتکشان  رح سیاهکاری با شند که به تاریخ می پرداخت بدین هدفتنها مرتضی راوندی 
   ابا نداشتند. ز استفادۀ ابزاری از شاهنامه حتی ا دامن زنند و در این راه  "طبقاتی آگاهی"

های  ها و ستمگری ها، خیانت "خودکامگی دهد که میجلوه  دادستانیرا فردوسی  نویسنده"حماسۀ داد" در  نمونه:
  :سازد بدل می ای علیه "رژیم" را به دادنامهشاهنامه  و کند! را افشا می )۳( شاهان"

بالیی که سواران و کارداران شاه به سر مردم می آورده اند، آن چنان شبیه بالی مأمورین رژیم محمد رضا شاهی است "
  ) ۴("که مشکل بتوان گفت این اشعار هزار سال پیش سروده شده است.

 تشکیل می داد.بنظر آید، دربار پهلوی نما)  (تناقض پارادوکس است ول ممکن، هرچند در وهلۀ ارا جبهۀ سوم 
 طبعاً  ،ادامه یافتدر دوران پهلوی دوم که به جامعه ای رو به پیشرفت،  دوران رضاشاه برای تبدیل ایران  کوششهای

کافی بود کشور  از نظر بود.و سرافرازی ی خشنود عثفعال بودند با گوناگوندر نهادهای  خود میلیونها ایرانی که برای
 تحولمتی بجای کوای در جهان بدست آورد. اما نظام ح گامهایی به پیش بردارد تا ایران جایگاه شایسته سیاسی نیز

از میراث فرهنگی ایران برای رژیم شاه از آن بدتر . کرد سیر میبه سوی تشدید استبداد فردی  سیدمکرا به سوی
در فرهنگ ایرانی سرسپردگی به دیکتاتورمنشی توجیه خودکامگی خود سؤاستفاده می کرد؛ با این ادعا که گویا 

  !شاهانه نهادینه است
 دیکتاتورمنشی از سوی دیگر و با مظاهر فرهنگ و ملیت ایرانی هاپ""چ و رایانگ اسالممبارزۀ از یک سو  بهررو، 

  را به چنان بحران هویتی دچار ساخت که حکومت اسالمی را پذیرا شد.   جوانسل حکومتی، ن



 

سال که از انقالب اسالمی و آغاز سقوط همه جانبۀ کشور می گذرد باید پرسیدکه با تکیه بر کدام  ۳۵اینک پس از اما 
  گام بردارد؟  روشنای  به سوی آیندهایران پایگاه فکری و فرهنگی ممکن است روند امروزی ترمز شود و 

همواره نویسندگان ایرانی در سدۀ گذشته  .است جامعهروشن است که گام نخست در این راه شناخت درست 
 مهمتر،  بلکه کند کمکی به غلبه بر آنها نمی ها برشمردن نارسایی  را  توصیف کنند، اما ها اند نارسایی کوشیده

   . آنها راه آینده را ارزیابی کنیمتوجه به بشناسیم و با نیز  را جامعه های تواناییاینستکه بتوانیم 

" پردازی از شیوۀ "مدل مدتهاست وامعبدست دادن تصویری همه جانبه از ج جهتتاریخ پژوهان و جامعه شناسان 
 از ای جامعه برای هر  ،آید ابزار علمی بشمار می که از کاراترین "یزی" یا "پیکره نگار مدل پردا "کنند.  استفاده می

و همۀ  )از منابع طبیعی تا مرحلۀ رشد اقتصادی( با در نظر گرفتن تمامی ویژگی های زیربناییتا به امروز  پیدایش زمان
. در این پردازد میپیکره ای  )از اعتقادات مذهبی تا سیستم قضایی و از سنتهای اخالقی تا نظام سیاسی(روبنایی عوامل 

در طول زمان در نظر ها  کنش با دیگر ویژگیاندام موجودی زنده در کنش و وا ها مانند  این ویژگیپیکره هر یک از 
هر توان هم روندهای تاریخی دراز مدت را بررسی کرد و هم در  بوسیلۀ پرداخت چنین پیکره ای می شود. گرفته می

  بدست داد. ع زمانی تصویر دقیقی از رویدادهامقط
گذرند و در  می های کمابیش یکسانی گذرگاه دهد، جوامع بشری از اینستکه نشان می مزیت پیکره پردازیمهمترین 

قابل مقایسه هستند.بدین طریق مثًال می توان نشان داد که شیوۀ زندگی، روابط اجتماعی و  هم با مراحل مشخصی
ند و یا بود ان برخوردارهای فرهنگی همۀ قبایل بیابانگرد در صحراهای آسیا و آفریقا از سرشتی کمابیش یکس ویژگی

  ند.  فتایرفته رفته تکامل گرفتند و ، هنرها و روابط حقوقی شکل ها دانش ،شهرنشینی درچگونه 
دهد که  مثًال نشان می. سازد ن مییا ا را نم و روندهای نابهنگام ها ره پردازی تاریخی اینستکه  پدیدهپیک مزیت دیگر

همچنانکه شورش  بود و دیر یا زود محکوم به شکست؛ ساسانی نابهنگام جنبش مزدکی در جامعۀ فئودال
  نمی توانست قرین موفقیت شود.  امپراتوری روم وس نیز در اسپارتاک

 گذارد. در مورد ایران مثًال نشان می دهد که  انکار واقعیت های تاریخی بجا نمیبرای  جایی پیکره پردازی روش  
دستگاه  ، زیراگسسته شد یایران تمدنسیر طبیعی تنها تغییر دین نبود، بلکه حمله و تسلط اعراب مسلمان  پیامد

فراهم  امنیت الزم برای رشد اقتصادی دیگر و در هم شکستکشور نیز روبنای فرهنگی اداری، ساختارهای حقوقی و 
ن برای حمله و غارت هرگونه اقوام بیابانگرد غزنوی، دروازه های ایرا ،با شکست حکومت مرکزی مقتدر فراتر از آننبود. 

  تاتاری گشوده شده بود.  و  سلجوقی، خوارزمشاهی، مغولی
(چنانکه و نابسامانی ایران پس از اینهمه خرابی  ، می بینیم که در نیمۀ  دورۀ صفویهزار سال  گذشتبا اینهمه پس از 

از دیگر نقاط دنیا، هنوز  )۵(پارچه بافی ... نشان داده است)اسلحه سازی و  سعید نفیسی با بررسی صنایع ساعت سازی، 
توان تصور  ، میاز این دوره دوباره به گذشته بنگریم. حال اگر عقب تر نیست ،م.)۱۵(قرن  اروپای دوران نوزایی حتی

  حملۀ اعراب در چه سطحی بوده است!که ایران پیش از  کرد
ی استفادۀ تبلیغدروغ پراکنی و  ممکن می سازد و از را عقالنی تاریخ علمی و تاریخی  بررسیاستفاده از پیکره پردازی  

گذارد استفاده کنیم و آن مقایسۀ  کند. بویژه اگر از امکان دیگری که پیکره پردازی در اختیار می جلوگیری می از آن
می توان رفتار و ان پرداخته شود  ان باستاگر پیکره ای از جوامع همدورۀ  ایر  بدینصورت که  تحلیلی جوامع است. 

اعمال پادشاهان ایران و قیصرهای رومی همدورۀ آنان را مقایسه کرد و یا ویژگی های جامعۀ کاستی ایران را با توجه به 
  د.  بررسی نمو دار روم  جامعۀ برده

یم که از دوران صفویه بود که اروپا رو به پیشرفت نهاد و ایران نه عاصر ایران را در نظر بگیریم می بینتاریخ م  اگر حال
مقایسۀ تحلیلی می بینیم که کشورهای اروپایی نیز در  بکمکهم  . حال بازرفتتنها عقب ماند که رو به اضمحالل 

ار و فشو زیر بار حکومتهای استبدادی  می زدنددر دوران قرون وسطی درجا  ستانۀ ورود به عصر جدید ده قرنیآ
حال اگر قدمی به جلو برداریم و   بدنبال یافتن نقطۀ شروعی باشیم که  .دست بگریبان بودند مذهبی با فقر و طاعون

روبرو می شویم. زیرا این  م.۱۶در آغاز سدۀ  نبش مذهبی لوتربا ج ،غرب از آنجا به بعد توانست از شرق جلو بیافتد
آن در  برابرا بر زندگی مادی و معنوی اروپاییان تضعیف شود و در جنبش بود که باعث شد تسلط فلج کنندۀ کلیس

بتوانند به دانش پژوهی و ، طول کشمکش های مذهبی  ذهن بخشی از مردم از عقاید و خرافات گذشته رها شده
  اندیشه ورزی روی آورند و کلیسا نیز دیگر نتواند از آن جلوگیری کند. 

مهم قابل مقایسه  یین جنبشی بگردیم به جنبش بابی برمی خوریم؛ که از جهاتچون در تاریخ معاصر ایران بدنبال چن
خللی  بر حاکمیت مذهب قرون وسطایی بر ایران . با این تفاوت که این جنبش نه تنها نتوانستبا جنبش لوتری است

گذاشت. فراتر از وارد کند،  بلکه آنچنان وحشیانه سرکوب شد که گویی آمدن و رفتنش اثری محسوس در جامعه بجا ن
خود را  و رقبای  دشمنان به بهانۀ مبارزه با بابیگریدربار بودند، اینک  خوار آن مالیان شیعه که  در عصر صفوی جیره

و حتی ن عصر ناصری به پایگاه قدرت مستقل در طول نیم قر  بدین وسیلهو  شدند صاحبرا  والشانما نابود کردند و



 

ند. به هوش زیادی نیاز نیست که دریابیم سرنوشت جامعه ای که در آن رفرم مذهبی دنیرومندتری از دربار بدل ش
   نمی توانست یکسان باشد.  شکست خورد و جامعه ای که در آن  گردیدموفق 

قرن اروپا  ۴م. به مدت  ۱۹تا قرن  اول کار بود و از آن پس م. تازه ۱۶پیروزی نسبی رفرم لوتری در قرن خاصه آنکه 
و  "صنعتی "انقالب علمی و، "ظهور فیلسوفان عصر روشنگری"، "تأمین آزادی مذهبجمله " تحوالت عظیمی را از 

  . گشتاز سر گذراند و ضرباهنگ پیشرفتش هر چه سریع  را باالخره انقالب کبیر فرانسه
 هیچم. در ۱۸تا اواخر قرن  منجر شد و آن برآمدن "ملت" بود. دایش پدیدۀ نوینی در تاریخ بشراین تحوالت به پی 

 بود. تازه پس از انقالب  "زادگاه" Heimatو   homeland نیز ملت به مفهوم امروزی شناخته نمی شد و جای اروپا
 در و باعث شد که در اذهان نقش بست  ""ملت Nation نوین مفهوم  های انقالب  آرماندفاع از با ه بود که فرانس

  . ودبدل شاندیشمندان اروپایی  به مهمترین دغدغۀآن   اندیشه دربارۀ   .م۱۹ قرن تمامی
بۀ پس از آن نیز هرچند در نیمۀ اول قرن بیستم مفهوم "ملت" در سایۀ ایدئولوژی های مارکسیستی و فاشیستی جاذ

مدنی در دستور کار جوامع پیشرفته قرار گرفت،  جهانی دوم که نوسازیپس از جنگ اما ، خود را تا حدی از دست داد
  در کانون اندیشۀ سیاسی قرار گرفت. دوباره "ملت" نیز تئوری پردازی دربارۀ 

تحقق آزادیهای  تجربه و علم نشان می دهند که ، زیرانیست شگفت انگیز این موضوع اندیشمندان به علت عالقۀ
چهارچوب واحد ملی ممکن  عی، هویت فرهنگی و دیگر نیازهای زندگی شهروندی تنها درفردی، رفاه و امنیت اجتما

و  همه جانبهبه تکاملی جامعۀ بشری  اما تا آنروز  ،برآورده شونددر چهارچوب جهانی نیازها  روزی این است. امیدواریم
 در آنهای می گذرد که یکشورها   نزدیکیگذرگاه از  متحددراز مدت نیاز دارد. وانگهی مسیر حرکت بسوی جهانی 

   تحقق یافته باشد.   civil societyمدنی"  امعۀ"ج
 د واحدهای ملی واالترین،کوشش برای تقویت و بهبو مبارزه برای تبلور ملیت نه تنها کهنه نشده، بلکه از اینرو 

زبان در پدید آمدن "ملت" هرچند سرزمین مشترک،   ثمربخش ترین و شایسته ترین فعالیت انسان مدرن است. 
اما مهمترین جنبۀ آن خودآگاهی مردمی است که اراده کرده اند در کنار  ،ندمشترک و گذشتۀ تاریخی مشترک مؤثرا

  سازند. بنابراین "ملت" در درجۀ نخست جامعۀ خود را شایسته و نیک   هم زندگی کنند و با همکاری و یاری یکدیگر
  .ای را به هم پیوند می دهد است که اعضای جامعه Constructترکی مش آرمان
 غلبه   خود ماندگی عقب بر  ایران جامعۀ که است ممکن چگونه ببینیم و بازگردیم اصلی پرسش به که دارد جا اینک
 بنای به باالخره تا ندگذاشت سر پشت را عظیمی تحوالت سده پنج طول در اروپایی کشورهای که شد اشاره کند؟

  : بود اساسی تحول دو شده یاد تحوالت میان از گرفت نظر در باید میان این در. آوردند روی دمکراتیک جوامع
های مذهبی بر سیاست ، علم و هنر به شکوفایی همه جانبۀ رهایی از نفوذ نهادکه بدان  رفرم مذهبینخست   

  . دو شمی فرهنگی منجر 
ا با موازین مدنیت نوین پیوند بدان جامعه میراث فرهنگی خود ر می شود که  سریم  پیدایش ملت مرحلۀ دومدر 
شورهای پیشرفتۀ همۀ ک طریقبدین گام برمی دارد.  ملی در راه تحقق جامعۀ مدنیبا تکیه بر خودآگاهی و  دهد می

از دو نوع ملیت سخن  توان میتا بدانجا که مدیون تحول و بیداری ملی هستند.  پیشرفت خود را  جهان بدون استثنا
 اولی ساکنان کشوری را در بر می گیرد که ملیت کشورهای پیشرفته.  و ملیت کشورهای عقب مانده گفت:

گاهانه و آزادانه می دهد که آ  ند و دومی مجموعۀ شهروندانی را تشکیلهستحکومتی قرون وسطایی "تابع"و یت" رع"
  ای دمکراتیک را پذیرفته اند.  عضویت در جامعه

چنانکه اشاره شد، جنبش بابی فرصتی تاریخی بود که می توانست با رها کردن ایرانیان از سلطۀ فلج کنندۀ مذهب  
عظیم ایرانیان   کوششهای شکست این جنبشاما ا اروپا قرار دهد. را در مسیری قابل مقایسه ب جامعهقرون وسطایی 

   منجر گردید.  قرون وسطا پاسداران پیروزی کاملسترون ساخت و در نهایت به  گذشته قرن دو دردر راه پیشرفت را 
با اینهمه جای خوشبختی است که هنوز حرف آخر دربارۀ امکان غلبه بر عقب ماندگی ایران زده نشده است و اگر 

نیز بست کنونی  بند توانست بر نخواه ،دنتبلور ملیت مدرن موفق شو به ند نبتواایرانیان به پیشگامی نخبگان خود 
  بازگردند. بشری تمدن گردونۀ بهو  ندنغلبه ک

ای شایسته حرکت کند و جایگاهی در خانوادۀ کشورهای پیشرفته بیابد، ناگزیر  اگر جامعۀ ایران بخواهد بسوی آینده 
در سایۀ ملیت مدرن ایرانی تنها وامع مدرن پیوند دهد.  از سوی دیگر را با موازین ج خود باید بتواند میراث فرهنگی

  .  اقلیتهای قومی، مذهبی، جنسی  ... به آزادی، امنیت و رفاه دست خواهند یافت  است که
تنها زمینه ای است که بر آن شگفت انگیز است که "ملیت" که در نگاه بسیاری ایرانیان خوار انگاشته می شود، 

 بلکه است، اجتماعی جریان ترین مترقی و واالترین امروزه تنها نه مدرن گرایی ملی نوسازی ایران قابل تحقق است. 
 کسانی گرایی ملی به ایرادگیران و ماند خواهد باقی اجتماعی نهاد ترین مناسب" ملت" نیز طوالنی بسیار ای آینده در

 وسطایی قرون موضعی  از واقع در و دهند می ترجیح ملی وابستگی بر را خود قومی یا و مذهبی وابستگی که هستند
   .کنند می دفاع



 

ملی گرایی به هر شکلی قابل دفاع  از سرشتی مثبت برخوردار است و هرگونه "ملیت" اینک پرسیدنی است که آیا 
  است؟ 

   گرایی یکی ملی گرایی تفاوت قائل هستند: پاسخ این پرسش منفی است و اندیشمندان میان دو نوع ملی 
Inclusive  میهن دوستی  گرایی باز که " باشد.  ملیباز"و یا  "همگرا"گرایی  ملی تواند می، که معادل آن در فارسی

 هویت یا و سیاسی گیری جهت ورایرا گروههای اجتماعی افراد و در درون جامعه همۀ   ،نیز نامیده می شودمدرن 
همان ارزش  و اهمیتی را قائل است که برای خود می  در نمود خارجی نیز، برای دیگر جوامع گیرد. دربرمی فرهنگی

      طلبد. 
 "انحصار طلب" و یا"بسته"گرایی   ترین معادل برای آن شاید ملی است و نزدیک  Exclusiveگرایی  ملی نوع دیگر 

گرایی در درون کشور تنها یک گروه اجتماعی را  در پیوند با سرزمین خودی  باشد. بدین صورت که این نوع ملی
شور  ی در درون مرزهای کانرا بیگانگ بعنوان ملت می شناسد و با دیگر گروههای اجتماعی مرزبندی می کند و آنان

  رؤیای تسلط بر جهانیان را در سر می پرورد. ند و ان تصور می کر از دیگر برت شمارد. به همین روال خود را می
، یهودیان زیها با تصوراتی غیرعلمیانحصار طلب بود. نا  گرایی ملیدر آلمان نمونۀ بارز  "یسمسوسیال ناسیونال "

ۀ ملت آلمان را ملت برتر  و شایست از سوی دیگرو می شمردند  کشورآلمانی را بیگانه و مانع رشد  اسالوها و کولی های
  کردند.  یحکومت بر جهان تلقی م

های برتری مانند  " را از ویژگیملت عرب" انحصارطلب است، چنانکه نمونۀ دیگری از ناسیونالیسم  ناسیونالیسم عربی
با از میان برداشتن آرزو دارد  و  رخوردار می انگارد.. بو دنیا داشتن فصیح ترین زبان دنیا، بهترین و آخرین دین 

راه بازگشت به دوران  ،کشورهای غیرمسلمان درون کشورهای اسالمی و تسلط بر یهودی و مسیحی دراقلیتهای 
  طالیی گذشته را هموار سازد.  

مفهوم جوامع می یابیم.  ترین"زبا "یکی از (در کنار هند و ایاالت متحده) آنرا چون از این دیدگاه به ایران بنگریم   
تیره های گوناگون ساکن ابستگان به و پدید آمد همواره همۀ اقوام، پیروان همۀ ادیان و  داریوشکه در عصر  "ایران"

سال گذشته بوده است و و پانصد . این سرشت اصلی و پایدار جامعۀ ایران در دو هزار گرفته استرا در بر  این سرزمین
در  و نهادهای دمکراتیک یقوق شهروندبر حجامعۀ مدنی استوار سوی بهترین زمینۀ قابل تصور را برای فرارویی به 

  خود پرورده است. 
  مدرن  هویت بنای سنگ نخستین ملی ادبی آثاریدایش پم.) ۱۸۲۳ـ ۱۸۹۲(  رنان ارنست فیلسوف فرانسوی، نظر از

 قومی، وابستگی فراسوی را جامعه اعضای همۀ که یابد می بازتاب" ملی همبستگی" ی ازمفهوم یاثر چنین  در. است
 )۶(است. نهادینه آن در شهروندی منزلت و اجتماعی دمکراسی سبب بدین  و گیرد می بر در..  جنسی مذهبی،

 بدون انگلیس ملت. یافت بازتاب هوگو ویکتور آثار در بار نخستین برای که دارند تصویری خود ملیت از فرانسویان
 بدون امریکایی هویت و تولستوی بدون روسیه ملت گوته، بدون آلمان ملت؛ بدین سان  نیست تصور قابل شکسپیر

  .بود نمی تحقق و تصور قابل  امرسون و فرانکلین آثار
 شاهنامۀ آن سرسبد گل ، کهیمداشت ملی ادبیات اروپاییان از پیشتر سال هزار تقریباً  ایرانیان ما ،دیدگاه این از

 یتملگاه دید  از اما است، گرفته قرار توجه مورد گذشتهبه  رو اثری بعنوان بیشتر تابحال شاهنامه.  است فردوسی
 قومی، تبعیض هیچگونه که پرورد ی را میایرانملیت فراگیر   مفهوم تنها نه شاهنامه .است نظیر بی ای پدیده نیز مدرن

 حکومت شیوۀ است، داده نشان بخوبی پرهام باقر که همانطور اساس این بر. پذیرد نمی را جنسی و نژادی مذهبی،
. م۱۹ های سده اروپای  در" ملت" طراحان و اندیشمندان نظر مورد خردمندانۀ دمکراسی همان فردوسی نظر مورد

  )۷(.است میالدی
گروه  جمله اینکه اکنوناز . از ویژگی های مهمی برای تحول بسوی ملیت مدرن برخوردار است جامعۀ ایران بنابراین

 کاردانی و آگاهی دانش،که  اند دهرسی رشدباالیی از  سطحبه چنان  خارج از کشور ایرانیان در داخل وچند میلیونی 
   از میان بردارد.   ی و ارادۀ سازندۀ ملی راهر مانعی در راه یافتن سرافراز  آنان می تواند

مالیان و از سوی ز یک سو به سبب دشمنی برای زایش ملت ایران بود. این کوشش ا  وطه نخستین کوششانقالب مشر 
امروزه اما همه گونه شرایط تحول بسوی بیداری سطح پایین آگاهی مردم به موفقیت کامل نیانجامید. به علت دیگر 

می تواند به آسانی بر  ملی به استثنای برخی موانع ذهنی فراهم است که آنهم به کوشش و ارادۀ مشترک فرهیختگان
  روری می نماید:بدین هدف فعالیت های زیرین ضطرف شود. 

های ناراست و ناشایست  جنبهبررسی شود و  احیاناً از  تکیه بر دانش امروزیو با  خردمندانه  ایران فرهنگی میراث ـ 
   د.پاالیش گرد

. بازیابی اند یافته بازتاب ایرانی اندیشمندان آثار در جهانی مدنیت بنیادهای از بسیاری ایرانشهر تاریخ درازنای درـ  
 در  :وار نمونه فرازها و نهادینه کردن آنها با هویت مدرن ایرانی به استواری هویت مدرن ایرانی کمک می کند.این 



 

 را زیست محیط حفظ برای پیمان و ها نسل میان وندپی." بخورند دیگران تا بکاریم ما خوردیم، ما و کاشتند دیگران"
 با" است کش دانه که موری میازار" تا" یکدیگرند اعضای آدم بنی" از منوال همین به.  بازشناخت بخوبی توان می

  می سازد.  بدل دوستی انسان به را دوستی ایران که روبروییم "جهان وطنی" مظاهر از بسیاری

:  نسل جوان گسترش داده شود. نمونۀ اجتماعی ایرانیان در میان زندگی دربارۀ گاهی های مثبت و برانگیزندهآـ  
ساختۀ نخستین فضانورد ایرانی که بود و یا برج میدان آزادی (شهیاد) کنید چند درصد ایرانیان می دانند  فکر می

 ؟کیست

نژاد  پخت که دست که میراث فرهنگی ایران را خدشه دار می سازند.  نمونه:   "نژاد آریایی"ناراستی هایی  زدودنـ  
هایی دربارۀ "کوچ قوم  یاوه) ش رستمسنگ نبشتۀ نقمتن  ( "مدرک"تنها یک ر با تکیه باست و آنان  پرستان آلمانی

از کتیبۀ داریوش گرفتن "نژاد آریایی" با قرض ها   نازی دند که هیچگونه پایۀ علمی ندارد.ه فالت ایران سرهم کر آریا" ب
  تیره هستند "نژاد ژرمن" بتراشند! که خود ملغمه ای از دهها قوم و هاآلمان خواستند برای

 زمین، ایران همۀ ساکنان ،نامیدند می نیِل هِ  را بهرحال همانگونه که در دوران باستان ساکنان شبه جزیرۀ یونان 
  :)۸(خوانده می شدند ریاییآ
 دراز، و دور زمین این در شاه مردم، گونه همه دارندۀ های سرزمین شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه شاه، داریوش منم"

  "آریایی نژاد از آریایی پارسی، پسر پارسی هخامنشی، ویشتاسب، پسر
 شاه سرزمین های دارندۀ همه گونه مردمبعنوان خود را داریوش  ،با کمی دقت می توان دید که در کتیبۀ مزبور

مردم  از و "پارسی" ی بنامقوماز ، "هخامنشی" ی بنام، از خاندان"گشتاسب"مردی بنام  کند: فرزند چنین معرفی می
سؤاستفادۀ نژاد م. پیش از آنکه مورد ۱۸قرن  در آلمانی تا Rasseدر فرانسه و  raceجالب آنکه واژۀ .  "نجیب" ایران

  :اسب نجیب)Rassiges Pferd(. بکار می رفت "نجیب"به معنی پرستان قرار گیرد 

ترین این  موفق شود. ایرانی نسبت داده میاز سوی دشمنان به گروههایی از مردم که  دروغهاییـ  برمال ساختن 
تاریخ و  ،اقلیتهای دینیبه با حمله  آنها به یک تیر دو نشان می زنند:با ادیان غیراسالمی است و  پیروان دروغها دربارۀ

یادگار روزی  ،!مقارن با روز جشن پوریم یهودی سیزده نوروز، شود نمونه: ادعا میگیرند.  فرهنگ ایرانی را نیز هدف می
ی ایران کشته شدند و تنها هزار نفر  ۸۰۰ت هزار نفر از جمعی ۵۰۰است که به دسیسۀ یهودیان در دربار خشایارشاه 

دشمنان را بدین ترتیب با دروغی شاخدار هم یهودیان  که سر به کوه و دشت گذاشته بودند!نی جان بدر بردند کسا
  )۹( بعنوان سنتی زبونانه تخطئه می کنند! را "سیزده بدرمی دهند و هم " نشانایران 

در دو قرن گذشته همۀ جریانات، گروهها و شخصیت های ایرانی را به بیگانه پرستی ویا دست نشاندگی  مالیان ـ  
در آستانۀ انقالب اسالمی تنها یک گروه از این اتهامات بری در این راه چنان موفق بودند که خارجی متهم کردند و 

نه تنها در مورد خود، بلکه  حق ایرانی بودنکه از ضروری می نماید  از اینرو بسیار و آن خود مالیان بودند!  مانده بود 
قومی، دینی و  و شخصیتهای به گروه هادر پژوهشهای نوینی و پژوهشگران  ربارۀ هر ایران دوستی دفاع کنیمد

    کنند. "حیثیت اعادۀ" سیاسی ایرانی

 میهن مثبت های ویژگی بیان در ایرانیان که گیرند می ایراد سازند برمال  را خود دشمنی نخواهند هرگاه  ایران دشمنان
؛ این حق فرض کنیم گذشتۀ ایرانیان هیچ ویژگی قابل ستایش و یا دست آوردی نداشته است !کنند می غلو خود

  های مثبت است.   به ویژگیتوجه  نیز دیگری به گذشتگان خود مهر بورزیم و الزمۀ مهرورزیست که مثل هر ملت ما
 دوستی خود را بنمایانیم. مت ایرانبا شها ودریابیم  را گذشتگانمان آوردهای دست خردمندانهبگذارید 
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