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 چرا اين افراد بايد آن پاسخ را عرضه آنند
 

در جواب اين سؤال آه چرا ايرانيان ميبايست از رشدی دفاع آنند ميتوان سه پاسخ آلی در ميان نهاد آه با هم 
 .برای اينكه انسانند، برای اينكه ايرانيند، برای اينكه با اوضاع فعلی ايران مخالفند: سازگار و مرتبط است
ی هر يك از اين پاسخها برای دفاع از رشدی آافی است، اما از آنجا آه پای تحليل جامع مسئله در از بابت نظر

به عالوه بايد توجه داشت آه تأثير اين سه پاسخ در عمل بر همه آس يكسان نيست . ميان است بايد هر سٌه آنها را شكافت
ی آه در زندگی دنبال ميكند بين پاسخها ترتيب اهميتی و هر فرد بنا به تمايالت عاطفی و فكری خويش و به تناسب اهداف

قائل ميشود و يا حتی به يك يا دو تای آنها توجهی مبذول نميدارد؛ اين گزينشهای گوناگون افراد نيز به نوبٌه خود پرداختن 
 .به تمام جوانب قضيه را الزم مياورد

  
 برای اينكه انسانند

 
مان، هدفی آه ورای اهداف معمول و گاه پيش پا افتادٌه زندگی  گانیهمٌه ما به هنگام انتخاب هدف غايی زند
يكی رستگاری آه نويد بينشهای مذهبی است و ديگری نيكی آه هدف : روزمره باشد، دو گزينش اساسی پيش رو داريم

 و آن را وسيله البته بينشهای مختلف مذهبی معموًال نيكی را به نحوی در دستگاه فكری خود جا ميدهند. غايی اخالق است
ای برای رستگاری به حساب مياورند تا اعتبار اخالق را پشتوانٌه ايمان بكنند و در عوض به تحكيم اخالق در زندگانی 
اجتماعی مدد برسانند، اما بايد به ياد داشت آه نيكی در هيچ بينش مذهبی هدف غايی نيست بل وسيله ای است برای 

 .رسيدن به رستگاری
نند آه به خدمت گرفته شدن اخالق در چارچوب مذهب مشكل عمده ای ايجاد نميكند زيرا از آنجا برخی تصور ميك

آه اخالق در محدودٌه مذهب وسيلٌه رستگاری به حساب ميايد ميتوان با آوشش در راه دستيابی به رستگاری هم اهداف 
ولی چنين آاری به جای دو فايده . نشان زداخالقی را تحقق بخشيد و هم به هدف غايی مذهب دست يافت و با يك تير دو 

پايگی آن و پيامدهای  اولی خلط شدن مذهب و اخالق است آه در بخش اول آتاب به بی. دو اشكال عمده در پی مياورد
در اين صورت صاحب فضيلت بودن تابعی از ايمان هر آس محسوب ميگردد و اگر آار تا بی . نامطلوبش اشاره شد
ان ديگر مذاهب پيش نرود، آه متأسفانه معموًال ميرود، حتمًا اشخاصی آه هيچ مذهبی ندارند از اخالق خواندن پيرو

حوزٌه اخالق و فضايل انسانی بيرون ميمانند و به تناسب بيرون ماندنشان از حوزٌه اخالق وظايف اخالقی ديگران نسبت 
 از تحقق آرمان اخالق آه شرطش در بر گرفتن اين محدود شدن حوزٌه اخالق مستقيمًا. بدانها سست و گاه لغو ميشود

 .تمامی آدميان است، جلوگيری ميكند
زيرا اگر . اشكال دوم آه ميتوان از اولی اساسی ترش شمرد تنزل دادن اخالق و بالطبع نيكی است به سطح وسيله

يش وظيفه ای اخالقی فردی خود را به رفتار اخالقی در قبال گروهی محدود موظف بداند و خارج اين گروه برای خو
ل باشد، بی فضيلت نيست فقط فضايلش چنانكه بايد فرصت رشد و قوام يافتن پيدا نكرده يقائل نباشد، يا وظايف آمتری قا

ولی اگر آسی نيكی را از اساس فقط وسيله ای برای رسيدن به هدفی ديگر بداند راه خويش را قاطعًا برای دستيابی . است
به عالوه بايد توجه . است، زيرا اصًال آرمان اخالق را آه هدف شمردن نيكی است انكار آردهبه تعالی اخالقی بسته 

داشت آه وقتی هدف آسی فقط رستگاری مذهبی بود، اگر احيانًا برای رسيدن به اين هدف راههايی غير از پيروی از 
ايمانش، از اين راهها استفاده آند؛ به اصول اخالقی به او عرضه شد وی خواهد توانست در عين اعتماد به مصون ماندن 

ستمهايی آه در طول تاريخ به نام مذهب و به نيت . خصوص اگر اؤليای مذهب وی را در اين زمينه تشويق هم بكنند
و نمونه هايش از شمار بيرون است، همه شاهدی است بر اين امر و  رستگاری و با پشتيبانی اوليای دين بر مردم رفته

 .شكی در اين زمينه داشته باشند فقط آافی است به آنچه آه در اطرافشان ميگذرد نگاهی بيافكننداگر ايرانيان 
آامًال غير مذهبی نوشته شده در آن جايی برای پرداختن به رستگاری نيست و  گاهداز آنجا آه نوشتٌه حاضر از دي

ه سودای مدد گرفتن از مذهب را ندارد تا نظر نگارنده به داليل بسيار آه دو تای آنها در همينجا ذآر گرديد به هيچوج
البته ياری گرفتن از استداللهای مذهبی . خوانندگان را از اين راه به اهميت اصول اخالقی در دفاع از رشدی جلب نمايد

اگذاشت به قصد ياری رساندن به قربانيان تعصب مذهبی سابقٌه قديم دارد ولی بايد اين قبيل استداللها را به دوستدارانش و
 .و آنجايی آه سخن از اهداف غايی در ميان است به نيكی بسنده آرد آه هم با خرد مناسبت بيشتر دارد و هم با اخالق

در اين نوشته مقصود از آرمان اخالق هدف غايی دانستن نيكی است و آوشش در راه تحقق آن آه به قول آانت از 
. ]Métaphysique des mœurs, P 2, Intr. IV [ميپذيردگشتن خود و تأمين بهروزی ديگران صورت  طريق به

يا اين قبيل سخنان آه در گفتارهای » نيكی مطلق«طبعًا مقصود همان نيكی است آه در حوزٌه شناخت عقالنی ميگنجد نه 
 .مذهبی به آار ميرود و بر خالف شبهه ای آه استعمال مفرط آنها ايجاد آرده، معنای روشنی هم ندارد
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داختن به شرطهای عمل اخالقی بايد برخی پيچيدگيهای آن را برشمرد و به دوگانگی های اساسيش اشاره قبل از پر
زيرا بسياری اوقات فقط يكی از وجوه اين دوگانگی ها مورد توجه قرار ميگيرد و اين آار هم تحليل اخالق و هم . نمود

 .ارزيابی عمل اخالقی را جدًا دچار اختالل ميسازد
د مهمترين دوگانگی، دوگانگی بين فردی است آه دست به عمل اخالقی ميزند و ديگر مردم، ديگرانی اولين و شاي

بهرٌه عمل اخالقی چيست و به آه : سؤالی آه اينجا مطرح ميشود از اين قرار است. آه گاه از اعمال وی بهره ای ميبرند
ی، گزيدن نيكی و باالخص آردار نيك است به احسان ميرسد؟ توجه يكجانبه به ديگران، اخالق را آه در حكم شناختن نيك

از اين ديدگاه تنها حاصل اخالق بايد خير ديگران باشد و . يا به عبارت ديگر نيكوآاری در حق ديگران محدود ميسازد
نيكوآاری در حق خويشتن معنايی جز خود خواهی ندارد،و روشن است آه خود خواهی را نيز به هيچوجه نميتوان جزو 

در اين وضعيت از خود گذشتگی يا به عبارت دقيقتر ايثار صورت تنها آرمان اخالق را . يف اخالقی محسوب آردوظا
متأسفانه اين ديد يكجانبه و توجه انحصاری . پيدا ميكند و محك سنجش عمل اخالقی و معيار آزمايش فضيلت افراد ميشود

در . ر بين ايرانيان رواج يافته و اغتشاش فكری ايجاد آرده استبه ايثار، تحت تأثير عرفان و الگوهای رفتار عرفانی، د
حقيقت بايد گفت همانطور آه الگوهای عرفانی برداشت رايج ايرانيان را از عشق ـ نه الزامًا رفتارآنها را ـ بسيار تحت 

 چيز غريبی ساخته آه تأثير قرار داده و در آن آفٌه معشوق را تا حد نابودی عاشق سنگين آرده و سرانجام از اين عشق
اصًال معلوم نيست با آجای زندگی سازگار است، همانطور هم ـ به سهم خود ـ اين تصور را در همه جا پراآنده آه انجام 

تحت تأثير اين افكار بسياری ايرانيان . دهندٌه عمل اخالقی مجاز نيست تا بهره ای جز نفی خويشتن از عمل خويش ببرد
اين آار ظاهرًا به نظر منطقی ميايد اما مشكالت . ل اخالقی و واالترين رفتار انسانی ميشمرندايثار را مثل اعالی عم

 .عمدٌه عملی و نظری در پی مياورد آه هيچكدام قابل چشمپوشی نيست
در پی ] op. cit. sec.1, chap. 1 [مهمترين مشكل عملی زاييده از اين آار احتياج بی حدی است آه به قول آانت

ی حساب ميايد و از آنجا آه به هيچوجه نميتوان محتاج شدن را وظيفٌه اخالقی آسی دانست، نميتوان ايثار آامل را ايثار ب
البته اگر هدف آسی فنا باشد، چنانكه در . از هيچكس چشم داشت يا به عنوان آرمان اخالقی به آسی عرضه اش نمود

 تا اگر خودش به حضرت رب رسيد الاقل خيری هم به عرفان هست، ميتوان ايثار بی حساب را به وی توصيه آرد
ديگران برساند اما اين توصيه در قبال انسانهای طبيعی بی سرانجام است و آنها را در چنبرٌه تناقضهايی گرفتار ميكند آه 

 دارد، ايثار فقط در بعضی موارد معنا و مناسبت. تنها راه گريختن از آنها پشت پا زدن به اين آرمان ابتدايی است
منحصر ساختن اخالق به ايثار از غنای آن ميكاهد و اين مبحث پيچيده را به نوعی دستورالعمل ساده و ابتدايی و در عين 

عاقبت تبديل ميكند، دستورالعملی آه مناسب ذهن افراد ساده انديش است و متناسب باشعارهای حكومت امروز  حال بی
 .دايش همگی تمام عمر به ايثار صرف مشغول بوده اند اما از حساب بقيٌه مردمايران، حكومتی آه ظاهرًا از امام تا شه

زيرا بری دانستن فاعل عمل اخالقی از آثار . مشكل نظری آار ايجاد تناقض در دستگاه اخالق و فلج آردن آن است
 سرشتی آه از عمل خويش در صورتی موجه خواهد نمود آه هر آس را صاحب سرشتی ثابت و تغييرناپذير بشماريم،

اش  در اين حالت بايد آردار نيك را زادٌه نيكوسرشتی انجام دهنده. ابتدا به خوبی يا بدی متمايل است و دگرگونی نميپذيرد
 الهی و معجزه موآول فضلدانست يا آن را استثنايی نادر بر بدنهادی وی شمرد و دگرگونی سرشت افراد را نيز بايد به 

 .آرد
ل هر آس برخاسته از سرشت اوست و از آنجا آه سرشت هيچكس نه از اعمال خود او تأثير از اين ديدگاه اعما

ميپذيرد و نه از آردار ديگران، ميتوان فاعل عمل اخالقی را از تأثير اعمال خود برآنار شمرد و آدميان را چون 
يش همان رفتاری را پيشه ميكنند واحدهايی به حساب آورد آه در آارگاه آفرينش برنامه ريزی شده اند و در زندگی خو
اين بينش آه عمًال برخورداری . آه دست طبيعت و يا قضای الهی چارچوبش را يكبار برای هميشه مشخص آرده است

از فضيلت را به آلی خارج از حيطٌه اراده و آوشش انسان ميشمرد و آن را آامًال تابع خواست الهی يا زادٌه تصادف به 
مشوق اخالق نيست بلكه بهترين دستاويز برای الاباليگری و شانه خالی آردن از زير بار هر نوع حساب مياورد نه فقط 

 .آرمانخواهی اخالقی است، حال چه پای ايثارگری در ميان باشد چه ديگر فضايل
بهترين راه تصحيح اين نگرش ابتدايی آه به تأثير پذيری فاعل عمل اخالقی از عمل خويش بی اعتناست، اصل 

ار دادن انديشٌه عميق ارسطوست آه نيكی فرد را زادٌه سرشت او نميشمرد بلكه مولود و به عبارت دقيقتر مترادف قر
، فضيلت هم از ديد وی چيزی نيست جز خوگيری به آردار ]Ethique à Nicomaque, 1106a [آردار نيك او ميداند

روانی در آردار نيك نشان ميدهد اما شاخص اصلی آن تداوم طبعًا اين خوگيری خود را با تمايل به آردار نيك و با . نيك
 . نموده ميشودبالفعلدر آردار نيك است، تداومی آه فقط 

اگر با پيروی از اين انديشه آردار را محور بحث اخالق بشمريم و تصور نيكونهادی را آنار بگذاريم، نيك شمردن 
ان نيكی آه از وی در طول زندگی اش بروز آرده، و ديگر با يكی با توجه به ميز: هر آس به دو شكل ممكن خواهد شد

در اين هر دو حالت آردار نيك فرد اساس . توجه به خوگيری وی به اين شيوٌه آردار يا به عبارت ديگر فضيلتمندی وی
اطعيت در نتيجه ميتوان به ق.  آن سرشتزادٌه آن چيزی آه بسياری سرشتش مينامند، نه تعيين آنندٌهقضاوت ماست و 

گفت آه بهرٌه عمل اخالقی فقط متوجه ديگران نيست و نصيبی آه هر پيرو اخالق از آردار نيك خويش ميبرد بهتر شدن 
نصيبی بارز و موجه و اساسی آه با رضايت خاطر از آردار . و آسب فضيلت و نزديك شدن به آرمان انسانيت است
 .مند ميكند يسازد و هر دو طرف اين عمل را از آن بهرهدرست تكميل ميشود و ترازوی عمل اخالقی را متعادل م
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دوگانگی بعدی، دوگانگی بين وجوه درونی و برونی عمل اخالقی است، به عبارت ديگر بين نيت انجام دهنده و 
اين دو وجهی بودن عمل اخالقی در راه ارزيابی آن مشكلی عمده . نفس عمل چنانكه در معرض ارزيابی ديگران است

آيا ديدگاهی هست آه بتوان از آن عمل اخالقی را به طور جامع : كند و سؤاالت اساسی زير را در پی مياوردايجاد مي
 سنجيد و آيا داوری هست آه بتواند به تنهايی نيك و بد اعمال آدميان را بسنجد و اعتبار اخالقی اعمال را ارزيابی آند؟

تنها داوری آه قادر است عمل اخالقی : ماده و مثبت دارندبينشهای مذهبی معموًال برای اين دو پرسش پاسخهای آ
را از جميع جوانب ارزيابی نمايد خداوند است آه بر همه چيز آگاه است و ديدگاه وی تنها ديدگاه معتبر برای اين آار 

مبنا آه اما اين فرض گرهی از مشكل ارزيابی عمل اخالقی در اين جهان نميگشايد، زيرا ارزيابی الهی بر هر . است
البته بعضی مؤمنان معتقدند آه خداوند گاه جزای اعمال هر . انجام بگيرد در جهان ديگر انجام خواهد شد نه در اين دنيا

آس را در همين دنيا به وی حوالت ميدهد ولی اين اعتقاد را بايد از جمله معتقدات ابتدايی دانست آه حاصل تفكيك نكردن 
آار ارزيابی عمل اخالقی بايد در همين جهان و توسط انسان . در بحث جايی نداردطبيعت از ماوراء طبيعت است و 

برخی برای . انجام يافتنی باشد وگرنه اصًال اخالق معنای خود را از دست ميدهد و فضيلت جويی آاری ناممكن ميگردد
قی را به طور قاطع و جامع حل مشكل ميكوشند تا در همين جهان داور يگانه ای بيابند، داوری آه بتواند عمل اخال

 .ارزيابی نمايد
يكی : از آنجا آه عمل اخالقی دارای دو وجه درونی و برونی است دو نامزد برای احراز اين مقام موجود است

خود انجام دهندٌه عمل آه بنا بر تعريف بهتر از ديگران به وجه درونی عمل يعنی نيت خويش آگاهی دارد و دوم ديگرانی 
اما حوزٌه داوری اين هر دو داور محدود است و رأی هيچكدام آنها . ا ميبينند و آن را از بيرون ميسنجندآه عمل وی ر

برای معتبر شمردن عمل اخالقی آافی نيست چون نه ميتوان هر آس را واگذاشت تا تنها داور اعمال خويش باشد ـ به 
نيك و بد اعمال خود را تعيين آند، و نه ميتوان از خصوص آنجا آه پای بهروزی ديگران در ميان است ـ و به تنهايی 

سنجش نيت افراد صرفنظر آرد و فقط به مطابقت برونی اعمال آنها با قواعد اخالقی اآتفا نمود، زيرا اين هر دو آار 
ت آنار در عمل بايد سودای يافتن داور يگانه را آه ميراث بينشهای مذهبی اس. ارزيابی عمل اخالقی را نامتعادل ميسازد

از اين ديدگاه عمل اخالقی، به معنای . گذاشت و اين محدوديت را پذيرفت آه اخالق مبتنی بر خرد داور يگانه برنميدارد
اخص و آرمانی، وقتی صورت ميپذيرد آه هر دو داور رأی به اعتبار آن بدهند، يعنی هم نيت انجام دهنده هدف شمردن 

 . و از چشم ديگران پذيرفتنی باشدنيكی باشد و هم نفس عمل از ديدگاه خرد
اما بايد در عين حال توجه داشت آه آرمان، چه در زمينٌه اخالق و چه در ديگر زمينه ها، بنا بر تعريف دست 

ی از سرنوشت انسان است، آنچه نابخشودنی ودور ماندن از آرمان جز. نيافتنی است و در حقيقت راهنمای عمل است
آمتر انسانی را ميتوان يافت آه در زندگانی خويش حتی يك آار . الق يا احيانًا انكار آن استاست روبرتافتن از آرمان اخ

و نه ضد (نيك هم انجام نداده باشد اما آمتر آار نيكی را هم ميتوان سراغ آرد آه از شائبٌه انگيزه های غير اخالقی 
زم اعمال نيك خود را بسنجيم بی ترديد در آنها رد نگری و سختگيری ال هر آدام از ما با درون.  خالی بوده باشد)اخالقی

حاجت به توضيح نيست آه اآثر ما . انگيزه های مختلفی را خواهيم يافت آه نزديكی به آرمان اخالق فقط يكی از آنهاست
نيكی آه باطل شمردن اعمال . در يافتن انگيزه های غير اخالقی نزد ديگران چابك تر و تيز بين تر هم هستيم تا نزد خود

آامًال منطبق با آرمان اخالق نيست آار آسانی است، اما اين تند روی اساس محكم ندارد زيرا اگر ـ چنانكه بايد ـ فضيلت 
را آموختنی بشماريم و از خيال فضيلتی آه موهبت الهی يا لطف طبيعت يا دست قضا يكشبه در نهاد مردم به وديعه 

تمرين دستيابی به . آموزی مستلزم زمان و زحمت است ود بپذيريم آه فضيلتميگذارد صرفنظر آنيم، ناچار خواهيم ب
فضيلت از ورای همين اشكال ناپالودٌه عمل اخالقی و به يمن آوشش در راه پااليش آنها ممكن است نه با جهش ناگهانی 

همين تمرينها و همين عمل اخالقی به معنای اخص و پالودٌه آن از ميان همين آنشها، . به باالترين مراتب اخالقی
به عبارت ديگر بارقٌه عمل اخالقی از ميان آدميان، با تمام . تلقينهاست آه زاده ميشود و يكباره از آسمان نازل نميگردد

العاده آه اصًال از گل ديگری سرشته  ضعفها و قدرتهايشان، چنانكه هستند و ميبينيم زاده ميشود نه از موجوداتی خارق
اخالق پايمردی و خرد و آرمانخواهی ميطبلد نه قهرمانی و ايمان و .  جز نيكی محض در سر ندارندشده اند و سودايی

 .سودازدگی
: سؤالی آه بايد در اين زمينه بدان پاسخ داد از اين قرار است. دوگانكی آخر، دوگانگی بين دو معنای انسانيت است

د و آنها را موظف ميكند تا در حق يكديگر چنين رفتاری در چه عاملی آدميان را ارجمند و سزاوار رفتار اخالقی ميساز
 پيش بگيرند؟

بينشهای مذهبی دو پاسخ برای اين پرسش عرضه ميدارند ـ يكی ارادٌه خدايان آه بايد و نبايدها را معين آرده و 
رزش بخشيده و شايستٌه چون و چرا هم بر نميدارد و ديگر وديعه ای الهی آه در ذات آدميان نهاده شده و به وجود آنها ا

روشن است آه در چارچوب خردگرايی نميتوان به هيچيك از اين دو پاسخ قانع شد زيرا . رفتار اخالقيشان ساخته است
اطاعت بی چون و چرا با آند و آاو خرد سازگار نيست و وجود وديعٌه الهی هم فرضی نيست آه با سنجش خرد مناسبت 

 .داشته باشد
ی افراد ارجمندی انسان را از دريچٌه روابط اجتماعی ارزيابی ميكنند و آن را چيزی در اين وضعيت بسيار

زيرا . اما رفتار اخالقی نه مترادف مراعات ادب است و نه از قماش احترام به ديگران. ميشمرند از مقولٌه آداب اجتماعی
نيم و حفظ آن نسبت به اشخاصی آه بدان ما ادب را به اشكال و درجات مختلف به همٌه اشخاصی آه بدان پايبندند مديو
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احترام نيز در اصل متوجه افراد نيست بل معطوف به .  يا لطفمان نسبت بدانهاست ماپايبند نيستند نشانٌه خويشتنداری
ارزشهايی است آه افراد به درجات مختلف از آنها برخوردارند، زيرا هر آس فقط در صورت و به تناسب برخورداری 

نه ادب و نه احترام هيچكدام به يكسان نثار ديگران نميشود، به همه . معين شايستٌه احترام ديگران ميگردداز ارزشهايی 
يكسان ادب آردن عملی است نابجا و در هيچ آجا پذيرفته نيست، به همه يكسان احترام گذاشتن نيز نفی عدالت در روابط 

 .اجتماعی است
وله نيست زيرا صورت نوعی قرارداد اجتماعی را ندارد آه بين افراد اما وظيفٌه اخالقی از هيچكدام اين دو مق

از طرف ديگر . طرفه يا به رضايت طرفين فسخش آرد جامعه معمول باشد و مثل هر قرارداد ديگر بتوان به طور يك
اد بشر ـ بال وظيفٌه اخالقی نه به اشخاص معين محدود ميگردد و نه متغير است زيرا هر فرد اساسًا نسبت به تمام افر

استثنا ـ موظف به رعايت اصول اخالق است و اين وظيفه درجات مختلف ندارد، بدين معنا آه نميتوان يكی را سزاوار 
شنيدن دروغ دانست و ديگری را نه و به همين ترتيب نميتوان يكی را مستحق اين شمرد آه آمتر دروغ بشنود و ديگری 

البته بسياری از مردم در انجام وظايف اخالقی خود نسبت به ديگران چنين . يردرا سزاوار اينكه بيشتر دروغ تحويل بگ
حسابهايی ميكنند و اخالق را آمابيش به صورت نوعی قرارداد دوجانبه در مياورند يا وظيفٌه اخالقی را متغيری از 

در پيروی از اصول اخالقی اما اين اعمال را بايد به حساب سستی آنها . احترام خويش نسبت به افراد مختلف ميكنند
 .گذاشت نه سستی خود اين اصول

مهمترين تفاوت وظيفٌه اخالقی با آداب اجتماعی در اين است آه بشر واضع نيك و بد اخالقی نيست، دريابندٌه 
 بايد دليل تفاوت وظيفٌه اخالقی را با احترام نيز. آنهاست؛ بر خالف آداب اجتماعی آه بشر نيك و بدشان را تعيين ميكند

های موجد احترام، ثابت است و نزد  ارزشی آه، بر خالف ارزش. در نوع ارزشی جست آه موجد وظيفٌه اخالقی است
اما انسانيت دو . اين ارزش، در اخالق نامقيد به مذهب، همان انسانيت افراد بشر است.  يافت ميشود به يكسانهمٌه آدميان
برخی بينشهای مذهبی و به خصوص عرفان، چنانكه در بين ايرانيان .  باشدانسان چنانكه هست و چنانكه بايد: وجه دارد

رواج دارد، اين دوگانگی را به قاطع ترين شكل، در تصوير دو بخش خاآی و آسمانی انسان بيان ميكند، دو بخشی آه هر 
 آنكه با هم ترآيب پذيرفته دو بالفعل موجود است، آيفًا از يكديگر مجزاست، در طول حيات با يكديگر آميخته ميشود بدون

باشد، نهايتًا از يكديگر جدا خواهد شد و هدف غايی همين جدايی است؛ طبعًا بخش اول حاوی تمامی رذيلتهاست و بخش 
از اين ديد بخش دوم مايٌه ارزش انسان است و هدف آدمی بايد استحصال آن نيكی باشد آه در . دوم جامع تمامی فضايل
ه است تا با جدا ساختنش از بدی، خود را از شر رذايل برهاند و احيانًا در نهايت به منبع نيكی وی به وديعه نهاده شد

اين روش تصفيه و جدا سازی، در اخالقی آه واالترين ارزش را انسانيت ميشمرد بی معناست، به اين دليل . متصل گردد
ل در ذات وی موجود باشد تا بتوان در طول حيات آه در اخالق انسانگرا رذايل و فضايل انسان چيزهايی نيست آه بالفع

 آه آزادی بالقوهاين هر دو امكاناتی است . غربالشان آرد، بخشی از آنها را نگه داشت و بخشی ديگر را دور ريخت
مايٌه از اين ديدگاه هيچكدام از دو وجه انسانيت به تنهايی . انسان انتخاب بين آنها و به فعل آوردنشان را ميسر ساخته است

گوهر انسانيت آه مايٌه ارج آدميان است و آنها را به مراعات اصول اخالق نسبت به يكديگر موظف . ارزش انسان نيست
 آدميان است در رفتن از آنچه آه هستند به سوی آنچه قابليتميسازد در بر گيرندٌه هر دو وجه انسانيت است زيرا بيانگر 

انجام دهندٌه عمل اخالقی در اين انسانيت با . اين گوهر همان آزادی است. ن راه آنها در ايموفقيتآه بايد باشند، نه 
اش فرا ميخواند،  وی را به انجام وظيفٌه اخالقی ديگران شريك است و همانطور آه وجود اين ارزش در باقی مردم

 .يدهدآگاهی به اين ارزش و ارادٌه وی برای تقرب به آرمان انسانيت به سوی عمل اخالقی سوقش م
به آن عمل آند، پس انداز هم » اگر بد آنی چشم نيكی مدار«وظيفٌه اخالقی داد و ستد نيست تا فرد به اين دليل آه 

مبادا آه روزی شوی « هم نيست تا به پيشبينی بيمهبه آن پابند بماند، » ايزد در بيابانت دهد باز«نيست تا به اين اميد آه 
چشمداشت است و عظمت و  ، آرمانخواهی يكجانبه و بی]ع از سعدی استهر سه مصر[انجام بپذيرد » زيردست

از محاسن پذيرفتن اين دشواريها همين بس آه چشم نداشتن نيكی متقابل، جايی برای دلسردی . دشواری آن در همينجاست
 .از رفتار اخالقی باقی نميگذارد

 
 شرطهای عمل اخالقی

 
طبعًا مقصود آگاهی . ن به اصول اخالق است و به لزوم پيروی از آنهااولين و مهمترين شرط عمل اخالقی آگاه بود

متعارف است، چنانكه عمًال همه در زندگی و نسبتًا زود و از طريق آموزشهای سنتی بدان دست مييابند نه قابليت تحليل 
 قابليتی در حد زيرا اگر قرار بود هر آس برای رعايت اصول اخالق از. اصول و پی ريزی نظامهای فلسفٌه اخالق

اما آار اخالق به شناختن اصول و گرايش بدانها نيست، در . فالسفٌه بزرگ برخوردار باشد روزگار بشريت سياه شده بود
 .به آار بستنشان است و مشكل اصلی در اينجاست

ی گرد به آار بستن اين اصول مستلزم گرد آمدن شرايط برونی مساعد است ولی اين شرايط در هيچ آجا به تمام
عمل اخالقی بنا بر تعريف مستلزم زحمت است زيرا اگر غير از . نميايد و اگر هم بيايد آار اخالق را بی زحمت نميكند

همٌه ما به تجربه ميدانيم آه تغيير دادن شرايط برونی معموًال بسيار مشكل است و گاه غير . اين بود قدری نميداشت
سلط آامل ندارد، در موقعيت اجتماعی و تاريخی معينی قرار گرفته آه هر ممكن، زيرا انسان بر جهان اطراف خويش ت
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طبعًا سختی شرايط بيرونی از لزوم پيروی . چند ميتواند در راه تغييرش بكوشد، قادر نيست آن را چنانكه ميخواهد بكند
 .از اخالق نميكاهد و فقط قدر عمل آسی را آه عليرغم شرايط پابند اصول مانده باال ميبرد

آنچه آه بسياری از اوقات در دست يازيدن به عمل اخالقی تعيين آننده است شرايط درونی يا به عبارت ديگر 
تصور آسی آه در طول زندگانی خويش حتی . آمادگی ذهنی آسی است آه ميبايست به انجام اين عمل مبادرت ورزد

ن آسی را به تصور آورد آه هيچگاه دست به عملی يكبار هم آار نيكی انجام نداده  بسيار مشكل است و به سختی ميتوا
اما همٌه ما به تجربه ميدانيم آه مشكالت اصلی در اين راه يكی پايداری در رفتار اخالقی است در . اخالقی نزده است

سستی و تنگ نظری دائمًا در آمين همٌه ماست و هر جهشی به . طول زمان و ديگری وسعت بخشيدن به ميدان اين عمل
 .آرمان اخالق را مثل نوعی قوٌه جاذبه به خود ميكشد تا مهار و ساآنش سازدسوی 

همانطور آه اشاره شد قابليت عمل اخالقی در همٌه آدميان هست، هر چند استعداد و همت همٌه آنها برای تربيت 
ادت آردن به آار در اين حالت ميتوان پذيرفت آه همان آوشش و تكرار و تمرينی آه الزمٌه ع. خويشتن يكسان نيست

نيك و به عبارت ديگر دستيابی به فضيلت است، مشكل تداوم بخشيدن به عمل اخالقی را در طول زمان  ـ اگر نه حل ـ 
 .ای آسان ميكند تا اندازه

ما معموًال . اما مشكل اساسی تر آه حلش بسيار سخت تر است، مشكل توسعه بخشيدن به ميدان عمل اخالقی است
ن رفتار اخالقی در قبال آسانی آه به ما نزديكترند يا با ما وجوه اشتراك بيشتری دارند راغب تريم تا به در پيش گرفت

اين نزديك بينی اخالقی بسيار رايج است و خطرش در قناعت . نسبت به آنهايی آه از ما دورتر و به ما غير شبيه ترند
اشكال آار . ايم ب وظايف اخالقی خويش را به پايان بردهآردن به نزديكان و دل سپردن به اين خيال است آه بدين ترتي

در اينجاست آه ما برای دست زدن به عمل اخالقی احتياج به وجود عاملی بيش از آگاهی به اصول اخالقی داريم زيرا 
گران جايی آه پای ديگران در ميان است، آگاهی به يگانگی با آنها و شريك بودن در صفت آدميت آافی نيست، بايست دي

مانع اصلی اين . را در عمل چون خود شمرد و سعی در تعميم رفتاری آرد آه در حق نزديكان آسانتر در پيش ميگيريم
آار در تفاوتهايی است آه بين خود و ديگران مييابيم، تفاوتهايی آه ميتواند سبب و گاه بهانٌه سر بر تافتن ما از انجام 

 .وظايفی باشد آه نسبت به آنان داريم
ر ماجرای رشدی، سردمداران حكومت ايران بهانه های مختلفی از اين دست به مردم ايران عرضه ساخته اند تا د

بدين ترتيب فرمان قتل رشدی را موجه جلوه دهند و اگر نه ابراز موافقت، الاقل سكوت ايرانيان را اسباب توجيه اين حكم 
 .نمايند

حكام امروز ايران از يك طرف انسانيت .  پرخاشجويانه استگفتار آنها چون ذهنشان بسيط و چون رفتارشان
ايرانيان را به مسلمانی تقليل داده اند و از طرف ديگر رشدی را پشت آرده به اسالم و بی دين شمرده اند تا به اين ترتيب 

ه طور اخص و برا از قالب آوچكی آه برای انسانيت تدارك ديده اند بيرونش بياندازند و وظايف اخالقی ايرانيان 
 .مسلمانان را به طور اعم، نسبت به وی ساقط آنند

هر آس آه به نوعی در جريان اين . اما بهانه های بی اعتنايی به قضيٌه رشدی در تبليغات حكومتی خالصه نميشود
 يا آاله واقعه قرار گرفته و در زبان گشودن به دفاع از رشدی خطر ميبيند برای توجيه رفتار خويش در برابر ديگران

بسياری بی اينكه اصًال اعتقادی به اعتبار اتهام آفرگويی . گذاشتن بر سر وجدان خود بهانه های مختلفی دست و پا ميكند
يا مطابقت آن با حقيقت داشته باشند با رفتارهای ريش سفيدانه از اين قبيل آه هر چه باشد رشدی آار صحيحی نكرده، 

های  ن را به آدمكشان جايزه بگير واميگذارند؛ برخی ديگر محض خالصی خود انگيزهپروندٌه واقعه را ميبندند و حل آ
پستی برای رشدی ميتراشند و چنين وانمود ميكنند آه وی به قصد شهرت يابی يا باال بردن تيراژ آتابش فتنه انگيخته و 

و به دستاويز داخل نشدن در اگر در آتش آن بسوزد آسی جز خودش مسئول نيست؛ گروهی تظاهر به هوشمندی ميكنند 
توطئه های سياست مداران از هر دخالتی سرباز ميزنند؛ و باالخره بعضی هم به سادگی و با آينده نگری روستايی 

 .ميگويند به ما چه آه در انگليس چه خبر است خود را دريابيم
اند آه انسانيتشان در قالب آوچك و  فتهدر اين آتاب روی سخن با ايرانيان است و بايد آشكارا از آنها پرسيد آيا پذير

محدود مسلمانی ميگنجد و اخالقشان در تبعيت از اوليای مذهب و گاه حتی تظاهر به احترام به مذهب خالصه ميشود يا 
ای از آرمانخواهی اخالقی در وجودشان باقی مانده است؟ آيا ميتوانند بپذيرند آه وظايف اخالقی در حق افراد  هنوز بارقه

 مشروط به تعلق اين افراد به قوم و نژاد و مذهب خاصی است يا از دايرٌه انسانيت معنايی شايسته در ذهن دارند؟ آيا بشر
وظايف اخالقی خويش را نسبت به ديگران بر اساس رفتار آنها تعيين ميكنند يا خود و وجدان خويش را در همه حال 

حت فشار و ستم حكومتی آه آنها را از بسياری حقوقشان محروم مسئول و حاضر ميدانند؟ و آخر از همه اينكه آيا ت
 ساخته دست از انسانيت خويش نيز شسته اند؟

سكوت در حكم دادن پاسخ منفی به تمام اين سؤالهاست و نشانگر ورشكستگی اخالقی مردمی آه انسانيت خويش را 
خكامی بسياری از شكستهای تاريخی خويش را در ايرانيان هنوز آه هنوز است تل. در غرقاب جمهوری اسالمی باخته اند

بار . حافظٌه جمعی خويش نگاه داشته اند و آنها را هر بار چون زهری آه نوشدارويی نيافته در آام نسل بعدی ميريزند
مسئوليت هر آدام از اين شكستها بر عهدٌه فردی يا گروهی افتاده و حاصل تأسفش سهم تمامی مردم شده، اما ورشكستگی 

خالقی شكستی نيست آه بتوان بار گناهش را بر عهدٌه گروه معدودی گذاشت و هيچكس نميتواند از اين بار شانه خالی ا
ها همرأيند و ميكوشند آنها را در  شايد برای همين است آه معموًال همه در مسكوت گذاشتن اينگونه پستی. آند
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 برنميتابد با هم و به آمك هم و در حضور هم به دست فراموشی فراموشخانٌه تاريخ دفن آنند، تا آنچه را آه هيچ وجدانی
 .بسپارند و خطای هر آس را مشمول چشم پوشی همه آس سازند

اخالقی ايرانيان را به جهانيان نمايانده  قضيٌه رشدی تا اينجا ماجرايی از اين دست بوده است زيرا فقط ترس و بی
در قبال ملتی آه نه تنها .  اقرار آند اما از ديد هيچكس هم پوشيده نميمانداست، ضعفهايی آه هيچكس مايل نيست تا بدانها

خود فشار ظلم و جنايت را پذيرفته بل قبول آرده تا اينگونه بی پروا به نامش جنايت آنند و از گروگانگيری تا آدمكشی 
 نوشته اگر پای مردم  و ملتی فردی و جمعی همه گونه تبهكاری انجام دهند، چه قضاوتی ميتوان آرد؟ خوانندگان اين

ديگر در ميان بود در حق آنها چگونه داوری ميكردند؟ اين خوانندگان بايد بدانند آه قضاوت تاريخ در حقشان به همين 
سختی خواهد بود زيرا ستم پذيری عذر سكوت در برابر ستم ديدن ديگران نيست، بل خطايی است آه به آن عالوه 

روز درد ستم قوانين مذهبی و افسار گسيختگی حكامی آه خود را نمايندٌه خدا ميشمرند، بچشد اگر ملتی خود هر . ميشود
و با همٌه اين احوال به بهانه های پوچ و واهی و به تأييد تبليغات دروغين همين حكام از درك درد آسی آه به ناحق 

برای رهايی وی برندارد، راهی برای اعتالی گرفتار همان قوانين متحجر و همان مجريان ستمگر شده،باز بماند و گامی 
  . انسانيت ببرد از انسانيت خود بريده استجامعٌهدر يك آالم آن آس آه از . خويش باز نگذاشته است

  
 برای اينكه ايرانيند

 
در درجٌه اول به . ايرانی بودن نيز به نوبٌه خود، افرادی را آه واجد اين صفتند به دفاع از رشدی ملزم ميسازد

خاطر اينكه آشور آنها پايگاه ظلمی است آه به رشدی رفته است و به همين دليل بر آنها بيش از ديگران فرض است آه 
اما دليل عميقتر اين است آه ايرانی بودن آنها ـ همچون انسان بودنشان ـ در اين ميان به بازی گرفته . جانب او را بگيرند

چنانكه در نزديك ساختنشان به آرمان انسانيت نقش دارد، بر معنای ايرانی شده است و رفتار آنها در قضيٌه رشدی، هم
 .بودن آنها نيز تأثير خواهد داشت

 و اهميت اين تأثير بايد ابتدا مقصود از ايرانی بودن  و طبعًا ايران را روشن آرد و به چند دبرای سنجش حدو
 .مسئله دقت داشت

های طبيعی و به سبك رايج در علوم طبيعی سخن گفت و به  مانند پديدهيكی اينكه نميتوان راجع به اين دو پديده 
اين دو پديده انسانی و تاريخی . توصيف برونی پديده ها و احيانًا عرضٌه قواعد مربوط به ارتباط آنها با يكديگر پرداخت

ادن و تحولشان نقش بازی است و بررسی آنها در درجٌه اول مستلزم توجه به ذهن و افكار انسانهايی است آه در شكل د
 .اند آرده

ای آه وجه اشتراك تمام ايرانيان باشد و به ما  دوم بايد به يافتن نقطٌه ثباتی در اين دو پديدٌه متغير توجه نمود، نقطه
ی اجازه بدهد تا همٌه آنها را به يكسان ايرانی بخوانيم و به همين ترتيب در تمام اشكال تاريخی ايران موجود باشد و برا

زيرا نيافتن نقطٌه ثبات عمًال . پايگاه محكمی فراهم بياورد... ايرانی خواندن دولتهای ساسانی، غزنوی، صفوی
 اين نقطٌه ثبات همان شکل ايران و ايرانی بودن .آاربردتاريخی و وسيع نام ايران و  صفت ايرانی را موقوف ميسازد

 .اين دو به حساب ميايد» معيار«است که پايٌه تعريف اين دو و به عبارت ديگد 
ميتواند تمامی معنای تاريخی آنها را در دل خود از اين دو پديده ن يك تعريف چند سطری سوم بايد دقت داشت که

جستن و عرضٌه اين معنای تاريخی موضوع پژوهشهای تاريخی است آه در بارٌه ايران انجام شده و ميشود و . حمل آند
پذيری ايران و   ما را از توجه به غنا و تغييرمحتوا و شکل  خلط. بسيار فراتر می رودهای مورد نظر  از تعريف پديده

 .ايرانی بودن باز خواهد داشت
 نمی توان برای ايرانی بودن درجاتی تعيين آرد و اين و آن را آم يا بيش ايرانی خواند، زيرا آخر از همه اينکه

 است تابع اين درجات ميسازد و مهمترين پيامد ايرانی بودن را آه چنين تعريفی هر آنچه را هم آه تابع ايرانی بودن
 .آند حقوق زاده از آن است به درجات نابرابر در بين افراد تقسيم می

توجه به نكات باال مستلزم تفكيك شكل و محتوا، يا به عبارت ديگر، معيار و معنای ايران و ايرانی بودن است و 
 .ينجا شروع آردبايد برای طرح درست مطلب از هم

  
 معيار ايرانی بودن

 
ابتدايی ترين و آنی ترين معيار ايرانی بودن آه معموًال به خاطر همه خطور ميكند و گاه در بحثها جای مهمی را به 

به همين دليل بايد اين نكته را خاطرنشان ساخت آه . بشمرد ايرانی اين است که فردی خود راخود اختصاص ميدهد، 
بودن، در عين اينكه بين مردم ايران رواج دارد و با اين وجود آه مالط اصلی همبستگی گروهی و ملی احساس ايرانی 

بنابراين نميتوان به آن قناعت نمود و فقط ميتوان آن را شكل يا معيار . را تشكيل ميدهد، اساسًا امری فردی و ذهنی است
را آه به عنوان معيار عينی در تعيين هويت ايرانی به آار پس بايد معيارهای ديگری . ذهنی ايرانی بودن به حساب آورد

ميرود، و هر آدام بر تعريفی ضمنی از ايران متكی است، از نظر گذراند تا روشن شود آه چه عاملی به احساس ايرانی 
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تكيه آه بيشتر بر اجزای مذهبی و زبانی آن (اين عوامل عبارت است از تبار و فرهنگ . بودن اعتبار عينی ميبخشد
 . و باالخره خاك)ميشود

پايٌه ابتدايی ترين و آهن ترين معياری آه برای ايرانی بودن عرضه ميگردد همبستگی تباری است آه از آن 
بايد ريشٌه اين معيار را در . طبعًا از اين ديد ايران نژاد يا قوم محسوب است. برداشتهای نژادی و قومی عرضه ميگردد

» ايران«اين مهاجران خود را . رزمينی جست آه ايران امروزی بخشی از آن را شامل ميشودمهاجرت اقوام ايرانی به س
اين نام ورای تحوالت بيشمار تاريخی برای ايرانيان امروز به يادگار مانده است و آنها . »انيران«ميخواندند و ديگران را 

امروز ديگر استفاده از . رانی بودن به حساب آوردرا با تاريخ آهنشان پيوند ميدهد، اما نميتوان آن را معيار اصلی اي
 زوج ايران

مجازی به اين دليل آه حوزٌه پيوند خونی و خويشاوندی را، در . انيران صورت مجازی و گاه ايدئولوژيك دارد
 معنای حقيقيش، نميتوان از حيطٌه جوامعی آه حد اآثر چند صد نفر عضو دارد فراتر برد و آن را به جامعه ای چند

هر جا آه از سلسلٌه انساب مدون و قابل سنجش پا فراتر بگذاريم، اجداد مشترك صورت نوعی پيوند . ميليونی تعميم داد
 .فرضی را پيدا ميكنند، پيوندی آه در احساس همبستگی گروهی و ملی نقش عمده دارد اما مابه ازای عينی روشنی ندارد

رانيان رواج تام دارد اما حتی اين فرض را هم نميتوان شرط اصلی اعتقاد به نسب بردن به اجداد فرضی در بين اي
يا حتی شرط الزم ايرانی بودن به حساب آورد زيرا استثناهايی بر آن موجود است آه شاخص ترين آنها مورد سادات 

د ايرانی البته نسب سادات آه آن هم در اآثر موارد فرضی است و غير قابل وارسی، با فرض نسب بردن به اجدا. است
تفاوت عمده ای دارد، زيرا از نوع خويشاوندی قبيله ای است و به خانوادٌه واحدی ميرسد، نه به گروه قومی واحد و به 

به هر . هر حال شمول آن بسيار محدود است، اما در هر صورت از تاريخ معينی از حوزٌه قومی ايرانيان بيرون ميرود
عيارهای تباری را در تعيين معنای ايرانی بودن نشان ميدهد، حتی اگر اين حال وجود اين نوع استثناها محدوديت م
پايبندی به معيارهای تباری و سلب صفت ايرانی آردن از آسانی آه خود را . معيارها فقط صورت مجازی داشته باشد

 و نژادپرستانه و گاه دارای اجداد فرضی يا واقعی غير ايرانی ميدانند مثالی از به آار گرفتن ايدئولوژيهای قومگرا
 .ناسيوناليستی افراطی است

انيران برای تهييج پيروان خويش، يا به خيال خود، برای  ـ پيروان اين قبيل ايدئولوژيها گاه و بيگاه از زوج ايران
آگاه ساختن آنها به اصل و نسبشان و برانگيختن غيرت ملی آنها استفاده ميكنند و در اين راه نوعی چارچوب فكری 

چارچوبی آه در آن مرز حقيقت و مجاز چندان روشن نيست، . ابتدايی و به ظاهر منطقی به پيروان خود عرضه ميدارند
اما روشن . قدمت معيار مترادف اعتبارش وانمود شده و آاربرد عملی گفتار بيش از استحكام اساسش مد نظر بوده است

بايد در اين . نژادها را در سرزمينی به پهناوری ايران نديده گرفتجايی اقوام و آميزش  است آه به هيچوجه نميتوان جابه
فرصت اضافه آرد آه نسب ايرانيان را خالص شمردن و آن را تنها عامل معنی بخش به صفت ايرانی دانستن بی اساس 

با بدگوهر شمردن يكی تكبر و ايمان به نژاده بودن خويش آه اآثرًا : است و اعتقاد به اين اصل بازگو آنندٌه دو احساس
ديگران همراه ميشود، ديگری فرار از مشكالت فكری و تاريخی با چنگ زدن به دامان افسانه ـ اولی اسباب بيزاری 

 .است و دومی مايٌه ترحم
بسياری معيار ايرانی بودن را در عناصر فرهنگی ميجويند و اشتراك در آنها را معيار اصلی ايرانی بودن ميشمرند 

فراز و نشيبهای فراوان تاريخ ايران و به خصوص وقفٌه دو . ی برای ايران معنايی فرهنگی قائل ميشوندو به طور ضمن
قرنه ای آه پس از حملٌه اعراب در تداوم حكومتهای ايرانی افتاده باعث تكيٌه هر چه بيشتر به معيارهای فرهنگی شده 

مده داشته به پژوهشگران و نيز ايدئولوژی پردازان است، زيرا عوامل فرهنگی همانطور آه در باززايی ايران نقش ع
امكان ميدهد تا از پيشينٌه ايران تصوير پيوسته ای عرضه آنند، تصويری آه گذشته از اعتبار پژوهشی گاه آاربرد 

 .سياسی نيز دارد
اآنش ريشٌه تاريخی بينشی را آه اشتراك در فرهنگ را اساس تعلق گروهی ميشمارد بايد در قرن نوزدهم و و

انجاميد و ] volksgeist[واآنشی آه به عرضٌه مفاهيمی از قبيل روح قومی . رمانتيكها در برابر فلسفٌه روشنگری جست
اين پيشينٌه تاريخی باعث گشته تا برخی به خطا تصور آنند آه محور شمردن فرهنگ . در دنيا پيروان بسيار نيز يافت

ولی بايد از فرصت استفاده آرد و به اين . ايران را در سر ميپرورندخاص راستگرايانی است آه سودای تجديد عظمت 
ای نيز  طلب منطقه مسئله اشاره نمود آه شيوٌه استدالل مزبور پايٌه اصلی گفتار چپگرايان افراطی و گروههای استقالل

بدين . وزٌه عمل آن استتفاوت بين اين نوع گفتارها ی راست و چپ گرا بيش از آنكه در شيوٌه استدالل باشد در ح. هست
ترتيب آه گروه اول استدالل خويش را به تمامی ايران گسترش ميدهد و گروه دوم گفتار خود را در چارچوب فرهنگ و 

به هر حال اگر هم تعميم عملی يك فكر گواه وسعت بينش باشد ضامن . به خصوص زبان منطقه ای محدود ميسازد
 .صحت آن نيست

ارتباط فرهنگ با ايرانی بودن است بيشتر حول مذهب و زبان شكل گرفته است و ايران گفتارهايی آه موضوعشان 
 .را مترادف يك فرهنگ معين و گاه مترادف يك مذهب يا زبان معين محسوب ميدارد

برخی اصرار دارند اگر هم ايرانی بودن را مترادف پيروی از مذهب خاصی نميدانند، اين دو را آمابيش الزم و 
طبعًا با در نظر گرفتن ريشٌه اوستايی آلمٌه ايران، مذهب زرتشت نامزد اصلی اين آار است . يگر جلوه بدهندملزوم يكد

ولی برقراری اسالم و از رواج افتادن مذهب زرتشت و برجا ماندن ايران، مدتهاست آه اين سخن را از اساس بی اعتبار 
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هيچگاه ـ حتی در دوران صفوی ـ نتوانسته مترادف ايرانی تشيع نيز عليرغم ادعای بسياری از پيروانش . ساخته است
 .بودن بشود

در حقيقت اگر چنانكه بايد، گذشتٌه دراز ايران را در نظر بگيريم پيروی از هيچكدام از اديانی را آه اين آشور به 
اج داشته و دارد و زيرا دينهای بسياری در اين آشور رو. خود ديده است نميتوان مترادف ايرانی بودن به حساب آورد

عالوه بر اين اگر زرتشتيگری مذهب خاص ايرانيان بوده، نه اسالم و نه . هيچگاه تمام ايرانيان پيرو يك مذهب نبوده اند
آخر از همه اينكه . تشيع هيچكدام خاص ايران نيست و حوزٌه گستردگی آنها بسيار از مرزهای اين آشور فراتر ميرود

مام گذشتگان و حاضران حكم صادر آرد و آنها را مؤمن خواند، به عبارت ديگر نميتوان آسانی نميتوان در بارٌه ايمان ت
 .را آه اصًال دينی نداشته اند يا ندارند، به اين دليل از صفت ايرانی بودن محروم ساخت

جهان، بيش و البته حكومتهای گوناگونی آه ايران در طول تاريخ به خود ديده، همانند نظاير خويش در ديگر نقاط 
آم از مذهب برای تحكيم وحدت گروهی و تقويت مشروعيت حكومتی استفاده آرده اند و در هر دوره آوشيده اند تا 

اين حكومتها گاه سعی در .  ايرانی بودن نشان دهندنفکپيروی از دينی خاص يا برداشتی معين از آن دين را جزء الي
ادار به پيروی از آن سازند و تكيه گاه مذهبی خويش را تحكيم و سياستهای ترويج دين مزبور هم آرده اند تا مردم را و

در اينكه يكدستی دينی، مثل هر . ولی هيچكدام موفق نشده اند آشوری تك مذهبی بسازند. خويش را تقديس آرده باشند
گر با خشونت همراه يكدستی ديگر ميتواند عامل همبستگی باشد شك نيست اما آوشش در راه تك مذهبی آردن جامعه، ا

گردد، بيش از آنكه موجب همبستگی بشود موجد نفاق ميگردد و نمونه های اين آوششهای ناموفق از دوران قديم تا به 
به هر حال آوشش در . شايد عاقبت تشيع پراآنی دولت صفوی آشناترين مثال تاريخی اين امر باشد. امروز فراوان است

نهايه ممكن نيست و از حدی آه گذشت به جای تحكيم وحدت نتيجٌه عكس به بار غيرال راه يكدست آردن جامعه الی
 .آورد می

پيروی از مذهبی معين را مترادف يا حتی شرط ايرانی بودن دانستن به جستجوی معيار ايرانی بودن ربط ندارد و 
صفوی رواج داشته و امروز هم فقط نشانٌه پذيرش نوعی گفتار سياسی ـ مذهبی است، از آن نوع آه در دورٌه ساسانی و 

بايد اضافه آرد آه اهداف اين نوع گفتارها بيشتر تقويت قدرت سياسی است تا . دوباره از گور بيرون آشيده شده است
 .تشويق حقيقت جويی

اين معيار دو وجه دارد آه هميشه به يكسان . اشتراك زبانی نيز بسياری اوقات مترادف ايرانی بودن فرض ميشود
يكی اشتراك در سخن گفتن به زبانهای ايرانی است، ديگری اشتراك در سخن گفتن به زبانی : وجه قرار نميگيردمورد ت

معموًال آفٌه اين وجه دوم به داليلی آه برخی منطقی و . آه از ميان آنها صورت زبان رسمی و مشترك گرفته باشد
مهمترين دليل منطقی اين است آه زبان رسمی . ميچربدتاريخی و قابل قبول و برخی عاطفی و قابل درك است، بر دومی 

و مشترك بيشتر از زبانهای ديگر فرصت رشد مييابد، محمل اصلی توليدات فكری و ادبی ميگردد و به هر حال پس از 
 دليل قابل درك، بستگی عاطفی مردم ايران به زبان فارسی است، علقه. مدتی به آليد اصلی خزانٌه فرهنگی تبديل ميشود

 .ای آه به داليل منطقی قابل توضيح است، اما منشأاش را نميتوان صرفًا عقالنی دانست
اما اشتراك زبان را، در هيچكدام از دوصورتی آه ذآر شد نميتوان مترادف ايرانی بودن گرفت، زيرا افرادی آه 

 سراغشان را ميتوان در افغانستان يا در آاربرد زبانهای ايرانی و يا زبان فارسی با ايرانيان امروز شريكند پرشمارند و
تاجيكستان گرفت بدون آنكه بتوان آنها را به اين دليل ايرانی خواند، به خصوص آه خودشان هم مطلقًا چنين ادعايی 

 .ندارند
در جمع ميتوان گفت آه اشتراك فرهنگی در آل نيز مشمول همين حكم ميشود، زيرا فرهنگ ايران در نقاطی دور 

 . گرفته تا يوگوسالوی ،اثر گذاشته است اما مردمان اين سرزمينها را نميتوان به دليل مذآور ايرانی خوانددست، از چين
خون ايرانی يكی از آهنترين معيارهای ايرانی بودن است و خاك نيز در رگ داشتن زيستن بر خاك ايران نيز مانند 

ولی بايد دقت داشت آه اگر زيستن . ايد بدان توجه آافی نمودمانند خون بار افسانه ای و تاريخی بسيار سنگينی دارد آه ب
 .بر خاآی معين را مترادف ايرانی بودن بشماريم ايران معنايی صرفًا خاآی و جغرافيايی پيدا ميكند

اول اينكه مقصود آدام خاك است؟ زيرا بر هيچكس پوشيده نيست آه . در اين حالت با دو مشكل مواجه ميشويم
زيستن در چارچوب . داشتن حوزٌه جغرافيايی آمابيش مشخص، در طول تاريخ حدود ثابتی نداشته استايران در عين 

 آدام يك از حدود تاريخی ايران را بايد موجد صفت ايرانی دانست؟
از ناسيوناليستهای دو آتشه و آرزومند بازگشت به وسيعترين پهنٌه ايران آه بگذريم برخی بنا به عادت صحبت از 

اصًال مفهومی نيست آه پايه و اساس درستی داشته باشد و هيچ معلوم نيست » مرز طبيعی«ولی . طبيعی ميكنندمرزهای 
. سرزمينی آه چندين رشته آوه و چندين رودخانه در دل خود دارد چرا بايد آوه يا رودخانه ای را مرز طبيعی بشمرد

گرنه آشور ژاپن آه حوزٌه جغرافيايی اش مجمع حتی جزيره بودن هم، برخالف اعتقاد برخی، مرز طبيعی نيست و
 .الجزاير ژاپن را شامل ميشود، اصًال پا نميگرفت

اند يا  اما مشكل دوم از وجودآسانی بر می خيزد آه بر خاك ايران، حال اين خاك هر مساحتی داشته باشد، زاده شده
 يك طرف آسانی را شامل ميگردد آه بر خاك ايران اين گروه از. زيند بدون اينكه ايرانی به حساب بيايند بر اين خاك می

وجود اين . اند ولی ديگر ايرانی به حساب نميايند و از طرف ديگر غير ايرانيانی را آه بر خاك ايران ميزيند زاده شده
 .مثالها نشانٌه سستی معيار جغرافيايی است
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نژادی معين است نه پيروی از مذهبی مشخص، تا اينجا ميتوان نتيجه گرفت آه معيار ايرانی بودن نه برخاستن از 
البته بسياری تصور ميكنند آه اگر يك يا چند تا از . نه اشتراك در زبان و فرهنگ ايرانی است و نه زيستن بر خاك ايران

ولی اين روش نيز . شرايط باال برای ايرانی خواندن آسی آافی نباشد، جمع آمدن همٌه آنها تكليف را روشن خواهد آرد
رهی از آار نميگشايد زيرا حائزان هر آدام اين شرطها گروهی را تشكيل ميدهند آه گستره اش عينًا مطابق گروه ديگر گ

نيست و حائزان تمام شرايط را هم نميتوان صرفًا به دليل جا گرفتن در مخرج مشترك، ايرانی خواند و ديگرانی را آه 
 .نستحائز تمام شرايط نيستند از صفت مزبور محروم دا

 
 دولت ايران

مشكل اصلی آار از اينجا برميخيزد آه ما در جستجوی معيار عينی ايرانی بودن و بالطبع تعريف دقيقی از ايران ـ 
چنانكه بايد ـ به دنبال مرزهای مشخص ميگرديم، اما معيارهای شمرده شده را، اگر هم بتوان به طور آلی دقيق شمرد، 

المثل تفكيك  فی. ن آافی دانست و نه برای مشخص ساختن ايرانی از غير ايرانینه ميتوان برای تحديد حدود ايرا
ممكن است و ... يا به قفقازی و مغولی و ... نژادهای مختلف، از نظر انسانشناسی فيزيكی، به نژادهای سرخ و سفيدو

تفكيك . ز ايرانی از غير ايرانی ميايدمعنا هم دارد اما معيار دقيقی برای تعيين شكل ايران به دست نميدهد و نه به آار تماي
 .اقوام به فارس و آرد و لر و بلوچ نيز به همچنين

تفاوت بين مسلمان و مسيحی هم روشن است اما آن خط تمايز در تشخيص ايران از ديگر آشورها و جدا آردن 
يد و مرزهای طبيعی نيز همانطور مرزهای زبانی هم معنا دارد ولی به آار ما نميا. ايرانی و غير ايرانی آاربردی ندارد

جمع تمام اينها هم گرهی از آار نميگشايد و تنها مرزی را آه ميتوان دقيق . آه اشاره شد اصًال معنای درستی ندارد
شمرد و از آن در تعيين شكل ايران و تحديد صفت ايرانی بهره گرفت مرز سياسی است آه وجودش تابع وجود دولت ، 

رين معناست ـ يعنی مرجعی آه حاآميت را اعمال مينمايد و قوٌه قهريه را به انحصار خود در به عام ترين و آلی ت
 .مياورد و داور نهايی قضاوت است

 ايران و ايرانی بودن دانست محتوایمعيارهايی را آه معموًال برای تعريف از ايرانی بودن عرضه ميشود ميتوان 
 بدهد دولت است و اگر اين ظرف درآار نباشد نه ايران و نه ايرانی بودن  آه بايد به همٌه اين معيارها شكلظرفیاما 

 .اصًال شكل دقيقی پيدا نميكند
شكل عينی ايران تابع دولت است و به تبع ايرانی بودن از طريق ارتباط افراد با دولت يعنی با ايرانی شمرده شدن 

 . م دولت نميتوان برای ايرانی بودن جستآنها از طرف دولت شكل عينی پيدا ميكند و معياری عينی جز حك
وارد آردن مفهوم دولت در موضوع مورد بحث ما اهميت اساسی دارد، اما ريختن تمام آن محتوا در ظرف دولت 
نيز مشكل ما را حل نميكند زيرا در تاجيكستان يا افغانستان امروز نيز ميتوان عوامل مختلفی را يافت آه محتوای ايران 

نشان خوانديم، عواملی آه در ظرف دولت نيز ريخته شده اما اين آشورها را نميتوان به دليل جمع شدن و ايرانی بود
دولتی آه ميتواند با پذيرفتن . عوامل مزبور در قالب يك دولت، ايران خواند و مردم اين دو خطه را ايرانی به شمار آورد

دولت «هوم دولت است به طور عام و نه هر دولتی، بل فقط آن محتوا در تعريف ايرانی بودن به ما ياری برساند نه مف
 .است» ايران

 .حال بايد ديد آه به آمك آدام معيار ميتوان دولتی را دولت ايران خواند
دولتی را ميتوان دولت ايران شمرد آه خود را دولت ايران بشمارد، حال چه : مرحلٌه اول پاسخ بسيار روشن است

اگر ايرانی . است، يعنی پادشاهبوده نماد دولت طی قرنها لت انجام شود و چه به نام آسی آه اين ابراز هويت به نام دو
دولت اگر . شمردن خويش در مورد افراد معياری ذهنی و غيرآافی به حساب ميايد، در مورد دولت چنين نيست

به عبارت . قاطعًا تعيين نمايدموجوديت و قدرت داشته باشد به اتكای حق حاآميت قادر خواهد بود تا هويت خويش را 
بسط دادن نام دولت ايران به دولتهايی آه برای خود چنين هويتی .  آافی استعمًال» ذهنی«ديگر در مورد دولت معيار 

اين قبيل تاريخ پردازيها بر نوعی مصادره بر مطلوب استوار است زيرا اين . قايل نبوده اند در حكم تاريخ پردازی است
 تبار و زبان و مذهب يا تابع خاآی است آه بر آن حكم ميراند يا تابعن القاء ميكند آه هويت دولت شبهه را به ذه

ولی همانطور آه باالتر اشاره شد اين دولت است آه مرزهای ايران را تعيين ميكند و . خواستهای مردم تحت حكمش
 .شخص ميسازد نه بر عكسمرز ايرانی بودن افراد را از ورای مرزهای مذهبی و نژادی و فرهنگی م

دولت هويت . است» آشور«و » خاك«هويت دولت را امری جغرافيايی شمردن در حكم تمايز قايل نشدن بين 
خويش را از خاك اخذ نميكند بلكه با مستقر شدن بر خاآی معين است آه آشوری ايجاد ميكند و به خاك هويت سياسی 

ده آه دولتهايی بر تمام يا بخشی از خاك ايران، از گسترده ترين شكل آن تا به عالوه در طول تاريخ بسيار پيش آم. ميدهد
 .شكل امروزينش، حكم برانند بدون اينكه خود را دولت ايران بشمارند يا ديگران چنين نسبتی به آنها بدهند
دن بين نژادها يا هويت دولت را تابع تبار مردم تحت حكمش نيز نميتوان دانست زيرا اين آار در حكم تمايز قايل نش

. طبعًا در اين حالت اختالط نژاد يا بسط حاآميت دولت به اقوام ديگر بايد به تغيير هويت آن بيانجامد. قوم و دولت است
بسيار پيش آمده آه دولتهای ايرانی بر اقوام غير ايرانی حكم برانند ولی هويت آنها به اين دليل تغيير نكرده است و تبديل 

از طرف ديگر اين نيز بسيار پيش آمده آه اقوام ايرانی تحت حكم دولتهای غير ايرانی قرار . نشده اندبه دولت ديگری 
 .بگيرند ولی اين امر باعث نشده تا هويت دولتهای مزبور تغيير آند و آنها به صورت دولت ايران دربيايند
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ين وضع دگرگونی مذهب بايد باعث هويت دولت را تابع مذهب مردم تحت حكم آن نيز نميتوان دانست زيرا در ا
تغيير هويت دولت بشود ولی چندگانگی و حتی تغيير مذهب مردم ايران آه گاه با ترويج مذهب جديد از طرف دولت 

 .همراه بوده است باعث نشده تا دولت ايران تبديل به دولت ديگری بشود
ر اين صورت بايد با تغيير اين پديده تغيير هويت دولت را تابع زبان مردم تحت حكمش نيز نميتوان دانست زيرا د

ولی نه تحوالت زبانی، نه چندگانگی زبانهای ايرانی، نه اختالطهای فرهنگی هيچكدام باعث نشده تا دولت ايران به . آند
اين امر هم آه مردم دارای فرهنگ و زبان ايرانی، يا حتی فارسی . تناسب اين تغييرات به دولت ديگری تبديل گردد

نان به دفعات تحت حكم دولتهای ديگر قرار داشته و دارند، توضيح واضحات است و همه ميدانند آه فرضًا شمار زبا
 .بسيار بزرگ فارسی زبانان افغانستان هيچگاه باعث نشده دولت افغانستان تبديل به دولت ايران بشود

فی المثل نميتوان چنين حكم . دانستهويت دولت را تابع خواست و آگاهی جمعی مردم تحت حكم آن نيز نميتوان 
آرد آه دولت ايران هويت خويش را از احساس ايرانی بودن مردم تحت حكمش ميگيرد و به عبارتی انعكاس خواست يا 

زيرا اگر چنين بود هويت هر دولت وابسته به گرايشهای مردم تحت حكمش ميشد و با تغيير اين . آگاهی جمعی آنهاست
 آن، با تغييرات جمعيتی زاده از جنگ و مهاجرت، آه نه فقط پهنٌه هر آشور بلكه ترآيب جمعيتی گرايشها، و مهمتر از

البته همراهی با خواستهای . ايرانی بودن مردم تابع دولت است نه برعكس. آن را نيز تغيير ميدهد، دگرگون ميگشت
. يت دولت به اين خواستها عمًال ممكن نيستمردم ميتواند اسباب تحكيم پايه های هر دولت بشود، اما وابسته آردن هو

حكم راندن دولتهای غير ايرانی بر مردمی آه خود را ايرانی ميشمرده اند الزامًا باعث تغيير هويت دولتها نشده است و 
را اند ولی به اين دليل هويت خويش  دولتهای ايران نيز به دفعات بر مردمی آه خود را ايرانی نميدانسته اند حكم رانده

 .تغيير نداده اند
 هويت دولت را نميتوان بنا بر تعريف وابسته به خواست مردم تحت حكمش دانست و بين اين دو نوعی ارتباط الزم 
و مستقيم برقرار ساخت، زيرا در اين صورت نيز هر دولتی بنا بر تعريف زادٌه نوعی قرارداد آزاد و دمكراتيك فرض 

 .مٌه دولتها صادق نيستميشود، حكمی آه حتمًا در بارٌه ه
طبعًا ممكن است يكی از عواملی آه ذآر گرديد در شكلگيری هويت يك دولت نقش مهمتری بازی آند يا حتی اين 
هويت مثل مورد اياالت متحده به صورت آمابيش قراردادی و دمكراتيك تعيين بشود و انعكاس تمايالت مردمی باشد آه 

اول اينكه نميتوان در اين ميان قانونی آلی . اما بايد به دو نكته دقت داشت. رندقرار است تحت حكم آن دولت قرار بگي
وضع آرد و يكی از اين عوامل را در همه جا عامل اصلی شمرد، تعيين عامل مهمتر بايد در مورد هر دولت به اتكای 

ولت به معنای يافتن عاملی نيست نكتٌه دوم اين است آه تعيين عامل مهمتر در مورد يك د. پژوهش تاريخی انجام بپذيرد
هويت دولت پس از شكلگيری صورت مستقل پيدا ميكند و . آه هويت آن دولت را به طور دائم تابع خويش ساخته است
المثل هويت دولت اياالت متحده هم يكبار شكل گرفته و با  فی. تابع عواملی آه در شكل گرفتنش نقش بازی آرده نميماند

 .دائمًا به رأی گذاشته نميشودوجود دوام دمكراسی 
تك عواملی آه شمرده شد دانست، بلكه تابع جميع اين عوامل هم نميتوان  نه تنها نميتوان هويت دولت را تابع تك

به دفعات در طول تاريخ تحت حكم دولتهايی غير از دولت .... شمردش، زيرا اقوام ايرانی، دارای فرهنگ ايرانی و
را تحت حكم داشته اند .... بالعكس دولتهای ايران اقوام غير ايرانی، دارای فرهنگ غير ايرانی و ايران قرار گرفته اند و 

 .بدون اينكه هويت هيچكدام آنها صرفًا به اين دليل تغيير آند
پس از آنار گذاشتن تمام عوامل باال آه در اآثر گفتارهای مربوط به هويت مردم ايران و هويت دولت ايران نقش 

 بازی ميكند و آم و بيش در همه جا رواج يافته و تبديل به محور مختصاتی شده آه مباحث مربوط به هويت را عمده را
از آنجا آه  دولت بنا بر تعريف پديده ای سياسی . شكل ميدهد، بايد برای تعيين هويت دولت به دنبال عامل ديگری گشت

ولت را به دليل سياسی بودن با ديگر خصايص دولت آه آنها هم ولی نبايد هويت د. است، اين عامل نيز بايد سياسی باشد
 .بسا اوقات سياسی است، مخلوط آرد

هويت دولت مترادف شيوٌه سازماندهی دستگاه دولت نيست، زيرا سازماندهی دولت مثل هر سازماندهی ديگر در 
پذيرتر يا بالعكس، هويت دولت  معرض تعويض و دگرگونی است و تغيير آن، فرضًا از نوع متمرآز به انواع انعطاف

های سازماندهی گوناگون داشته اند ولی به اين دليل تغيير هويت  دولتهای ايران در طول تاريخ شيوه. را عوض نميكند
هويت دولت مترادف شكل نظام سياسی هم نيست، همانطور آه دولت ايران پس از تغيير از پادشاهی به . نداده اند

اين هويت مترادف خود نظام سياسی هم نيست زيرا با تغيير آن، فرضًا با رفتن . ران مانده استجمهوری آماآان دولت اي
به عنوان مثال تبديل نظام آمابيش دمكراتيك . از حكومت اشرافی به سوی پادشاهی مطلقه يا غير از آن، تغيير نميكند

آخر از همه اينكه هويت دولت تابع .  نكردصدر مشروطيت به استبداد رضا شاهی دولت ايران را تبديل به دولت ديگر
ايدئولوژی آن هم نيست و از آن ثابت تر و اساسی تر است زيرا دولت ميتواند در عين حفظ هويت اساسی خويش از 

مثال تغيير ايدئولوژی را هم . ايدئولوژيهای گوناگونی برای آسب مشروعيت يا توجيه سياستهای خويش استفاده آند
 . دولتهای ايران سراغ آردميتوان در تاريخ

 واحد سياسی تحت خودخالصه اينكه، هويت دولت، بر خالف آنچه آه عادت ذهنی رايج حكم ميكند، برخاسته از 
 است از يك واحد سياسی، به تصويرینيست بل برخاسته از .... از خاك و مردم و فرهنگ و است حكم آن، آه عبارت 

ای از اين دست، حال چه آهنه چه نو، اتكا  عمًال دولتی را نميتوان يافت آه به ايده.  آن واحد سياسیايدٌهعبارت ديگر از  
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اين ايده هميشه با استفاده از مصالح . نداشته باشد زيرا هيچ دولتی از اخذ هويت يا ايجاد آن برای خويش بی نياز نيست
 ايدئولوژی و افسانه ساخته و پرداخته موجود، از تاريخ و مذهب و موقعيت جغرافيايی و بستگيهای قومی گرفته تا

اين مصالح آه هيچكدام، به غير از ايدئولوژی اساسًا سياسی نيست، ايده ای را شكل ميدهد آه سياسی است و . ميشود
 .ميتواند پايٌه هويت يابی دولت بشود

 آنها وجودی مستقل از آدميان اول اينكه هيچكدام. بايد در هنگام پرداختن به اين ايده ها به چند نكتٌه مهم دقت داشت
يا گروهی از ناسيوناليستهای دوآتشه بدان » آليستها ايده«و تاريخ آنها ندارد؛ به عبارت ديگر برخالف آنچه آه بعضی 

معتقدند، هيچ دولت و طبعًا هيچ آشوری جوهر و ذات فراتاريخی ندارد تا به اتكای آن نسبت به ديگر دولتها از امتياز يا 
تاريخی بودن به غير از ميرايی پيامد ديگری هم . وردار گردد و احيانًا ضمانتی برای عمر جاويد داشته باشدتقدسی برخ

محتوای اين ايده ها در طول تاريخ در معرض تغيير است و ممكن است هر زمان برداشت . دارد و آن تغيير پذيری است
ها ثابت است پيوستگيشان به مبدأ است، به شكل اوليٌه ايده، و جديدی از آنها عرضه گردد ولی آنچه آه در همٌه اين برداشت

 .همين اشتراك نسب و پيوستگی است آه در طول زمان ثابت ميماند
اين ايده ها همانطور آه از مصالح اوليٌه آنها برميايد، تصوير عينی يك واحد سياسی نيست و نميتواند باشد، و 

 .ا حكومتی چنين وانمود ميكند، نبايد اين ادعا را جدی گرفتهرچند بسا اوقات تبليغات ناسيوناليستی ي
آل ساختن از آنها در حكم ايدئولوژی پردازی است و بسياری دولتها از  ايده. آل حكومتی هم نيست اين ايده ها ايده

، جزء اين امر استفاده ميكنند تا برنامه های خويش را در زمينه های مختلف، از سياست گرفته تا مذهب و فرهنگ
ناپذير  هويت خود و مردم تحت حكمشان جلوه دهند و با ادعای اينكه سرپيچی از فرمانشان در حكم بی هويت  جدايی

 .شدن است موافقان را خشنود، شكاآان را ساآت و مخالفان را مرعوب نمايند
سی و جنگی بی صاحب ديگر اينكه همٌه ايده ها در طول تاريخ بخت يكسان ندارد، برخی در هياهوی شكستهای سيا

عمری آه درازيش . يا به عبارت دقيقتر بی دولت ميشود و در طی قرون از يادها ميرود و برخی ديگر قرنها عمر ميكند
و آخر از همه اينكه . جز با اقبال مردم تحت حكم دولت ممكن نيست، اقبالی آه گاه فقط با شورش نكردن نمايانده ميشود

ای را   گرفتن اين ايده ها نقش اساسی از آن دولت است، سازندگان دولتند آه ايدهدر پروردن و باالخص به آار
 .برميگزينند و امكانات خويش را در راه تقويت و ترويج و باال بردن اعتبار آن بسيج ميكنند

وی را ميسازند آنهايی آه خود ايدٌه ن: آنجا آه پای اين ايده ها در ميان است ميتوان دولتها را به دو گروه تقسيم آرد
اشتراك در هويت آه به ما اجازه ميدهد تا عنوان دولت . و آنهايی آه از ايده های ساختٌه ديگران آسب هويت ميكنند

را به دولتهای متعدد و متنوعی آه در طول تاريخ از پس يكديگر آمده اند اطالق .... ايران، دولت ايتاليا، دولت فرانسه
ست و دولت ابدمدت وجود »خداوندی ميرا«از آنجا آه دولت، به قول هابز .  ايده استآنيم، اشتراك در اتكای به يك

ندارد، هر جا آه احتياج يا تمايلی به تداوم باشد، يعنی در اآثريت قريب به اتفاق موارد، انتقال هويت بين دولتها اجتناب 
 ميكند و به دولتهای پيرو فرصت ميدهد تا خود اين ايده ها در انتقال هويت نقش نوعی فرض قانونی را بازی. ناپذير است

 .را وارث يكديگر و در نهايت وارث دولت پيشگام به حساب آورند، ارثی آه بسياری اوقات به زور تصاحب ميشود
پيوستگی به مبدأ آه عامل ثابت و اساسی در هويت دولتهای مختلف است توسط ايده ای آه دولت پيشگام پرداخته و 

و در » اشتراك نسب«ممكن ميگردد، پايٌه هويت دولت را بايد در اينجا جست نه در جای ديگر، در برجای گذاشته 
 .پيوستگی به يك ايده در طول تاريخ

شايد شاخصترين مثالهای ايجاد هويت دولتی در . نمونه های ايجاد و اخذ هويت دولتها در تاريخ بسيار فراوان است
كا و اتحاد جماهير شوروی باشد آه اولی بر خاآی نو و توسط عده ای مهاجر شكل عصر جديد موارد اياالت متحدٌه امري

مورد نخست سرنوشت درخشانی پيدا آرد و دومی پيوندی . گرفت و دومی بر خاآی آهن بر جسد روسيه پيوند زده شد
مثالهای اخذ هويت، به .  آنار زده شد و جای خود را دوباره به روسيه دادهدهبود آه نگرفت و باالخره پس از چندين 

 .خصوص در دراز مدت، بسيار پرشمار است و ميتوان به يك مورد آشنا در خاور ميانه اشاره آرد
دولت عراق از بدو استقالل، طی عمر آوتاهش و با وجود دوام عملی، از جمله در جنگ با ايران، تا به حال 

اند تا پيشينٌه چند ايدٌه  افتخار و ايجاد سابقه آوشيدهزيرا رهبرانش در حرص آسب . نتوانسته هويت محكمی پيدا آند
تاريخی را آه هيچ تجانس و تداومی بين آنها نيست به هم پيوند بزنند؛ مهمترين اين ايده ها مربوط به آشور و بابل و نيز 

اوم هويت چه در حقيقت نمونٌه عراق نمونٌه خوبی است از اينكه اصل شمردن خاك در تعيين و تد. خالفت اسالمی است
زيرا دولت عراق عمًال پيشينٌه هر دولت صاحب عظمت و افتخاری را آه بر خاك عراق . مشكالتی در پی مياورد

سستی هويت . ـ برگذشتٌه خويش ضميمه آرده استو عثمانی امروزين حكم رانده است ـ طبعًا به استثنای دولتهای ايران 
ها جست زيرا هويت دولتهای آشور و خالفت اسالمی تابع ايده های  ی ايدهاين دولت را بايد در همين چندپارچگی و نچسب

متفاوتی بوده و به همين دليل نميتوان آنها را به اين راحتی و صرفًا به اتكای اشتراك نسبی حوزٌه آشوری بر هم ضميمه 
را با ايدئولوژيهای دولتی به مثال عراق عالوه بر روشن آردن نقاط ضعف معيار جغرافيايی، تفاوت ايدٌه يك آشور . آرد

 . واری دومی را ندارد خوبی روشن ميكند و نشان ميدهد آه اولی به دليل ريشه داشتن در تاريخ مطلقًا سستی و موم
مورد ايران، عليرغم وقفه هايی آه در وجود دولتهای ايران افتاده، از آهنترين و بارزترين نمونه های تداوم هويت 

 .است
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يران، آه در طول تاريخ گاه با وقفه های طوالنی از پس يكديگر آمده اند، زادٌه اتكای آنها به ايدٌه هويت دولتهای ا
مثال ايران و سابقٌه طوالنی و پر فراز و نشيب تاريخی اش بسيار . ايران است آه بايد شكل يا ظرف ذهنی ايران خواندش

نی است آه اين آشور در طول تاريخ داشته، زيرا در مورد مناسب متمايز ساختن ايدٌه ايران از شكلهای معين و گوناگو
. آشورهای نوپا، مثل اياالت متحده و اتحاد شوروی، هميشه تفكيك ايده از شكل موجود آشور و دولت آار ساده ای نيست

 Gheraldo Gnoli, The Idea of [در پژوهش تيزبينانه و عميق و اساسی خويش ايدٌه ايران، چنانكه جرالدو نيولی
Iran, Istituto Italiano per medio ed estremo Oriente, Roma, 1989[ بر آن انگشت نهاده، توسط ساسانيان 

ساخته شده، در حقيقت ساسانيان ايدٌه ايران را با الهام از پيشينٌه تاريخی هخامنشيان ساخته اند زيرا شاهنشاهی هخامنشی، 
 Clarisse Herrenschmidt, Désignation de l’empire [م خودچنانكه آالريس هرنشميدت در پژوهش بسيار مه

et concepts politiques de Darius 1er, Studia Iranica, vol. 5 ; fasc. 1, 1976 [ متذآر گشته، نام نداشته
 است و همانطور آه ساختار سياسی اين امپراتوری و عظمتش حكم ميكرده خود را مترادف جهان و فرمانروای خود را

ساسانيان از عوامل تاريخی و مذهبی و حتی افسانه هايی آه از عظمت شاهنشاهی هخامنشی . شاه جهان ميشمرده است
يابی خود آنان و دولتهای ايرانی آه تا به  را ساخته اند آه مايٌه هويت» ايرانشهر«حكايت ميكرده، ايدٌه آشور ايران يا 
ايران آه تا زمان ساسانيان فقط معنايی مذهبی و قومی داشته و بنا بر تعريف آلمٌه . امروز از پس آنان آمده اند، شده است

ای دولتی شده و جامعيتی را آه مالزم دولت جهانشمول است آسب  محدود بوده، به يمن مساعی سياسی آنها تبديل به ايده
ص و اوستايی آن، فراتر رفته به معنای اخ» قوم ايرانی«آرده و قابليت اطالق آن برای اولين بار از مرزهای محدود 

شده است و از خاصيت جهانشمولی آه هگل ] universel[صفت ايرانی به يمن بستگی به دولت ايران جهانشمول . است
 اين .]Principes de la philosophie du droit, sec. 3 [در فلسفٌه حقوق خود به دولت نسبت ميداد برخوردار شده

اگر روزی مورخان اثبات . م است خود اين تحول و نفس جهانشمول شدن است نه تاريخ آنرا هم اضافه کنم که آنچه مه
تفاوت اصلی . نمايند که اين تحول قبل يا بعد از ساسانيان انجام گشته است تغييری در  ماهيت و اهميتش نخواهد داد

 اولی تابع دولت است و شمول عام دارد، بايد در همينجا جست ـ.... ايرانی بودن را با فارس بودن، بلوچ بودن، آرد بودن
 افراد به تأييد دولت ممكن است؛ اما ايرانی شدن افراد در نهايت برخاسته از دولت است و ايرانی بودنبه همين جهت 

.  اصًال ممكن نيستفارس شدن به فارس زاده شدن بسته است و فارس بودندومی قومی و بنا بر تعريف محدود است، 
رانی بودن افراد از طرف دولت ممكن است، دولت اخير ايران از اين امكان نهايت استفاده را نيز آرده به تبع خلع اي

 . بودن اصًال ممكن نيست.... است، ولی خلع آسی از فارس و بلوچ و 
تا قبل از تحول دوران ساسانی ايرانی بودن مفهومی قومی بوده و پيوستگی به يك گروه قومی معيار عينی ايرانی 

اما آاربرد آلمٌه ايران برای ناميدن آشوری معين ـ و نه ايرانويج زادگاه زرتشت ـ و تمام . بودن به شمار ميامده است
آاربردهای صفت ايرانی ـ و نه فقط معطوف به ايرانيان اوستا ـ وامدار تحولی است آه در زمان ساسانيان انجام گرفته و 

وسعتی آه اين صفت پيدا آرده . گوناگون ممكن ساخته است....  مذاهب وزبانهااطالق صفت ايرانی را به فرهنگ، 
ايرانی آه در نهايت پايٌه از آن پس . وامدار تحول دوران ساسانی و برخورداری از گستردگی سياسی و دولتی است

، نه زبان ايرانی به شمار آمدن دولت و به تبع مردمی معين است نه قوم و نژاد است، نه فرهنگ است، نه مذهب است
ايدٌه يك امپراطوری در قالب يك زبان و به . و نه خاك،بل واحدی است سياسی آه هويتش متكی برايدٌه ايران است

 .عبارت دقيقتر تصويری از شاهنشاهی ايران آه ابتدا در قالب زبان پهلوی و سپس زبان فارسی ريخته شده
پيوسته نگاه داشتن اقوام گوناگون، مصالح تاريخی الزم شاهنشاهی هخامنشی به دليل عظمت، اعتبار و موفقيتش در 

از آنجا آه ايدٌه ايران، ايدٌه افالطونی نيست تا جايی در جهان ايده ها . برای شكل گرفتن اين ايده را فراهم آورده است
 امكان بيان آنرا شناور باشد و خارج از ذهن مردم اعتباری داشته باشد، مثل هر ايدٌه تاريخی ديگر محتاج قالبی است آه

زبان فارسی، . ای آه به ذهن ديگران منتقلش سازد؛ زبان در همه حال نامزد اصلی اين آار است فراهم بياورد و وسيله
همچون زبان پهلوی، موقعيت و اهميت خود را در بيان ايدٌه ايران مديون بخت تاريخی خويش است، زيرا اين زبان در 

بانی دولت دستگيرش شده، آن را به صورت زبان رسمی درآورده و رايجش ساخته اصل لهجه ای محلی بوده آه پشتي
رواج در دل سرزمينی پهناور، اين زبان را به صورت وسيله ای درآورده آه مناسب رفع احتياجات مردم اين . است

 زبان بازتاب نفسه بر زبان ديگر برتر نيست اما رشد و شكلگيری هر بديهی است آه هيچ زبانی فی. سرزمين باشد
شرايط تاريخی و قابليتهای مردمانی است آه از آن استفاده ميكنند و به همين خاطر زبانهای گوناگون را ميتوان بالقوه 

قرعٌه فال ممكن بود به نام زبان ايرانی ديگری بيافتد اما افتادنش به نام . برابر شمرد اما نميتوان بالفعل همسنگشان دانست
 آن را از ديگر زبانهای ايرانی متمايز ساخته، هم بر تحول خود زبان تأثير بسيار گذاشته و هم آن زبان فارسی به مرور

زيرا بايد توجه داشت آه اين ايده فقط در قالب گفتارهای سياسی و . را به صورت محمل اصلی ايدٌه ايران درآورده است
ر هر آنچه آه ميتوانسته بيانگرش باشد رسوخ آرده فرامين دولتی جای نگرفته بلكه افسانه وشعر و تاريخ و خالصه د

 .است
احتماًال ايران را ايده شمردن و تداوم حيات آشور ايران و مردم ايرانی را در نهايت مديون تداوم حيات يك ايده 

تزاعی دانستن در نظر برخی از خوانندگان اين نوشته قدری نامأنوس جلوه خواهد آرد زيرا به اين ترتيب وجه ذهنی و ان
اما بايد به آنها يادآوری . ايران و ايرانی بودن بر وجه ملموس و مادی آنها، آه به ظاهر محكمتر مينمايد، غالب ميگردد

آرد آه استحكام اين ايده از هر فرآوردٌه سياسی ديگری آه تاريخ اين سرزمين به خود ديده  بيشتر بوده است و جاذبه اش 
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 بيشمار تأثير گذاشته، اتكای بدان را ضامن اعتبار هر دولتی آرده آه ميخواسته قلمرو طی قرنها بر ذهن و دل انسانهای
خود را در بخشی از حوزٌه شاهنشاهی قديم ايران بگسترد و پيشينٌه پر شوآت آن را پشتوانٌه خود سازد، و آن را شرط 

ربٌه تأسيس جمهوری اسالمی ايران آه تج. استحكام هر دولتی ساخته آه ميخواسته بر مردمانی ايران مدار حكم براند
 .عليرغم پافشاری بنيانگذارانش نتوانست از ايدٌه ايران ببرد و به ايدٌه خالفت اسالمی بپيوندد آخرين شاهد اين مدعاست

اهميت سياسی زبان فارسی را نبايد فقط در ايجاد نزديكی بين مردمی آه از آن به عنوان زبان مشترك استفاده 
نقش زبان فارسی را در تداوم آشوری به نام ايران، . بلكه بايد آن را بيشتر در حمل ايدٌه ايران سراغ آردجست،  ميكنند

نقشی آه بارها و بارها بحق از آن سخن رفته است و ميرود، بايد در اين جست آه به خدمت ايدٌه ايران در آمده و آن را 
وقفگی ايران  آنهايی آه به دنبال جاودانگی يا بی. شته استقرنها در دل خود حمل آرده و به عبارتی با آن عجين گ

ميگردند بايد جاودانگی را در اين ايده بيابند نه در خود ايران آه حياتش پر وقفه بود و نه در مردمش آه نسلی پس 
داشتند و برخی اما نه جاودانگی به معنای داشتن جوهر مينوی، چنانكه ايرانيان آهن ميپن. ديگری به يكديگر جا ميسپرند

 . در ذهن و دل زندگانپايستنهنوز از آن الهام ميگيرند، بل به معنايی آه يونانيان قديم از آن اراده ميكردند، به معنای 
در نتيجه گيری اين بخش ميتوان تعاريفی از معيار يا شكل ايرانی بودن و ايران به دست داد و به طور خالصه 

يكی ذهنی آه عبارت از ايرانی شمردن خويش است و ديگری عينی آه عبارت از : گفت آه ايرانی بودن دو شكل دارد
يكی عينی آه دولت ايران است و : ايران نيز به همين ترتيب دوشكل دارد. ايرانی شمرده شدن توسط دولت ايران است

 و ملموس ايران ـ آسب دولت ايران هويت خويش را از اين ايده ـ و نه شكل موجود. ديگری ذهنی آه ايدٌه ايران است
 .ميكند، و به تبع آن را به آشوری آه تحت حكم دارد و مردمی آه تابع او هستند منتقل ميسازد

در نبود دولتی آه خود را دولت ايران بخواند ايرانی بودن افراد، آه قرنهاست از صورت قومی اوليه در آمده و 
.... آت درفرهنگ ايران نهاا نه احساس ايرانی بودن، نه شرسياسی شده، خام است و بی شكل است و پا در هوا؛ زير
اين آار فقط و فقط از دولت ساخته است و معيار عينی . هيچكدام برای عينيت بخشيدن به صفت ايرانی آافی نيست

اند و ايرانيانی آه بی وجود دولت ايران بر خاك ايران زيسته . ايرانی بودن افراد حكم دولت است نه احساس فردی آنها
 اين سخن را به تجربه  و تلخی اعتبارپا در کشيده اندآنانيكه به ارادٌه خويش يا به جبر زمان از حيطٌه اقتدار دولت ايران 

 .شناخته اند
 

 معنای ايرانی بودن
 

در بخش قبل آه صحبت از معيار ايرانی بودن در ميان بود به شكل يا به عبارت دقيقتر شكلهای ايران و ايرانی 
اما معنای ايران و ايرانی بودن را بايد مترادف محتوايی شمرد آه در طول تاريخ در اين ظرفها ريخته . ن پرداختيمبود

شده است و طبعًا به هنگام فترت دولتهای ايران در ظرف دولتهای ديگر، نظير دستگاه خالفت يا دولت مغول، جا گرفته 
قومی به اين دليل آه هم ايران و هم ايرانی بودن، پس از تحول شبه . است و در عمل شكل شبه قومی پيدا آرده است

دورٌه ساسانی شكل اوليٌه قومی خويش را از دست داده است و معنای بسيار وسيعتری گرفته و بازگشت آامل به شكل 
 غير از دولت اما تسلط دولتهايی. ماقبل دولتی ـ يعنی وضعيت ايرانيان اوستايی ـ برای هر دوی آنها غير ممكن شده است

ايران بر پهنٌه سرزمينی آه مدتها آشور ايران بوده و بر مردمی آه مدتها ايرانی محسوب بوده اند، عمًال اين هر دو را 
از شكل عينيشان آه دولت ايران و ايرانی شمرده شدن از طرف چنين دولتی بوده است محروم ساخته و ايرانيان ديروز 

 دولت جديد جا داده، ولی با اين وجود شكل ذهنی هر دوی آنها آه عبارت از ايدٌه تحت حكومت» اقوام«را در زمرٌه 
ايران و احساس ايرانی بودن است، الاقل نزد گروه قابل توجهی از مردم اين سرزمين، باقی مانده و مقدمٌه باززايی ايران 

 .شده است
 ايرانی برای حل مشكالت زاده از موقعيت هر فردمعنای عينی ايرانی بودن مترادف مجموعٌه چاره هايی است آه 

 شعب حيات هر ايرانی را از پندارهای مذهبی و موقعيت تمامیاين معنا . انسانی و تاريخی خويش يافته يا پذيرفته است
از اين ديدگاه نه ميتوان هيچيك از شعب . سياسی گرفته تا روش تغذيه و آداب اجتماعی و فنون صنعتی شامل ميشود

نيان را از شرآت در معنای ايرانی بودن محروم ساخت و نه ميتوان بخشی از چاره های يافتٌه ايرانيان را، حيات ايرا
فرضًا در باب مذهب، زبان يا حتی فنون آشاورزی و دامداری، معادل معنای ايرانی بودن شمرد و باقی را از قلم 

معنای ايرانی . تن اصل ايرانی جزو معنای ايرانی بودن نشمردانداخت يا احيانًا مذهب، زبان، فكر يا فنی را به بهانٌه نداش
زيرا فرهنگ، هر معنايی . بودن جامع تر از آن است آه حتی بتوان به برخورداری از فرهنگ ايران محدودش ساخت

حسابی هم آه برايش قايل شويم، نميتواند تمامی جنبه های حيات انسان را شامل گردد و اگر احيانًا چنين گستردگی بی 
. پيدا آند بالفاصله معنای خود را از دست خواهد داد و به عبارتی پوچ تبديل خواهد شد آه ميتوان با هر چيزی پرش آرد
: بی توجهی به وسعت معنای ايرانی بودن و نديده گرفتن جامعيت آن يا آاستن از گستردگی اش آًال زاييدٌه دو امر است

مد منطقی و ناگزيرش محدود شدن معنای ايرانی بودن است، يا قصد محدود بی توجهی به شكل ايرانی بودن آه پيا
 .و گاه فقط به دليل آاهلی ذهن و پيروی از عادات رايج.... ساختن معنای ايرانی بودن به داليل سياسی، عقيدتی

. متغيرمان  است و هم در طول زمتعددمعنای ايرانی بودن، بدين سبب آه در ظرفی فردی جا دارد هم در هر زمان 
يعنی به تعداد ايرانيان ميتوان برای ايرانی بودن معنا يافت و عالوه بر آن بايد توجه داشت آه اين معنا در طول زندگی 
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معنای عينی ايران مترادف آل محتوای عينی ايران است، يعنی آل محتوايی آه در . هر يك از آنان متغير بوده و هست
اين محتوا خاك ايران و تمامی ايرانيان را، نه فقط از بابت جسمی .  جای گرفته استطول تاريخ در ظرف دولتهای ايران

يعنی مجموعه چاره هايی را هم آه ايرانيان برای حل مشكالت زاييده از .  شامل ميگرددبا تمام ابعاد حياتشانبلكه 
يرد و آنها را در ظرف يگانه ای آه موقعيت انسانی و تاريخی خويش يافته اند يا از ديگران اخذ آرده اند، در بر ميگ

معنای ايران در اين .  هم بودهمتغير داشته است و طبعًا متعدداين محتوا در طول زمان ظرفهای . دولت است جا ميدهد
حالت است آه به تمام معنا جامع ميشود و از قلم انداختن جامعيتش نيز، مانند مورد قبل، يا حاصل منطقی نديده گرفتن 

ت يا زادٌه پيروی از عادات رايج و احيانًا برخی مكاتب فكری يا سياسی آه معنای محدودی از ايران را مبنای شكل آن اس
 .آار قرار ميدهد

اين معنا تا وقتی آه ايرانی وجود . نكتٌه ديگری آه بايد بدان توجه داشت ناتمامی معنای ايران و ايرانی بودن است
د آه خود را ايرانی بشمارند، يا به عبارت دقيقتر تا موقعی آه ظرفهای عينی و داشته باشد و مردمی وجود داشته باشن

وقتی عمر اين هر دو سرآمد، معنای ايران و ايرانی بودن نيز .  بودن برجا باشد، ناتمام خواهد بودیذهنی ايران و ايران
، قرار خواهد گرفت ـ ولی تا آن به طور قاطع آامل خواهد گشت و در معرض بررسی جامع، لزومًا توسط غير ايرانيان

ايی آه معنای گذشته و عينی آنها را در خود دارد و ديگر  يكی پيشينه: موقع ايران و ايرانی بودن دو وجه خواهد داشت
 .آينده ای آه به روی دگرگونی اين معنا باز است

 ميگيرد، نه تعدد و تغير معنای متأسفانه معموًال نه گستردگی و تغير معنای ايران چنانكه بايد مورد توجه قرار
دليل اساسی اين بی توجهی را بايد در خلط شدن شكل و محتوای آنها، به عبارت . ايرانی بودن و نه ناتمامی هيچكدامشان

 .دقيقتر، بی اعتنايی به شكل آنها ـ چنانكه تعريف شد ـ جست
هاست بر عهدٌه محتوايشان بيافتد، يعنی تضمين اين بی اعتنايی باعث ميگردد تا ايفای نقشهايی آه بر عهدٌه شكل آن

در اين حالت . تمايز و پيوستگی و ثبات ايران و ايرانی بودن، عمًال بر عهدٌه عواملی بيافتد آه از عهدٌه اين آار برنميايد
يگردد و به معنای ايران در جهت يافتن تمايز، پيوستگی و ثبات مورد تجديد نظر قرار ميگيرد و در نتيجه بسيار محدود م

اما معنای ايرانی بودن در معرض تغييری دو مرحله ای قرار ميگيرد ـ اول تابع . سطح ابتدايی و بستٌه قومی نزول ميكند
بايد توجه داشت آه محدود شدن معنای ايرانی بودن ثمر تبعيتش از معنای ايران . معنای ايران شدن و سپس محدود گشتن

وجب بروز سوءتفاهمهايی ميشود آه متأسفانه در بين ايرانيان بسيار رواج دارد و بی است؛ از قلم انداختن اين نكته م
 .مورد نخواهد بود اگر آمی بدان بپردازيم

در قسمت قبل آه سخن از معيار ايرانی بودن در ميان بود به اين مسئلٌه مهم اشاره شد آه شكل عينی ايرانی بودن، 
ممكن است برخی تصور . ران، تابع شكل عينی ايران، يعنی دولت ايران استيعنی ايرانی شمرده شدن از طرف دولت اي

آنند آه اگر تبعيت محتوا جای تبعيت شكل را بگيرد در اصل قضيه تغيير مهمی حاصل نخواهد شد، در صورتيكه تغيير 
محتوای ايران نوعی تقدم اگر ايرانی بودن از بابت شكل تابع ايران باشد، محتوای ايرانی بودن نسبت به . بسيار مهم است

تقدم منطقی از اين جهت آه معنای ايرانی بودن، يعنی مجموعٌه چاره هايی آه . منطقی و به تبع نوعی استقالل پيدا ميكند
هر ايرانی برای مشكالت زاييده از موقعيت انسانی و تاريخی خويش به آار گرفته است، جزء تشكيل دهنده و عنصر 

هايی آه ايرانيان در طول تاريخ برای حل مشكالت زاييده از موقعيت انسانی و  نی مجموعه چارهاوليٌه معنای ايران، يع
حاصل اين تقدم منطقی، استقالل معنای ايرانی بودن . اند، به حساب ميايد تاريخی خويش جسته يا از ديگران اخذ آرده

 به آن اشاره خواهد گشت، هيچگاه مطلق نيست، اما البته اين استقالل، به داليلی آه در بخش بعدی. است از معنای ايران 
 را عرضه امكانهرگاه آه تبعيت در حد شكل باقی بماند و دامان محتوا را نگيرد موجود خواهد بود و به هر ايرانی اين 

ين خواهد آرد آه معنای ايرانی بودن خويش را تا حدی ـ آه در مورد همه و در تمام ادوار تاريخی يكسان نيست ـ تعي
 . تضاد پيدا آندنفس ايرانی بودنش وی با چگونگی ايرانی بودنبه عبارت ديگر مانع از اين ميشود آه . آند

اما اگر در عوض ايرانی بودن از بابت محتوا تابع ايران بشود، محتوای ايران بر محتوای ايرانی بودن تقدم منطقی 
عيين معنای ايرانی بودن از دست افراد، يعنی تك تك ايرانيان، در اين وضع ت. پيدا خواهد آرد ـ از نوع تقدم آل بر جزء

 برای حل مشكالت زاده از موقعيت تاريخی  و هايی معين و مشخص چارهخارج خواهد شد و آنها به تناسب استفاده از
و جمعشان انسانی خويش ايرانی بشمار خواهند آمد، چاره هايی آه برآيند يك رشتٌه دراز از اعمال فردی و جمعی است 

 .مترادف معنای ايران شمرده خواهد شد
در مقام نتيجه گيری موقت بايد گفت آه وجود دولت به عنوان شكل عينی ايران، فضايی برای غنا و تنوع معنای 

متأسفانه گفتارهايی آه در باب چند و چون . ايرانی بودن فراهم مياورد آه در نبود دولت فراهم آوردنش ممكن نيست
دن رواج تام دارد مؤدی عكس اين معناست، يعنی موجد اين تصور است آه دولت مانع استقالل معنای ايرانی ايرانی بو

بودن است و اگر محدوديتهای زاده از وجود دولت نباشد، معنای ايرانی بودن با آزادی تمام خواهد باليد و بسط خواهد 
تمايز قائل نشدن بين آزادی بالفعل فردی و امكانات بالقوه در يكی : ميتوان برای اين آشفته فكری دو دليل ذآر آرد. يافت

تعيين معنای ايرانی بودن، و ديگر مجزا نكردن دولت به عنوان شكل عينی ايران از سياستهايی آه برخی دولتهای ايران 
القوه ای فراهم مياورد وجود دولت برای تعيين معنای ايرانی بودن، اساسًا و منطقًا امكانات ب. پيش گرفته اند يا ميگيرند

آه در همه حال توسط افراد مورد بهره برداری قرار نميگيرد، از جمله به اين دليل آه برخی دولتها هم آزادی فردی را 
اما احكام .  شدت محدود ميسازند و هم در راه تحميل معنای مشخصی از ايرانی بودن به همٌه مردم ايران ميكوشندبه
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دولت، هر قدر هم آه ناپسند و نامطلوب باشد، از جملٌه احكام انسانی است يعنی اساسًا تغيير يا آنار گذاشتن آنها ممكن 
دولت در تعيين معنای ايرانی بودن فراهم مياورد ـ اگر هم توسط يك است؛ به عبارت ديگر امكان بالقوه ای آه وجود 

اما نبود . دولت معين مورد سؤاستفاده قرار بگيرد ـ در نهايت قابل انتقال به فرد و ضميمه شدن به ميدان آزاديهای اوست
 بنياد متزلزل ميسازد زيرا معنای دولت نه تنها بر آزادی هر ايرانی در تعيين معنای ايرانی بودن نميافزايد، بلكه آن را از

 يك رشته اعمال فردی و جمعی تبديل ميكند، و آن را تابع مكانيسمی از همان نوع آه فرضًا برآيندايرانی بودن را به 
اين مكانيسمها را ميتوان، در عين توجه به بنياد فرديشان، با . باعث شكلگيری زبانها يا لهجه های مختلف ميشود ميسازد

های طبيعت مقايسه آرد آه يا تابع قانون احتماالت است و يا قوانين طبيعی و در هر دو حال، برخالف قوانين مكانيسم
در اين موقعيت آزادی و آگاهی افراد زير غلطك مكانيسمهای عمل جمعی خرد ميشود و هر . انسانی، از استثنا مبراست

ای تبديل ميگردد آه در تعيين معنای ايرانی بودن   به مهرهفرد آه ميبايست به تنهايی مصداق آامل ايرانی بودن باشد،
آنهايی آه تصور ميكنند نبود دولت به . نقشی آوچك و در اآثريت قريب به اتفاق موارد، صرفنظر آردنی بر عهده دارد

ا در مقابل آزادی فرد مدد خواهد رساند حكايت آبوتر آانت را به خاطر مياورند آه چون به هنگام پرواز مقاومت هوا ر
 .تر پرواز خواهد آرد ميكرد، تصور مينمود آه اگر هوايی در آار نباشد سريع های خويش حس بال

عرضه آنندگان گفتارهايی آه بنايشان بر عدم تمايز بين شكل و محتوای ايران و ايرانی بودن قرار گرفته، به جای 
ی مورد استفادٌه اين مردم قرار گرفته است از خاك و تبار خاك، ايرانيان و چاره هايی آه در حل مشكالت انسانی و تاريخ

در مورد خاك تغيير خيلی چشمگير نيست اما به ميان آمدن پای تبار، خود نشانٌه غالب . و فرهنگ سخن به ميان مياورند
ر ميگيردو به فرهنگ نيز به نوبٌه خويش فقط بخشی از چاره های مورد استفادٌه ايرانيان را در ب. شدن جمع بر فرد است

در حقيقت تبار و فرهنگ، دو اسم جمع است آه . داليلی آه در پی خواهد آمد، نميتواند شامل تمام اين چاره ها بشود
جايگزين ايرانيان و چاره ها، آه دو آلمٌه جمع است، ميشود و اين تبديل دستوری به سهم خود نشانگر غالب شدن آل بر 

 .جزء است
و پيوستگی و ثبات ايران و ايرانی بودن را تضمين می آند، حذف شكل اين وظايف را بر از آنجا آه شكل، تمايز 

های تمايز و  عهدٌه محتوای اين دو می اندازد و آوششهايی آه در راه احالٌه وظايف شكل به محتوا انجام می گيرد نشانه
 اين سه ]essence[ تن آنها در ذاتبا جس: پيوستگی و ثبات را از دو طريق در خاك و تبار و فرهنگ سراغ می آند

 .]existence [شان  تاريخییپديده يا در هست
اولين و مهمترين نقشی آه شكلهای ايران و ايرانی بودن ايفا ميكند، متمايز ساختن ايران است از ديگر آشورها و 

 . آن اختصاص داشتايرانيان از ديگر مردمان يا به عبارت ديگر نقش معيار آه بخش اول تحليل حاضر آًال به
اگر نقش دولت ايران در متمايز ساختن ايران از ديگر آشورها ناديده گرفته شود بايد جزيی از آنچه آه محتوای 

نخستين ثمر اين وضع توجه به آن بخش از محتوای ايران است آه به آار . ايرانيش ميخوانيم اين نقش را بر عهده بگيرد
اين تأآيد بر وجوه افتراق اولين گام محدود . آه نميتواند در اين زمينه نقشی بازی آندتمايز ميايد و واگذاشتن بخشهايی 

 .ساختن معنای ايران است
تا آنجا آه به خاك مربوط ميشود جستجوی معيارملموس و تاريخی تمايز به جستن مرزهای طبيعی و پر بها دادن به 

هل تخصص، نجد ايران، آه از ديدگاه جغرافيايی واحدی مشخص سخن پراآنی در بارٌه فالت يا به قول ا. آنها ميانجامد
، و نه فقط به دليل شكل جغرافيايی ذاتًاولی اگر قرار شود خاك ايران . است از پيامدهای همين معيار شمردن خاك است

مضامين تقدس خاك آه از . اش، از خاك ديگر آشورها متمايز گردد، بايد آن را واجد جوهری جداگانه به حساب آورد
رايج گفتارهای ناسيوناليستی است، همين جوهری است آه قرار است خاك ايران را ذاتًا از خاك ديگر آشورها متمايز 

بديهی است آه تقدس خاك ايران ريشٌه مذهبی دارد اما دليل مرآز شمردن آن و مترادف جهان گرفتنش را، آه در . بسازد
 .ين اعتنا به مذهب زرتشت، در ساختار سياسی ـ آشوری ايران جستفرهنگ ايران سابقٌه قديم دارد، بايد در ع

 امپراتوريهاست و اين ساختار به دليل گستردگی قلمرو، جمع آوردن اقوام مختلف و نظام سياسی استبدادی از جملٌه
ش را مترادف جهان امپراتوريها، يا به عبارت دقيقتر ساآنان آنها، معموًال خود را در مرآز دنيا ميشمرند و زيستگاه خوي

مدعاهای امپراتوری چين و روم مثالهای بارز اين گرايش است و امپراتوری، يا به .  ميگيرند)به معنای جهان متمدن(
 .آالمی آه خوشايند ايرانيان باشد، شاهنشاهی ايران نيز از اين امر مستثنی نبوده است

حديد ادعاهای سياسی اعتبار خود را از دست داده، ادعای مرآزيت عالم آه مدتهاست به سبب پيشرفت جغرافيا و ت
از مترادف گرفتن تمدن ايرانی با مفهوم تمدن نيز ديگر عمًال خبری نيست و اگر ردی بتوان از آن جست در عالم 

تقدس خاك هم از صورت گفتار مذهبی صرف به صورت نوعی مضمون ناسيوناليستی در آمده تا در مواقع . رؤياست
طبعًا بر به آار گرفتن اين دو معيار تاريخی و ذاتی اثراتی عملی نيز .  را به دفاع از سرزمينشان واداردلزوم ايرانيان

مترتب است، يكی دفاع از فالت ايران يا يكپارچه ساختن آن آه هدف اعالی سياسی و مترادف حفظ يا احيای ايران 
 .شمرده ميشود؛ ديگری جلوگيری از بی حرمتی به خاك قدسی ايران

ولی از آنجا آه خود تبار چيزی جز . در مورد تبار نيز جستجوی نوعی مرز طبيعی در دستور آار قرار ميگيرد
شبكٌه خويشاوندی نيست و نميتوان ايرانيان را در تمام طول تاريخشان گروهی مطلقًا درون همسری به حساب آورد، 

بنابراين بايد دست به دامن تنها معياری شد آه .  آردنميشود از اين بابت مرز قاطعی بين ايرانيان و ديگران ترسيم
گروههای تباری را عمًال از يكديگر مجزا ميكند؛ اين معيار فشردگی نسبی شبكٌه خويشاوندی است آه حاصل ازدواجهای 
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را همين فشردگی نسبی است آه پايٌه مرزبندی ملموس ميشود و مرز خودی و بيگانه . متعدد در بين گروههای معين است
اما متمايز ساختن ذاتی يك گروه . در نظر افراد هر گروه مشخص ميسازد و صورت نوعی مرز طبيعی را پيدا ميكند

زيرا هيچ مانع فيزيولوژيك برای توليد مثل و به تبع خويشاوندی بين . تباری از نظاير خويش بسيار مشكل تر است
را از اين بابت ذاتًا از ديگران مجزا شمرد، به عالوه هيچ عامل انسانهای سالم وجود ندارد و نميتوان هيچ گروه انسانی 

فيزيولوژيك پيدايش گروههای گسترده يا متمرآز تباری را ايجاب نميكند و شكلگيری گروههای متمرآز تباری، چنانكه 
 آه سخن از يافتن و آنجا.... به آار تمايز خودی از غير ميايد، تابع عوامل خارجی است، تابع عوامل سياسی، جغرافيايی

 واجدش فی نفسهوجه تمايز ذاتی تبار ايرانی از غير ايرانی در ميان باشد، يعنی لزوم جستن معياری آه تبار ايرانيان 
است آه در گفتارهای مربوط به تمايز ذاتی تبارها » نژاد«در اين وضعيت معيار مورد اتكا . باشد، نميتوان بدان اتكا نمود

 از نظاير خويش متمايز ذاتًاكند، نقش معياری را آه در دل هر گروه تباری جا دارد و آن را نقش اصلی را بازی مي
اين معنای آهن و با دوام نژاد را نبايد به هيچوجه با تقسيم بندی چهارگانه بر اساس رنگ پوست، يا معيارهای . ميكند

در گفتارهای سنتی و حتی جديدی آه . دانستانسانشناسی فيزيكی خلط آرد و از همه مهمتر نبايد به ژنتيك مربوطش 
تباری ايرانيان است، يعنی » گوهر«تمايز نژادی را مايٌه جدايی ايرانيان از گروههای مشابه ميشمرد، نژاد مترادف 

به ميان ميايد باز » خون ايرانی«آنجا هم آه صحبت از . خصيصه ای آه ذاتًا اين تبار را از ديگر تبارها متمايز ميسازد
اين معيار ذاتی هميشه بر معيار ملموس تبار، يعنی . صود همين گوهر تباری است، نه خون به معنای فيزيولوژيك آنمق

شبكٌه متمرآز خويشاوندی عالوه ميشود، در اآثر موارد با تصويری رايج از تيپ فيزيكی افراد هر گروه همراه ميگردد، 
صاوير قومی را قوام بدهد، اما اساسًا ايده ای متافيريكی است آه از بسا اوقات با شاخصهای فرهنگی در هم مياميزد تا ت

تمام اينها جداست و مابه ازای عينی ندارد، هر چند ممكن است قرين شدنش با عواملی آه شمرديم چنين شبهه ای را 
 .ايجاد بكند

اختالطهايی ميتواند در پيامد عملی اتكا به معيارهای تباری مذموم شمردن اختالطهای تباری است، زيرا چنين 
 .نهايت نابودی ايران را در پی بياورد، هم با مغشوش ساختن مرزهای ملموس و هم با تحليل بردن گوهر تبار ايرانی

پيامد مستقيم اين جستجوی وجوه . فرهنگ ايران نيز از اين ديدگاه واحدی متمايز از ديگر فرهنگها فرض ميشود
ره هايی است آه ايرانيان برای مشكالت زاده از موقعيت تاريخی و انسانی خويش تمايز، توجه به بخش محدودی از چا

اين محدود ساختن موضوع در دو مرحله انجام ميگيرد ـ اول با توجه به آن بخش از اين چاره ها آه ميتوان . جسته اند
ز اين فرآورده ها آه با نظاير تحت نام فرهنگ جمع آرد، يعنی به فرآورده های ذهنی و هنری؛ دوم با اعتنا به بخشی ا

 .خويش نزد ديگر اقوام متفاوت است و ميتواند اسباب تمايز ايران را فراهم بياورد
توجه اساسی به مذهب و به خصوص زبان به مقدار زياد زادٌه پيگيری همين روش است و به دست دهندٌه معيار 

ر مورد فرهنگ به دو شكل ممكن است ـ اولی آه ميتوان پيدا آردن وجه تمايز ذاتی د. بسيار ملموس و همه فهم تمايز
مقدار شمردن   بی روش سنتی ناميدش، منحصر ساختن نام و شأن فرهنگ است به يك فرهنگ خاص، و به تبع ناقص و

راه دوم آه خاص عصر جديد است و فرض يكسانی اعتبار فرهنگهای مختلف را در دل دارد، غير قابل . ديگر فرهنگها
 ندارد تا با آن قياس پذير نظيریاز اين ديد هر فرهنگ مجموعه ای منحصر به فرد است و مطلقًا . دن آنهاستقياس شمر

طبعًا از اين ديدگاه اختالطهای فرهنگی نيز، همانند اختالط تباری، مذموم به حساب ميايد زيرا ميتواند در نهايت به . باشد
 .خره تحليل رفتن فرهنگ ايران بيانجامدآم شدن وجوه افتراق و بر هم ريختن تمايز و باال

به همين ترتيب اگر متمايز شدن ايرانيان از ديگر مردمان مديون شكل ايرانی بودن نباشد بايد عامل تمايز را در 
.  از ديگر مردمان روی زمين مجزا سازدتك تكمحتوای ايرانی بودن جست و به يافتن عاملی آمر بست آه ايرانيان را 

نجا فرهنگ نقش اصلی را ايفا ميكند، منتها در حد فردی، يعنی هر فرد ايرانی به تناسب برخورداری از آن طبعًا در اي
عناصر فرهنگ ايران آه از ديگر فرهنگها متمايز است، ايرانی به حساب خواهد آمد و با از دست دادن آنها، يا 

 تغييرشان، ديگر ايرانی نخواهد بود
آميزی آه در  ن قبيل برداشتها به دو دليل از نظرها پنهان ميماند ـ يكی سخنان اغراق متأسفانه محدوديت و سستی اي

باب فرهنگ ايران رواج دارد و به دليل عرضه نشدن تعريف دقيق از اين فرهنگ به هر آس اجازه ميدهد تا تصويری 
آه باعث شده تا نارسايی و ديگر رواج عقايد فرهنگ مدارانه . مطابق خواستها و خياالت خويش از آن ترسيم سازد

آردگی و  سخنانی آه چند دهه است راجع به هويت گم. محدوديتهای اين خيالپردازيها از نظر بسياری پنهان بماند
 .بيگانگی اين و آن زده ميشود متكی بر همين بينش است خويشتن با

ين دو پديده است، يا به عبارت ديگر نقش ديگری آه شكلهای ايران و ايرانی بودن ايفا ميكند پيوستگی بخشيدن به ا
تضمين انسجام آنها، روشن است آه اگر شكل را آنار بگذاريم بايد عامل پيوستگی را در محتوای ايران و ايرانی بودن 

 .بجوييم، عاملی آه در مورد خاك و تبار و فرهنگ يكسان نيست
لبته يافتن نشانه های پيوستگی در خاك قدری ا. از اين ديدگاه، عامل پيوستگی خاك بايد صرفًا جغرافيايی باشد

تر از يافتن مرزهای طبيعی است ولی برای آسانی آه مايلند به هر قيمت شده رد چنين نشانه هايی را بيابند غير  مشكل
 .ممكن نيست

مل اين آار معموًال صورت جستن هماهنگی بين بخشهای مختلف خاك ايران را پيدا ميكند، بخشهايی آه به نوعی مك
ولی هماهنگی صرفًا جغرافيايی معنايی ندارد و . يكديگر فرض ميشود تا در آل مجموعه ای منسجم را تشكيل بدهد
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نميتوان اجزای آشوری را، صرفًا از بابت جغرافيايی هماهنگتر از اجزای آشوری ديگر خواند، و فرضًا از ابتدا تعيين 
 و چه تعداد رودخانه و چه ميزان ساحل است يا اينها بايد به چه آرد آه الزمٌه هماهنگی وجود چه مقدار جنگل و آوه

 .ترتيب در آنار هم قرار بگيرد
هماهنگی بخشهای گوناگون يك سرزمين از ديدگاه حيات و احتياجات انسانی معنا پيدا ميكند و به همين دليل در 

ن است ميان خاك و تغييراتی آه انسانها گفتارهايی آه موضوعشان اثبات پيوستگی جغرافيايی بين بخشهای مختلف ايرا
اين امر اجتناب ناپذير است زيرا آن مقدار هماهنگی آه بين بخشهای مختلف . بر آن ايجاد آرده اند تمايزی انجام نميشود

اين سرزمين وجود دارد حاصل تغييراتی است آه آدميان بر آن داده اند و درك آن نيز بايد از ديدگاه حيات و حوائج 
طبعًا اگر آسی خاك ايران را ذاتًا متمايز از ديگر آشورها بشمارد برای اثبات پيوستگی آن حاجتی .نی صورت بگيردانسا

تنها پيامد عملی آه ميتوان برای اين بينش فرض آرد، . به جغرافيا نخواهد داشت و فقط به ذآر تقدس آن اآتفا خواهد آرد
 .دآفايی هم باز فقط از ديدگاه انسانی معنا داردتأآيد بر امكان و لزوم خودآفايی است، ولی خو

در مورد تبار صورت ملموس پيوستگی همان رابطٌه خويشاوندی است آه از اين ديد ميبايست تمام مردم ايران را 
ط منتها اشكال از اينجا پيدا ميشود آه عليرغم جا به جايی و اختال. به هم بپيوندد و از آنها خانوادٌه بزرگ واحدی بسازد

جمعيت در داخل ايران و با وجود تسريع اين دو در عصر جديد، پيچيدگی شبكٌه خويشاوندی در تمام ايران يكدست نيست 
 .و بايد به وجود گروههای متمرآز منطقه ای آه ارتباط خويشاونديشان با خارج منطقه نسبتًا سست است توجه داشت

ين ايرانی با گروهی آه آن سوی مرز  زندگی ميكند بسيار  آامًال ممكن است رابطٌه خويشاوندی يك گروه مرزنش
عالوه براين ايرانيان عضويك شبكٌه درون .پيچيده تر و نزديكتر باشد تا با گروهی آه در آن سوی ايران زندگی ميكند

ر رابطه ای آه بخصوص د. همسری و بستٌه خويشاوندی نيستند و با مردم غير ايرانی هم رابطٌه خويشاوندی دارند
اگر تمام اين عوامل را در نظر بگيريم صحبت از ايرانيان به عنوان يك . روزگار ما از حالت استثنايی در آمده است

 .آه مرزهای روشن نيز دارد، بسيار مشكل ميشود» خانوادٌه بزرگ«
 خويشاوندی طبعًا اگر آسی ايرانيان را ذاتًا از ديگر مردمان مجزا بشمارد حاجتی به دست زدن به دامان شبكٌه

به هر حال حاصل عملی تأآيد بر پيوستگی تباری، . نخواهد داشت و جمع ايرانيان را بنا بر تعريف منسجم خواهد شمرد
از هر نوع آه باشد، مخالفت با وصلت با غير ايرانيان است، زيرا اين وصلتها مستقيمًا پيوستگی شبكٌه بستٌه خويشاوندی 

 .ران را در معرض تحليل رفتن قرار ميدهدايرانيان را در معرض تهديد و اي
انسجام درون فرهنگ از نوع ارتباط منطقی و هماهنگی بين اجزای آن است آه باز فقط به قيمت ساده آردن و 
محدود ساختنش انجام پذير است، زيرا نه تنها جميع چاره هايی را آه ايرانيان برای پاسخگوی به مشكالت زاده از 

يخی خويش به آار گرفته اند به توليدات ذهنی و هنری آاهش ميدهد، بلكه از بين اين بخش اخير موقعيت انسانی و تار
پس از اين غربال منطقی جايی برای تفاوتهای . قسمتی را برجسته ميكند آه اجزايش با هم ارتباط منطقی و همگن دارد

گی زنده به تصويری ساده شده، بی پست و بلند در يك آالم غنای توليدات فرهن. اساسی، چندگانگی و تضاد باقی نميماند
صحبت از جهان بينی ايرانی و سخنانی از اين قبيل، زادٌه همين شيوٌه نگرش است آه هدفش . و خشك محدود ميگردد

طبعًا در اين قبيل نگرشها بر عامل مذهب بيش از هر . ساختن تصوير يكدست و منظم و همگن از فرهنگ ايران است
آيد ميشود، زيرا گفتار مذهبی معموًال نظم يافته ترين و منسجم ترين بخش هر فرهنگ سنتی را تشكيل عامل ديگری تأ

ميدهد و ميانبر مناسبی برای عرضٌه تصوير يكدست از آن فرهنگ به شمار ميايد، تصويری آه گاه با ادعای تأثير 
جستن نشانه های تاريخی انسجام . ميگرددگذاری مذهب بر اجزای ديگر فرهنگ و شكل دادن جهان بينی خاص آن آامل 

فرهنگی بسيار ساده است، سطحی ترين شكل اين آار جستجوی شباهتها و همسانيها در بين توليدات فرهنگی است و 
ای واحد و پيوسته  طبعًا اگر آسی فرهنگ ايران را ذاتًا پديده. صورت اساسی ترش گرفتن رد تأثيرگذاريها و تأثيرگيريها

بيشتر آسانی هم آه . اجش به جستن نشانه های ملموس انسجام از حد آلی و ارائٌه مثال فراتر نخواهد رفتبداند احتي
صحبت از انسجام درونی فرهنگ ايران مينمايند به همين ترتيب عمل ميكنند، يعنی انسجامش را فرض ميشمرند و سپس 

ز مذموم شمردن اختالطهای فرهنگی است زيرا اين پيامد عملی اين بينش ني. چند مثالی برای اثبات آن عرضه ميكنند
 .اختالطها سامان فرهنگ ايران، و به تبع خود ايران را در معرض اختالل و از هم پاشيدگی قرار ميدهد

در اين حالت معنای ايرانی بودن تابعی خواهد بود از پيروی هر ايرانی از الگوی فرهنگی منسجمی آه تحت 
هر چقدر اين تبعيت بيشتر باشد ايرانی بودن معنای درست تری خواهد يافت و . عرضه ميشودعنوان معنای ايران به وی 

هر قدر انحراف از اين الگو زيادتر شود ايرانی بودن فرد مورد نظر  سست تر خواهد گشت و صورت پراآنده و از هم 
و اين » اسكيزوفرنی فرهنگی« بارٌه اين تصوير هم به نوبٌه خويش دستمايٌه سخن پردازی در. گسيخته پيدا خواهد آرد

 .محتواست آه دآان بسياری را گرم نگاه ميدارد قبيل سخنان پر طمطراق و آم
 .آارآرد ديگر شكل تثبيت ايران و ايرانی بودن است آه در اين وضعيت برعهدٌه محتوای اين دو ميافتد

به .  آه ايران تداوم تاريخی آامل نداشته استيافتن ثبات تاريخی در خاك ايران آار بسيار مشكلی است به اين دليل
همين دليل تنها آاری آه ميتوان آرد جستن نوعی وجه اشتراك بين صور تاريخی ايران است و اتكای به اين عنصر به 

 .منتها اين روش هم چندان گره گشا نيست. عنوان عنصر ثابت
اگر يكی از صور . د به پيامدهای آن نيز توجه داشتطبعًا قائل شدن ثبات ذاتی برای خاك ايران ممكن هست اما باي

بشماريم گرفتار اين مشكل ميشويم آه ايران » ايران جاودان«را مترادف .... تاريخی ايران، فرضًا ايران ساسانی يا

144  



  رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

 اما اگر ثبات ذاتی را برای فالت ايران قائل. مطابقت داشته است» ايران جاودان«تاريخی فقط برای مدت محدودی با 
ايران «شويم مشكل بزرگتر خواهد شد، زيرا به اين ترتيب ناچار خواهيم شد تا بپذيريم آه ايران تاريخی عمًال هيچگاه با 

 .مطابقت نداشته است و هميشه قدری بزرگتر يا آوچكتر از آن بوده است» جاودان
 ملموس در ميان باشد، اگر صحبت از ثبات. اثر عملی آه بر اين بينش مترتب است آوشش در حفظ ثبات است

. عزيز داشتن آن بخش از خاك آه وجه اشتراك صور تاريخی ايران محسوب شده و به نوعی قلب ايران به حساب ميايد
تذآر اين نكتٌه . اگر هم ثبات ذاتی مد نظر باشد آه سعی در منطبق ساختن پهنٌه تاريخی خاك ايران با پهنٌه جاودانی آن

 اخير، قواره آردن ايران از روی الگوی جاودانی اش، ميتواند مستلزم وسيعتر آردن يا آوچك الزم است آه در حالت
آوچكتر آردن آن هر دو باشد، ولی حاجت به تذآر نيست آه آسی از اين حالت دوم سخنی به ميان نمياورد و همه مايلند 

 .الگو را چند شماره بزرگتر از حالت موجود انتخاب آنند
» خانوادٌه بزرگ«ثبات ملموسی آه در طول زمان موجود باشد از طريق اتكا به همان تصوير درمورد تبار، يافتن 

آه ذآرش رفت ممكن است، منتها اگر وجه همزمانی اين الگو برای تضمين پيوستگی و انسجام تبار به آار ميايد، برای 
ه عبارت ديگر اگر پيوستگی ب. تضمين ثبات تبار در طول زمان وجه درزمانی آن مورد استفاده قرار ميگيرد

خويشاوندی ايرانيان در يك دوره نشانٌه انسجام تبار باشد، پيوستگی خويشاوندی آنها در طول زمان نشانٌه ثبات اين تبار 
. به اين ترتيب ايرانيان امروز ميبايست ـ حقيقتًا نه مجازًا ـ همگی اخالف ايرانيان اوليه به شمار بيايند. به حساب ميايد

 اشكال اصلی اين برداشت، درون همسری نبودن ايرانيان در طول زمان است و اختالطهای قومی بسياری آه در منتها
در اين حالت بايد دليلی برای مرجح شمردن وجه ايرانی تبار بر وجوه . بين اجداد ايرانيان امروز صورت گرفته است

 .غير ايرانی آن يافت
يكی اثبات پيوستگی تباری مردم امروز ايران به .  اين امر فرض نمودبه طور آلی ميتوان دو دليل برای توجيه

ايرانيان آهن از طريق تاريخ انساب و تأآيد بر فشردگی نسبی شبكٌه خويشاوندی ايرانيان از دير باز تا به امروز،ولی اين 
، جستن نشانه های ثبات تيپهای راه دوم آه جايگزين سادٌه اولی است. آار به  دليل نبود مدارك تاريخی عمًال ممكن نيست

ولی اين روش دوم نيز به دليل تنوع بسيار تيپهای . انسانی است از طريق پژوهش های باستانشناسی انسانشناسی فيزيكی
 .انسانی در بين ايرانيان، آار گشا نيست

 بر تعريف واجد ثبات به طبعًا اگر آسی تبار ايرانيان را ذاتًا مجزا از تبار دگر مردم روی زمين بشمرد آن را بنا
 .حساب آورده و حاجتی به اثبات مدعای خويش نخواهد داشت

پيامد عملی اين بينش، آوشش در حفظ ثبات تباری است آه از طريق ازدواجهای درونی صورت ميپذيرد، وصلت 
و يا تحليل رفتن گوهر تبار با غير ايرانيان از اين ديد مذموم شمرده خواهد شد زيرا مايٌه از بين رفتن ثبات ملموس تبار 

 .ايرانی به حساب خواهد آمد
آنجا آه سخن از فرهنگ به ميان ميايد، يافتن نشانه های ملموس ثبات از طريق جستن عناصری از فرهنگ آه در 
طول زمان ثبات نسبی داشته است صورت ميپذيرد، طبعًا هر چقدر اين ثبات طوالنی تر باشد ارزش اين اجزاء و 

در حقيقت آنچه آه سنت ناميده ميشود، .  در حفظ ثبات ايران و تعيين معنای آن فزون تر شمرده خواهد شداهميتشان
 از چاره هايی است آه مردم هر سرزمين برای حل مشكالت زاده از موقعيت انسانی و تاريخی خويش اختيار بخشی

بايد به اين امر توجه داشت آه نكتٌه .  گرفته استآرده اند، بخشی آه به هر دليل در طول زمان مكرر مورد استفاده قرار
اصلی در تعريف سنت تداوم زمانی است و نه حوزٌه رواج، زيرا ميتوان از سنتهای منطقه ای و يا حتی خانوادگی هم 
صحبت آرد؛ ولی در مورد حاضر آه سخن از ايران در ميان است بايد به حوزٌه رواج سنت نيز توجه آافی مبذول 

تٌه ديگری آه بايد به هنگام سخن گفتن از سنت بدان توجه نمود اين است آه سنت، نه در آل و نه در مورد نك. داشت
فرهنگ آه در اينجا مورد نظر است، هيچگاه به طور مستقيم و بالواسطه در معرض شناخت همگان قرار نميگيرد و 

 موضوع بازسازی است و در اين بازسازی فقط سنت هميشه. اجزای سنت مهر معين ندارد تا به اين طريق شناخته شود
گاه قدمت جايگزين تداوم ميشود و . معيارهای آمی آن آه عمر تداوم و حيطٌه رواج است، مورد توجه قرار نميگيرد

عواملی را وارد سنت ميسازد آه توجه بدانها بيشتر منعكس آنندٌه قضاوتهای ارزشی است و آوشش در قبوالندن اين 
 .رد اين روش را ميتوان در بسياری از گفتارهای سنتگرای مربوط به ايران جست. ريق رجوع به گذشتهقضاوتها از ط

گذشته از همٌه اينها نميتوان عناصر رايج و برخوردار از تداوم را الزامًا و به اين دو دليل، مهمترين اجزای هر 
جزای يك فرهنگ، ثبات آل آن را اثبات نمود، برای فرهنگ به شمار آورد و مهمتر از آن، نميتوان از راه اثبات ثبات ا

البته قبول اين فرض برای آسانی آه . اين آار بايد فرض سومی را وارد نظريه آرد آه همان انسجام فرهنگ است
 .فرهنگ ايران را واجد ثبات ميشمرند به هيچوجه نامطلوب نيست

نای ايران به يك رشته سنت فرهنگی است و طبعًا به هر حال حاصل توجه يكسره به ثبات فرهنگ، تقليل دادن مع
 .محدود ساختن آن در قالبی تنگ آه اعتبار خود را بيشتر مديون پيوند با گذشته است

آسانی آه فرهنگ ايران را ذاتًا واجد ثبات ميشمارند حاجتی به فهرست آردن عناصر ثابت آن ندارند و اگر اشاره 
بر خالف انتظار، ثبات ذاتی قائل شدن برای فرهنگ . دعاست نه پايٌه اثبات فرضيهای به آنها بكنند در حد مثال صحت م

اعتقاد به . ايران امر بسيار رايجی است و پايٌه اآثر سخنان پراغراقی آه در بارٌه اين فرهنگ به گوشها خورده و ميخورد
من بقای ايران بوده دقيقًا مبتنی بر همين اينكه فرهنگ ايران از ورای قرنها اساسًا ثابت مانده است و طلسمی است آه ضا
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خيال ثبات ذاتی آن است، ثباتی آه اين فرهنگ را هم اسباب تفاخر ميكند و هم مايٌه اعتماد به نفس، از آن هم يادگار 
نظر گذشته ميسازد و هم بيمٌه آينده ـ منتها تمام اين آارها را به اتكای فرضی انجام ميدهد آه اثبات شدنش غير ممكن به 

 .ميايد
پيامد عملی بينشهايی آه فرهنگ ايران را، به هر طريق، واجد ثبات ميشمارند آوشش در راه حفظ اين ثبات است 
آه در قالب سنتگرايی بروز ميكند، زيرا از اين ديدگاه ترك سنت ترك فرهنگ ايران به حساب ميايد و از دست نهادن 

 .فرهنگ ايران مترادف از دست دادن ايران است
در اين چارچوب معنای ايرانی بودن نيز تابع سنت فرهنگی خواهد شد و هرقدر آسی بيشتر تابع اين سنت باشد 

متأسفانه اين قالب . به تبع ترك سنت نيز مترادف ترك ايرانی بودن محسوب خواهد شد. ايرانی تر به حساب خواهد آمد
دارد  و از ايرانی بودن صفتی مشابه رنگ نقاشی ميسازد، فكری هم عليرغم سست بنيادی، در بين ايرانيان رواج بسيار 

رنگی آه رقيق يا غليظ ميشود و ميتوان پر رنگی يا آم رنگی اش را در موارد مختلف اندازه گرفت و احيانًا برای 
ان حاجت به تذآر نيست آه اين رنگ در همٌه گفتارهای سنتگرا يكس. ايرانی آردن اين و آن مورد استفاده قرارش داد

 .نيست و هر آسی ميتواند بنا به سليقٌه خويش آنی را آه بيشتر ميپسندد انتخاب آند
در جمع اگر بپذيريم آه معانی ايران و ايرانی بودن فی نفسه واجد تمايز، پيوستگی و به خصوص ثبات است، ديگر 

ابل تغيير خواهد بود و طبعًا صحبت از جايی برای توجه به ناتمامی آنها باقی نخواهد ماند ـ معنای اين دو معين و غير ق
دگرگونی آنها جايی نخواهد داشت و در نتيجه، از آنجا آه تعيين و تحديد اين معنای معين جز با مراجعه به گذشتٌه ايران 

معنا و ايرانی بودن ممكن نيست، گذشتٌه اين دو قاطعًا بر آينده شان مسلط خواهد گشت و عمًال راه آينده به روی تغيير اين 
 .از طرف ايرانيان بسته خواهد شد

 
 دولت چگونه وظايف شكل را انجام ميدهد

  
دولت است آه ميتواند تمايز و پيوستگی و ثبات ايران و ايرانی بودن را تضمين آند و معنای ايرانی بودن را بر 

 .معنای ايران مقدم سازد
اساسی بازی ميكند، يعنی محدودٌه خاك ايران را همانطور آه گفته شد، در زمينٌه تمايز، حكم دولت است آه نقش 

به تبع مجموعه چاره هايی آه هر يك از اين افراد برای . تعيين مينمايد و روشن ميكند چه آسانی را ميتوان ايرانی دانست
دد حل مشكالت زاده از موقعيت انسانی و تاريخی خويش جسته يا پذيرفته، يكی از مصداقهای ايرانی بودن محسوب ميگر

و در معنای ايران جای ميگيرد؛ معنايی آه خود در بر گيرندٌه آل اين چاره ها ميشود ـ حال چه اين چاره ها از غير 
ايرانيان اخذ شده باشد و چه يافتٌه خود ايرانيان باشد، چه با آنچه آه ديگر مردم آرده اند و ميكنند متفاوت باشد و چه 

اصل و نسب اين چاره ها نيست آه شاخص . ويش پذيرفته باشند و چه به اجباريكسان، چه ايرانيان آنها را به ميل خ
منظور شدن آنها در معنای ايرانی بودن و به تبع معنای ايران است، به آار گرفته شدن آنها از طرف آسانی است آه از 

 .جانب دولت ايران، ايرانی شناخته شده اند
به دنبال .... نصر فرهنگی، يك فن آشاورزی، يك نظام سياسی و در حقيقت آنهايی آه برای ايرانی شمردن يك ع

اينكه : يافتن اصل ايرانی آنها هستند و گاه در اين زمينه سختگيری بسيار نشان ميدهند به يك نكتٌه اساسی توجه ندارند
نشده؛ زمانی از دل تاريخ  است، منشأ ازلی ندارد و از عدم هم زاده صرفًا تاريخیايران و به تبع ايرانی بودن پديده هايی 

 .برآمده و احتماًال زمانی هم در دل آن فرو خواهد شد
زادگاه زرتشت و . زاده شده» غير ايران«از » ايران«نداشتن منشأ ازلی و پيدا نشدن از عدم بدين معناست آه 

ت و از آن مهمتر، خاك الرأس اقوام ايرانی، هيچكدام از بدو پيدايش آرٌه زمين نامزد حضور اين دو نبوده اس مسقط
مردم ايران از بدو پيدايش انسان بر روی زمين ايرانی . نام نداشته» ايرانزمين«يا » ايرانشهر«آشور ايران هم از ازل 

نبوده اند و از اين بابت تافته ای جدا بافته از ديگر مردم جهان نيستند و از آن مهمتر شكلگيری جمعی ايرانيان در 
ه در عهد ساسانی تأسيس گشته اشخاصی را آه جزو اقوام ايرانی، به معنای اوستايی آن، چارچوب دولت ايران آ

باالخره و از همه مهمتر، همٌه چاره های گوناگونی آه ايرانيان در طول تاريخ . اند در دل خويش جا داده است نبوده
تٌه خود آنها نيست و اجزايی را شامل برای حل مشكالت زاده از موقعيت انسانی و تاريخی خويش به آار گرفته اند ياف

در اين زمينه هم ماقبل ايرانی وجود داشته آه حتی ايرانيان اوستايی لزومًا و بنا بر . ميشود آه اصل غير ايرانی دارد
تعريف از آن متأثر گشته اند و به عالوه شكلگيری معنای دولتی و وسيع ايرانی بودن آه در دوران ساسانی انجام گشته، 

مل بسياری را آه اصل ايرانی نداشته و فقط هم به اقوام ايرانی مربوط نبوده، در معنای ايرانی بودن وارد آرده و در عوا
 .معنای ايران جا داده است

تحول معنای ايران و ايرانی بودن در طول تاريخ، در حكم ادامٌه آار همين مكانيسمی است آه پيدايش ايران و 
همانطور آه ايران از غير ايران زاده شده، دگرگونی آن هم مترادف وارد شدن . ه استايرانی بودن را ممكن ساخت

جستن اصل و نسب عناصر . عناصری است آه اصل ايرانی ندارد ولی با جا گرفتن در قالب دولت ايران، ايرانی ميشود
ست اما اگر به سودای يافتن معنای آار جالب و مفيدی  ا.... از نظر تاريخ يا جامعه شناسی يا.... فرهنگی و اقتصادی و

ايران و ايرانی بودن انجام گردد عبث و گاه خطرناك است، به خصوص آه پيامد منطقی و قطعی و مضحك » راستين«
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چنين آوششی رسيدن به اين نتيجه خواهد بود آه روز به روز از ايرانی بودن مردم ايران آم شده و ممكن است اينها از 
 اصًال ايرانی نباشندزمانی به بعد ديگر 

 آم نيستند آسانی آه وقتشان را صرف دادن چنين هشدارهايی ميكنند و توجه ندارند آه از اين ديدگاه توضيح 
به همين دليل است آه در سخنان آنها يا اصًال به منشأ ايران و . پيدايش ايران اصًال ممكن نيست تا نوبت به حفظ آن برسد

 نميشود، يا اينكه خاستگاه اين دو در هاله ای اسرار آميز و شاعرانه و در همه حال مبهم طبعًا ايرانی بودن اشاره ای
پيچيده ميشود، نه ابهام تاريخی آه زادٌه نبودن يا آم بودن مراجع و مدارك است، بل ابهام منطقی آه زادٌه طرح مطلب در 

چارچوبی آه در . اشد قادر به رفع آن نيست نامناسب است و هيچ مدرك تاريخی هر قدر هم آه آهن بمفهومیچارچوب 
آن معنای ايرانی و ايرانی بودن به طور ضمنی واجد جوهری ثابت و تغييرناپذير و فراتاريخی فرض ميشود و به ياد 

بايد اضافه آرد آه . تقدس باستانی اين دو و يا شايد به سودای جاودانه شمردنشان، ماهيت تاريخی آنها ناديده گرفته ميشود
ممكن است در وهلٌه اول . ز اين ديدگاه تعيين معنای ايرانی بودن و ايران عمًال از حوزٌه آنشهای ايرانيان بيرون ميرودا

و تحت تأثير اهميتی آه عرضه آنندگان و طرفداران اين قبيل گفتارها به گذشتٌه ايران ميدهند، چنين به نظر بيايد آه بی 
 ايرانی بودن و به تبع ايران، محدود به آينده است ولی مختصری دقت روشن اثری اعمال ايرانيان در تعيين معنای

ميسازد آه از اين ديد آنشهای گذشتٌه ايرانيان نيز در شكل دادن به معنای ايرانی بودن نقشی نداشته است و فقط جوهر 
 در تعيين معنای ايرانی بودن به عالوه نميتوان فرض آرد آه اعمال ايرانيان زمانی. ابدی آن را از قوه به فعل آورده

نقش داشته و ديگر ندارد، زيرا معنای ايرانی بودن چيزی نيست آه بعد از شكلگيری از خود ايرانيان منتزع شده باشد تا 
طبعًا توجه به ماهيت . اگر آنها روزی در شكلگيری اش نقشی داشته اند از زمانی به بعد اين اختيار را از دست بدهند

 و ايرانی بودن هم مشكل منطقی منشأ آنها را حل ميكند، هم اين هراس بی پايه را آه پذيرفتن عناصر غير تاريخی ايران
ايرانی مترادف فساد يا مقدمٌه نابودی ايران است آنار ميزند و هم نقش بارز و بديهی ايرانيان را در اين ميان مورد توجه 

 .قرار ميدهد
ان و منسجم ساختن عناصر ايرانی بودن هم فقط از دولت ايران ساخته ايجاد و تضمين پيوستگی بين اجزای اير

دولت است آه ميتواند محدودٌه آشوری را از ورای موانع جغرافيايی و فواصل دراز و حتی بريدگيهای اجزای آن . است
سيار متنوع است، ـ چنانكه در مورد جزاير مشاهده ميشود ـ پيوسته سازد و بخشهای آن را آه گاه از نظر جغرافيايی ب

لزومًا ارتباطی به هم ندارد و برخی اوقات حتی ساآنی هم ندارد، در چارچوب حاآميتی واحد جمع آند و مشمول 
پيوسته ساختن انسانهايی هم آه نه با هم پيوند تباری دارند و نه يكديگر را ميشناسند، فقط از . تقسيمات آشوری سازد

 .دولت ساخته است
يرانی، به معنای آسی آه از طرف دولت ايران ايرانی شناخته شده، در طول زندگانی خويش چاره هايی آه هر ا

اين چاره ها گاه . برای حل مشكالت زاده از موقعيت انسانی و تاريخی خويش به آار گرفته است پر شمار و متغير است
نای ايرانی بودن فقط متكی به خود اين چاره با هم ارتباط و پيوستگی منطقی دارد و گاه نه، ولی اگر قرار باشد انسجام مع

 بين تمام آنها پيوستگی منطقی يافت، اما يافتن چنين پيوستگی اآثر از ديدگاه ايرانی بودن و نه از ديدگاه آلیها باشد بايد 
 ايرانيان به عنوان مثال بسياری از. اوقات ممكن نيست، زيرا بين اين چاره ها گاه بريدگی هست، گاه تضاد و گاه تناقض

در طول زندگانی خويش از چند زبان استفاده آرده و ميكنند؛ اگر اين زبانها همه از خانوادٌه زبانهای ايرانی باشد ميتوان 
از ديدگاه ايرانی بودن بين آنها نوعی پيوستگی يافت ولی اگر اين هم خانوادگی موجود نباشد، چنانكه بسياری از اوقات 

 پيوستگی هم ممكن نميگردد و همين امر به بسياری ميدان ميدهد تا استفادٌه برخی از اين زبانها چنين نبوده و نيست، يافتن
 ميتوان زبانهايی نظير آرامی يا عربی را آه بسيار مورد  بر چه اساسولی. را از معنای ايرانی بودن خارج بدانند

دم، در آنار زبان فارسی، مورد استفاده قرار استفادٌه مردم ايران بوده است و دومی هنوز هم توسط بخشی از اين مر
ميگيرد از معنای ايرانی بودن خارج آرد و فقط زبان فارسی يا حد اآثر زبانهای هم خانوادٌه آن را در معنای ايرانی 

حاصل آار محدود شدن محتوای ايرانی بودن و . با بی اعتنايی به شكل ايرانی بودن: بودن پذيرفت؟ پاسخ روشن است
اشكاالت منطقی و تاريخی است آه از آن زاده ميشود، از جملٌه آنها تقليل دادن زبان فارسی از سطح زبان مشترك تمام 

ايرانی بودن انجام ميدهند و بعضی به قصد تخفيف » اصيل«به زبان قومی، آاری آه برخی به خيال دستيابی به معنای 
منطق آار هر دو گروه هم يكی .  زدن به اختالفات قومیزبان فارسی برای رساندنش به حد زبان قومی و محض دامن

البته ممكن است برخی . هم در نهايت به معنای قوی و ابتدايی و محدود ايران ره ميبرد» اصالت«است ـ زيرا جستجوی 
لی اين بگويند آه لزومی برای مراجعه به شكل ايرانی بودن نيست زيرا همٌه زبانها با هم نوعی پيوستگی منطقی دارد، و

از ديدگاه فلسفی تمامی . سخن از ديدگاه فلسفی و مفهومی و طبعًا زبانشناسی است آه معنی دارد نه از ديدگاه ايرانی بودن
از اين ديدگاه اصًال به حساب نميايد، .... جهان ميتواند و ميبايد در قالب واحد بگنجد اما ايرانی بودن يا آمريكايی بودن يا

قت است و حقيقت موطن خاص ندارد، جهانشمول و اگر بخواهيم قدری با آلمات بازی آنيم، زيرا معيار اساسی حقي
گوناگون در قالب واحد ايرانی بودن آار فلسفه نيست، .... در عوض جا دادن عملی زبانها و عقايد و. جهان وطن است

 .آار دولت و به عبارت دقيقتر دولت ايران است
قی را ميتوان در مكاتب هنری و نظامهای اقتصادی و بسياری ديگر شعب حيات مثالهای ديگر اين ناپيوستگی منط

 .ايرانيان جست
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و اما مثالهای تضاد در چاره جوييهای ياد شده ـ ميتوان بهترين مثال تضاد را در مذهب جست زيرا داشتن بيش از 
بی غير از مذهب پدری خويش بسياری از ايرانيان در طول حيات خويش به مذه. يك مذهب در آن واحد ممكن نيست

گرويده اند، البته بزرگترين موج تغيير مذهبی پس از سقوط ساسانيان پديدار شده ولی اين دگرگونی قبل از آن وجود 
جا دادن يك مذهب در معنای ايرانی بودن و آنار گذاشتن باقی هم همان اشكاالتی . داشته و بعد از آن نيز ادامه پيدا آرده

مثال بارز اين تمايل بی اساس هم سياست حكومت فعلی ايران است . د آه در مورد زبان به آنها اشاره شدرا در پی مياور
آشتی دادن منطقی دو مذهب مختلف هم مانند دو زبان . و حاجتی به برشمردن اشكاالت عملی زاده از اين سياست نيست
و، ممكن است و همانطور آه اشاره شد به آار تضمين متفاوت فقط از ديدگاه فلسفی و آلی و نظری، يعنی از بيرون آن د

اينجا هم دولت ميتواند عمًال آاری را به انجام برساند آه فلسفه فقط از ديدگاه نظری به . انسجام معنای ايرانی بودن نميايد
 .آن قادر است

يرا اين تغيير نيز بدون بهترين مثالی آه ميتوان برای تناقض جست، جايگزينی ايمان با المذهبی است و بالعكس، ز
جا دادن عملی اين دو بينش هم در معنای ايرانی . شك در ذهن بسياری از ايرانيان بروز آرده و در آينده نيز خواهد آرد

 . بودن فقط از دولت ساخته است و فلسفه آاری جز نظم بخشيدن به آنها و سنجششان نميكند
و تناقضهايی آه ميتواند به يمن وجود شكل عينی ايرانی بودن، يعنی اين از معنای ايرانی بودن و بريدگيها و تضاد 

ايرانی شمرده شدن از طرف دولت، در آنار هم يا در پی هم، در آن بگنجد و اين امكان را برای هر ايرانی فراهم بياورد 
 .ه شودآه عليرغم تمام ناپيوستگيهای حيات مادی و معنوی خويش، در همه حال و به يكسان ايرانی شمرد

 ايرانيان برای حل مشكالت زاده از موقعيت انسانی و یتمام چاره هايی است آه یتمامطبعًا معنای ايران حاوی 
پيوستگيها به . در اين سطح وسيع هم پيوستگيها و هم ناپيوستگيها بسيار تشديد ميشود. تاريخی خويش به آار گرفته اند

در يافتن و شكل گرفتن برخی چاره ها و نيز تسری آنها عمل ميكند و اين دليل تشديد ميگردد آه مكانيسمهای جمعی 
باعث ميشود تا از يك طرف چاره هايی آه بنا بر تعريف جمعی است ـ فرضًا نظير زبان آه شاخص ترين آنهاست ـ از 

دن وب ايرانی ميان آنشهای فردی بربيايد و در ميان گروههای هر چه بزرگتر انسانی پراآنده گردد و طبعًا در معنای
افرادی آه آن را به آار ميگيرند به يكسان جای بگيرد؛ از طرف ديگر چاره های فردی هم، نظير شيوٌه لباس پوشيدن يا 
. تكنيكهای آشاورزی و صنعتی، فرصت تسری پيدا آند و در معنای ايرانی بودن آنهايی آه به آارش گرفته اند جا بيافتد

 .يج است آه اسباب جاافتادن هر فرد را در بين ديگر ايرانيان فراهم مياوردهای جمعی و را همين پذيرش چاره
استفاده از چاره هايی آه بنا بر تعريف جمعی است، اجتناب ناپذير است و هر چند در برخی شرايط انتخاب بين 

ی را آه باعث تسری اما ميتوان داليل. چند چارٌه جمعی ممكن است، جايگزين آردن آنها با چاره های فردی ممكن نيست
يكی انتخاب آزاد چاره هايی آه فرد به هر دليل بر باقی مرجحشان : چاره های فردی ميشود به سه گروه تقسيم آرد

ميشمارد؛ ديگر صرفه جويی در وقت و نيرو و ديگر امكانات فردی، به قيمت تقليد آه پايٌه شكلگيری هر تمدن است و 
 .نظر ميشود؛ آخر از همه اجبار پذيرفتن چاره های معين تحت فشار عوامل خارجیمتأسفانه در آن به ناحق به تحقير 

 مكانيسم موجد پيوستگيهای عظيمی است آه در معنای ايران مشاهده ميشود و مهمترين عامل پيوند بين سهاين 
 به نوبٌه خويش همين مكانيسمهاست آه. معنای ايران و ايرانی بودن و عدم استقالل آامل دومی نسبت به اولی است

اين تشديد پيوستگی در . پيوستگی زمانی، يا به عبارت ديگر ثبات، را آه پايين تر به آن خواهيم پرداخت، موجب ميگردد
سطح جمعی و پيوند ثابت معنای ايرانی بودن به معنای ايران است آه باعث ميگردد برخی برای جمع اهميت بيشتری 

عنای ايرانی بودن مقدم بشمارند و به اين نكتٌه مهم دقت نكنند آه معنای ايران در همه قائل گردند و معنای ايران را بر م
آم مقدار نمودن هر فرد در . حال برآمده از اعمال فردی است و فی نفسه و جدا از اين افراد و اعمالشان موجوديت ندارد

اد برد آه هر فرد هم از جمع تأثير ميپذيرد و هم بر مقابل جمع ديگر ايرانيان نيز به اين تصور دامن ميزند، اما نبايد از ي
 .آن تأثير مينهد و عامل نهايی تحول معنای ايران و ايرانی بودن فردی است

در معنای ايران ناپيوستگيها هم تشديد ميشود زيرا در اين سطح نه فقط بريدگيها بلكه تضادها و تناقضها نيز بايد 
فقط دولت است آه ميتواند تفاوتهای قومی و تباری و مذهبی و زبانی و .  بگنجدهمزمان و در آنار هم در قالب واحدی

ايرانيان را به طور همزمان در چارچوب واحدی آه سياسی است تحليل ببرد و آنها را حول مرجعی آه اعمال آنندٌه .... 
گر بزيند و اختالفات گوناگونشان حاآميت است گرد آورد و به آنان فرصت دهد تا با وجود تفاوتهای بسيار در آنار يكدي

حتی اختالفات سياسی، تا حدی آه به تغيير نظام سياسی نيانجامد در قالب دولت قابل . را در نظام قضايی واحدی حل آنند
طبعًا اگر اختالفات از اين حد فراتر برود و به تغيير دولت بيانجامد، تضمين تداوم و پيوستگی فقط از ايدٌه . حل است
های مختلف فكری با تأآيد  گروه. اخته است آه امكان ايرانی شمرده شدن دولتهای مختلف را فراهم مياوردايران س

گروه اول بر . روند های ايران و ايرانی بودن، در پی اثبات نظرات خويش می ها يا ناپيوستگی يكجانبه بر پيوستگی
د و گروه دوم ناپيوستگی را اصل می گيرند تا ايران و ورزن يكدستی اين دو و لزوم و طبيعی بودن دوام آنها تأآيد می

ديدگاه هر اين دو گروه فقط به بخشی از واقعيت ايران و ايرانی بودن مشرف . ايرانی بودن را پديده هايی سست بشمارند
 .است نه به همٌه آن ـ نقطٌه آور اين هر دو ديدگاه دولت است

د آه در طول تاريخ، دستگاه هاضمٌه ايران دولت ايران بوده است نه بايد به اين نكتٌه بسيار مهم توجه آافی نمو
البته اعتقاد به اينكه فرهنگ ايران تمام مهاجمان را در خود تحليل برده است و دوام ايران را باعث شده . فرهنگ ايران

ره شد پيوستگی اجزای همانطور آه باالتر اشا. بسيار رايج است ولی نميتوان رواج اين سخن را اسباب اعتبارش شمرد
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يك فرهنگ از نوع پيوستگی منطقی است و همين پيوستگی است آه در ترسيم تصاوير آلی از آن فرهنگ پايه و اساس 
آار قرار ميگيرد؛ به همين دليل نميتوان عناصری را آه فاقد اين نوع پيوستگی است و بدتر از آن متضاد يا متناقض 

دو زبان غير همريشه، دو مذهب متفاوت و دو جهان بينی متناقض .  جمع آرداست در دل يك دستگاه واحد فرهنگی
اين قالب جز دولت نميتواند باشد و دولت ايران . پوستٌه اين دستگاه را ميشكافد و قالب وسيعتری برای جمع آمدن ميطلبد

تی آه ريشٌه متفاوت دارد، است آه جمع آمدن اين همه عنصر متفاوت را در يك قالب واحد ممكن ساخته است و به آلما
 را بايد در پهنه ای بسيار وسيعتر از بزرگترين انبه مذاهبی آه خاستگاههای گوناگون دارد و به عقايدی آه ريشه هايش

بسياری با در نظر گرفتن ماهيت . پهنٌه ايران جست فرصت داده تا در معنای ايرانی بودن و به تبع ايران جا بگيرد
با توجه به اين امر آه ايرانيان آنها را پذيرفته اند و به عنوان چاره برای حل مشكالت مختلف فرهنگی اين عناصر و 

اند، تصور آرده اند آه همٌه آنها را ميتوان در يك دستگاه فرهنگی واحد جا داد، ولی توجه  حيات خود به آارشان گرفته
خود اين اجزاء نيست، متكی به قالبی است آه آنها را نكرده اند آه پيوستگی بين اجزای فرهنگ ايران متكی به پيوستگی 

اين قالب نميتواند يك دستگاه فرهنگی واحد باشد، چون چنين دستگاهی گنجايش آافی برای ايجاد . در خود جای داده
اگر . بينيهای مذهبی و غير مذهبی ندارد همزيستی بين تفاوتهای چندين زبان و تضاد چندين مذهب و تناقض جهان

ر داشته باشيم آه همٌه اين تفاوت ها را، بدون توجه به ظرف اصليشان آه دولت است، در قالب يك دستگاه فرهنگی اصرا
ايم پر تناقض و به همين دليل  بنهيم از اين فرهنگ مفهومی ساخته» فرهنگ ايران«واحد جای بدهيم و بر آن نام 

يان مورد استفاده قرار گرفته بنا بر تعريف جزو معنای همٌه عناصر فرهنگی آه در طول تاريخ توسط ايران. معنا بی
ايرانی بودن و طبعًا معنای ايران است، دو معنايی آه از حوزٌه امور صرفًا فرهنگی بسيار فراتر ميرود، ولی تمام اين 

ز خطای صاحب معجزه شمردن فرهنگ ايران ا. عناصر فرهنگی فی نفسه تشكيل دهندٌه واحدی منسجم و پيوسته نيست
توجه نكردن به اين تمايز ناشی ميگردد و باعث ميشود آه بسياری به قيمت بی اعتنايی به دولت، چنين تصور آنند آه 
فرهنگ ايران به خودی خود و بدون ياری عامل دولت قادر است همٌه عوامل بيگانه را در خود هضم آند و هميشه همان 

 بماند آه بوده
 

 هر دو در نهايت مديون ميجوييم و ايران و ايرانی بودن ثباتی است که درآرد مسئلٌه نكتٌه آخری آه بايد بدان اشاره 
 ايران و ايرانی بودن را آامًال از پيوستگی بری دانست و نميتوان محتوایالبته چنانكه اشاره شد نميشود . اين دوستشكل 

ها هيچكدام تمامی  يد توجه داشت آه اين ثباتها و به تبع ثبات موضعی را هم در اين دو انكار آرد، اما با وجود تداوم
ثبات ايران در هر دوره مديون شكل عينی آن . معنای ايران و ايرانی بودن را درطول تمام تاريخ ايران در بر نميگيرد

 هايی آه در وجود آنها افتاده، يعنی دولت ايران است و ثبات آن در طول تاريخ، از ورای تغيير دولتهای ايران و وقفه
محتوای ايران در طول تاريخ مداومًا تغيير آرده است و بدون شك از اين . مديون شكل ذهنی ايران، يعنی ايدٌه ايران است

پس نيز، تا زمانی آه ايرانی وجود داشته باشد، از تغيير در امان نخواهد بود اما آنچه آه عليرغم اين تحوالت بيشمار به 
شته و آيندٌه ايران را در قالبی واحد بريزيم و آنها را اشكال مختلف پديده ای واحد به ما اجازه ميدهد آه اشكال پرشمار گذ

 .بشماريم شكل ايران است» ايران«نام 
اين شكل است آه . ثبات ايرانی بودن نيز مديون شكل عينی آن يعنی ايرانی شمرده شدن از طرف دولت ايران است

آه در طول زمان تحت حكم دولتهای ايران زيسته اند به يكسان و عليرغم به ما فرصت ميدهد تا انسانهای پرشماری را 
آنها ايرانی بشماريم و هر يك از آنها را عليرغم تمام دگرگونيهای درونی و .... تمام تفاوتهای تباری و مذهبی و زبانی و

چه آه گفته و انديشيده و آرده، برونی آه در طول حيات پيدا آرده است، با تمام پراآندگی و گاه تضادها و تناقضهای آن
 .در همه حال به يك اندازه ايرانی به حساب بياوريم

طبعًا وقتی آه تضمين تمايز و پيوستگی و ثبات ايران و ايرانی بودن بر عهدٌه دولت بيافتد، معنای ايران گستردگی 
راه دگرگونيهای آينده هم به روی هر . گونی خود را و غنای خويش را باز مييابد، و معنای ايرانی بودن  تعدد و گونه

 .دوی آنها باز ميشود و به آسی ميدان نميدهد تا ادعا آند آه معنای قاطع و نهايی ايران و ايرانی بودن را در آستين دارد
زيرا معنای . در اين حالت فقط ميتوان از معنای گذشته و عينی ايران و ايرانی بودن سخن گفت و نه از آيندٌه آن

 ايران و ايرانی بودن مانند معنای گذشتٌه اين هردو زادٌه آنش انسانهاست نه انعكاس جوهری ازلی، ولی هر چند آيندٌه
 .گذشته شكل قطعی خود را پيدا آرده، آزادی ماهوی انسان جايی برای معين يا مقدر شمردن آينده باقی نميگذارد

يخی، نقد آنها، نظم بخشيدن بدانها و نظريه پردازی پژوهشگران ميتوانند با آاويدن گذشته، جستن داده های تار
تا . تاريخی در راه عرضٌه تصاويری ثابت از معنای گذشتٌه ايران و ايرانی بودن ـ آه مداومًا دگرگونی يافته ـ بكوشند
خص آنجا آه به ايران مربوط است، اين آار صورت ترسيم چهرٌه اين آشور در هر دوره از تاريخ را پيدا ميكند، مش

آردن مرزهای آن، اشاره به مردمی آه در آن ميزيسته اند و يا ميزيند و باالخص و بسته به نوع تحقيق، اشاره به چاره 
هايی آه آنها برای حل مشكالت زاده از موقعيت انسانی و تاريخی خويش به آار گرفته اند ـ از هنر گرفته تا اقتصاد و از 

ولی آنجا آه صحبت از ايرانی بودن در ميان ميايد، فقط به يك وسيله ميتوان بر . نظاميگری گرفته تا انديشه های مذهبی
با ساختن تيپولوژی يعنی با اعتنا به چاره هايی آه در هر دوره در بين مردم : تعدد و تغير موضوع تحقيق غالب گشت

در ترسيم خطوط آلی موضوع ايران بيشترين رواج را داشته و هر چند توسط همه به آار بسته نشده است، ميتواند 
 .تحقيق مفيد بيافتد
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تصويرهای تيپيك هيچگاه تمامی واقعيت را در بر نميگيرد اما خطوط شاخص آن را در خود دارد و در نبود 
مدارك تاريخی آافی ـ باالخص در مورد موضوعاتی آه آاويدن و عرضٌه تمامی محتوايشان به دليل گستردگی بی 

فقط بايد از يكی گرفتن اين تصاوير با واقعيت تاريخی احتراز آرد و . سك بدانها گزير نيستحساب ممكن نيست ـ از تم
آل  توجه داشت آه ايرانی بودن شكل فردی دارد، اما نبايد به اين دليل و تحت تأثير تصاوير يا به قول ماآس وبر ايده

ايرانی .  در مورد همٌه ايرانيان يكی انگاشتتيپهايی آه مورخان و جامعه شناسان از آن عرضه ميكنند، محتوای آن را
بودن در هيچ دوره از تاريخ معنای واحد نداشته و تا روزی آه بيش از يك ايرانی در اين دنيا باشد، معنای واحدی 

 .نخواهد داشت
اين . استمعنای آيندٌه ايران و ايرانی بودن مجموعه ای است از ممكنات آه هنوز هيچكدامشان از قوه به فعل نيامده 

آينده زمانی در معرض شناخت قرار خواهد گرفت آه شكل قطعی پيدا آرده باشد و به عبارت ديگر تبديل به گذشته شده 
ايرانيان در تعيين اين دو معنا نقش اساسی بر عهده خواهند داشت اما نبايد تصور آرد آه تأثير گذاشتن بر اين دو . باشد

ای نفوذ ناپذير زندگی نكرده اند و تاريخ ايران فقط جزيی از تاريخ  اه در محفظهايرانيان هيچگ. به آنان منحصر است
همانطور آه معنای گذشتٌه ايران و ايرانی بودن ،گاه به خشونت و گاه به صلح، از آنشهای غير . جهان است نه همٌه آن

ن تأثير پذيری ناگزير، گاه برای غرور ملی اشاره به اي. ايرانيان تأثير پذيرفته، معنای آيندٌه آن دو نيز چنين خواهد بود
 .ناگوار است ولی هدف از پژوهش هم مرهم گذاشتن بر غرور ملی نيست

 
 شكل ايران از آجا پيدا شده

  
چنانكه اشاره شد، معنای ايران تمام چاره هايی را  آه ايرانيان در طول تاريخ برای حل مشكالت زاده از موقعيت 

مشكل . گيرد؛ حال بايد ديد آه شكل ايران اول بار از آجا پيدا شده است ه اند در بر میانسانی و تاريخی خويش جست
شكل . اصلی در يافتن پاسخ اين سوال از اينجا برميخيزد آه دو معنای  قومی و دولتی ايران در آن با هم تماس پيدا ميكند

ـبه معنای ابتدايی و قومی آلمهـ به آار ايران، يعنی دولت ايران حاصل تحول يكی از چاره هاييست آه ايرانيان 
های حياتشان صورت شكل را پيدا آرده و به تبع  اند، منتها بخشی آه متحول گشته و با محيط شدن بر باقی جنبه گرفته

 .معنای ايران و ايرانی بودن را دگرگون ساخته و به آنها حالت جهانشمول داده است
ياسی است و بايد برای تشريح اهميت آن و توضيح برآمدنش به اهميت دولت ايران، بنا بر تعريف، پديده ای س

 .ای آرد سياست در حيات ايرانيان، آه از اين بابت تفاوت چندانی با ديگر مردم جهان ندارد، اشاره
موضوع اصلی سياست قدرت است و ترتيب تقسيم و اعمال قدرت مايٌه تعريف نظام های سياسی و اسباب تمايز 

اين . ديگر به حساب می آيد و هيچ گروه انسانی را نمی توان از وجود و تأثير روابط قدرت به آلی بری دانستآنها از يك
ای، چه آنرا ابتدايی و چه  تر قبول ميافتد تا باقی ولی هيچ جامعه تر جوامع انسانی  آسان حكم در مورد اشكال پيچيده

آند محروم نيست  م سياست در تحول تاريخی آن ايجاب میپيشرفته بخوانيم، از بعد سياسی و تحرآی آه ديناميس
]Georges Balandier, Anthropologie politique, Paris, P.U.F., 1967[. 

البته سياست، چنانكه برخی در باب اقتصاد تصور می آردند و امروزه بعضی در باب مذهب تصور می آنند، تنها 
 ,Jean Baechler [ول ژان بشلر، در حيات اجتماعی نوعی مرآزيت داردعامل تعيين آنندٌه سير تاريخ نيست ولی به ق

Politique et société, Comunications, 22, 1974[ . بدين معنا آه در حوزٌه تأثيرات متقابل شعب گوناگون حيات
. از آنهاستانسان، هم بيشترين قدرت تأثيرگذاری بر ديگر اين شعب را دارد و هم در معرض بيشترين تأثير پذيری  

انسان هر آدام منطق خاص خود را دارد ولی در معرض تأثير پذيری از ... فعاليتهای اقتصادی، هنری، مذهبی، علمی
رابطٌه قدرت است هرچند مبتنی بر قدرت نيست و بر خالف آنچه آه برخی مايلند وانمود سازند، آثار هنری پژوهشهای 

قدرت سياسی هم به نوبٌه خويش، . شيده باشند تا واقعيت آن را بپوشاندلعابی نيست آه روی رابطٌه قدرت آ... علمی
هميشه در معرض تبديل شدن به رابطٌه زور است ولی نبايد به اين دليل تصور آرد آه منطق سياست فقط منطق زور 

از فعاليتهای همانطور آه رابطٌه قدرت به هر ميدان ،از هنر گرفته تا اقتصاد، پا گذاشت منطق خاص آن رشته . است
انسان را مختل می سازد؛ زور هم در زمينٌه سياست آالم آخر است و به محض  ميدان يافتن بحث را به نفع طرف قوی 

اگر قدرت را عاملی بشمريم آه مانند يك ميدان مغناطيسی قادر است تا منطق هر رشته از فعاليتهای . تر ختم می آند
اش خارج سازد زور هم عاملی است آه » طبيعی« و گاه آن را به آلی از شكل ير قرار دهدثتأاجتماعی انسان را تحت 

نمی توان اقسام قدرت  سياسی را، آه می شود به نسبتهای مختلف در . ميدان قدرت را به همين ترتيب دگرگون می سازد
ی بر استفاده يا تهديد نظام های مختلف سياسی سراغ آرد، فقط به رابطٌه زور محدود نمود، اما رابطٌه زور آه مبتن

خالصه اينكه سخن راندن از . استفاده از خشونت است، می تواند اقسام ديگر قدرت را تحت الشعاع خويش قرار دهد
تأثيرقدرت سياسی يا زور بر شعب مختلف حيات انسان، نه محض مشروع جلوه دادن تأثير يا احيانًا دخالتهای قدرت 

مقصود جلب آردن . ن مكانيسمهای تحول تاريخی در منطق زور انجام می گرددسياسی است و نه به قصد خالصه آرد
توجه خوانندگان نوشتٌه حاضر به اين نكته است آه رابطٌه قدرت، و از ورای آن منطق زور، حجتی قاطع در حيات 

ن آاری از اجتماعی است و هر چند مشروع شمردن اين حجت مجاز نيست، نبايد از توجه بدان غافل گشت، زيرا چني

150  



  رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

ها بر ديگر وجوه حياتشان به اتكای همين مكانيسم صورت  محيط شدن وجه سياسی حيات انسان. واقع بينی به دور است
 .پذيرد می

در طی تاريخ، منتزع شدن روابط سياسی از ديگر روابط انسانی و ريخته شدن آنها در قالب دولت، محتاج زمان 
 قبل از پيدايش دولت، در اقوام مختلف از طريق شبكٌه خويشاوندی و اليه بندی قدرت سياسی، طی قرنها و تا. بوده است

اجتماعی اعمال می گشته و در عين حال مرز تمايزش با مذهب، آه هم اسباب مشروعيتتيابی آن بوده و هم توجيه گر 
 ابتدای بحث به اهميت دولت جهانشمول، چنانكه در نوشتٌه حاضر مقصود است و از. نظری آن، چندان روشن نبوده است

آن در تعاريف ايران و ايرانی بودن اشاره گشت، واالترين شكل استقالل يافتن و تثبيت شدن و سازمان يافتن قدرت 
 .سياسی است

دولت با متمايز شدن از تبار و از يك قوم معين، مرزهای قومی را می شكند و واحدی سياسی پديد می آورد آه 
دولت ابتدا از نظر سازمانی از تبار منتزع شده و سپس از نظر . سياسی است و تابع دولتمرزش مرز قومی نيست، بل 

منطقی، يعنی اول سازماندهی آن از شبكٌه تيره های خويشاوندی متمايز شده و سپس منطق سياسی را آه مبتنی بر رابطٌه 
اين بدان معنا . دی حاآم ساخته استمرآز قدرت  با افراد ساآن در خاك تحت حكم اوست بر منطق تيره های خويشاون

. زدنی از ميان رفته نيست آه اقوام با اين ترتيب يكشبه نابود شده اند يا خصايص قومی و شبكه های تباری به چشم بر هم
ها دوام آرده است، شبكه های  از بين رفتن قوم به اين آسانی ممكن نيست و خصايص اقوام مختلف در قالب دولت

ای در عصر جديد  ز يكجا آارآيی خويش را از دست نداده است، و عليرغم اهميت يافتن خانوادٌه هستهمختلف تباری ني
منطق دولتی و منطق قومی قرنها در آنار يكديگر دوام آرده است و گاه با هم . هنوز پا بر جاست و به تناسب موجد اثر

هيچ و پوچ زاده نشده و تولد هر دولت در ميان در حقيقت از آنجا آه هيچ دولتی از . آشمكشهای بسيار داشته است
به عبارتی آه . افرادی صاحب خصايص قومی معين صورت گرفته، اين خصايص در شكل گيری آن تأثير گذاشته است

ای آه مايٌه هويت يابی هر دولت است با استفاده از مواد اوليه قومی شكل گرفته و به همين دليل هويت  باالتر آمد، ايده
از اين وضع اساسًا گزير نيست و حذف اين بعد از خصايص دولت غير ممكن .  قومی خالی نيستعناصرلتی از هيچ دو

است، ولی نبايد اين را عيب دولتهای جهانشمول شمرد، عيب يا به عبارت ديگر خطر بالقوه ای آه به اين ترتيب در دل 
ه خاص دولت است برتری دهد و به جای رابطٌه هر دولت نهفته اين است آه منطق قومی را بر منطق جهانشمول آ

 .سياسی مستقيم فرد با دولت، پيوند قومی را مبنای رابطٌه سياسی و طبعًا حقوق سياسی قرار دهد
در ضمن بايد به اين مسئله هم توجه داشت آه تا قبل از عصر جديد و باال رفتن امكانات ديوانی دولتها در ادارٌه 

های موجود تباری برای ادارٌه آشور بسيار معمول بوده است و خود  های موجود قومی و شبكهآشور، استفاده از ساختار
توان ردش را در نقاط مختلف عالم گرفت، در خلط آردن منطق قومی و منطق دولتی نقش قابل مالحظه  اين امر آه می

 مستقيم فرد و دولت را تحت تأثير قرار بدين معنا آه در قديم رابطٌه. ای داشته است و در بسياری آشورها هنوز هم دارد
شايد بتوان . می داده و گاه مختل می آرده و در عصر جديد مانع شكل گيری شهروندی، به معنای مدرن آن، شده است

گفت آه بهترين مايٌه تمايز دولتمردان، آه در هر عصری نادرند، از ديگرانی آه به هر دليل رشتٌه سياست را در دست 
های محدودتر جامعه و بخصوص  گيری  بر منطق شكلشرند، همين توجه به منطق دولت و برتری دادنداشته و دا

 .منطق قومی است
استقرار دولت به قيمت ايجاد  نوعی از يكدستی در خاك و مردم تحت حكمش انجام می پذيرد، اما اين يكدستی نه از 

 حكمروايی دولت به مدد دستگاه ديوانی و نيروهای نظامی و .نوع جغرافيايی است نه از نوع تباری و نه از نوع فرهنگی
انتظامی ممكن می گردد، خاك تحت حكم آن موضوع تقسيمات آشوری می شود و مردم تحت حكم آن در دستگاه حقوقی 
ی واحدی جای می گيرند، زبان رسمی نيز  قالب شكل گرفتن نظام حقوقی و اسباب به آار انداختن دستگاه ديوانی و لشكر

 .می شود تا حكم دولت در همه جا و بر همه آس روان گردد
 تعبير می شود، اعتبار خويش را متكی به اين امر می سازند ]Etat national [دولتهايی آه از آنها به دولت ملی

وده، آه حاآميتشان برمردمی دارای تبار واحد و برخوردار از فرهنگی واحد و بر خاآی آه از ابتدا متعلق به آنها ب
به عبارت ديگر تمايز و پيوستگی و ثباتی را آه در شكل واحد سياسی تحت حكمشان جا دارد در . پذيرد صورت می

طبعًا در اين شرايط بر پيوستگی و ثبات و وجوه تمايزی آه در اين محتوا وجود دارد، . محتوای آن نيز سراغ می آنند
اساس گفتارهای ناسيوناليستی همه براين . توا در سايه قرار می گيرداين مح... تأآيد می گردد و به تناسب ناپيوستگی و

تأآيد يكجانبه قرار دارد و مبتنی بر اين فرض است آه اشاره به ناپيوستگی ها پيش درآمد از بين رفتن واحد سياسی 
 به عبارت ياش آنها  نظر خوشی به تفاوتها ندارند و در راه آاه،بنابراين دولتهای ملی، بر خالف امپراتوری ها. است

ديگر ايجاد يكدستی هرچه بيشتر در خاك و مردم تحت حكمشان و در چاره هايی آه اين مردم برای حل مشكالت زاده از 
اين سياستها گاه با خشونت نيز همراه می گردد و باعث . موقعيت انسانی و تاريخی خويش به آار گرفته اند، می آوشند

اما درعين توجه داشتن به مخاطرات زاده از تندروی درايجاد يكدستی، بايد . ن پيدا آندمی شود تا مجادالت قومی ميدا
تواند از ايجاد حداقل يكدستی، آه همان زبان رسمی و مشترك و نظام حقوقی واحد و  توجه داشت آه هيچ دولتی نمی

 .تقسيمات آشوری تابع مرآز تصميم گيری است، سر باز بزند
قاعده در راه ايجاد يكدستی، دولت را در معرض از هم پاشيدن قرار ميدهد، صرف نظر  طور آه آوشش بی  همان

استقالل سازمانی و تمرآز قدرتی هم آه در دولت . آردن از ايجاد حداقل يكدستی هم مترادف مضمحل شدن آن است
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 عين داشتن وجوه مثبت، گردد ، در صورت می پذيرد و مايٌه استقالل يافتن منطق سياست و چيرگی دولت بر اقوام می
آه مهمترين آنها امكان جهانشمول شدن رابطٌه سياسی است، امكان بالقوٌه خطراتی را در پی می آورد آه بايد به آنها 

 .توجه داشت
البته . دولت به اين ترتيب قادر می گردد تا بر وجوه گوناگون حيات انسانهای تحت حكم خويش تأثيرات فراوان بنهد

قادر نمی گردد تا تمامی اين وجوه را مقهور ارادٌه خويش بسازد و حيات مردم تحت حكم خود را به شكلی دولت هيچگاه 
 اسباب  نيزآند گاه  خود ارادٌه حكومتگران را محدود میسهممحدوديت امكانات دولت آه به . آه می خواهد در بياورد

شان يكسره جامٌه عمل بپوشد و فرضًا آشورشان يكشبه به دلتنگی آنهايی را فراهم می آورد آه مايلند طرح ها و آرزوهاي
اما بايد توجه داشت آه هر چند اين استقالل نسبی جامعه در برابر . ی دمكراتيك و مرفه و آزاد در بيايدا صورت جامعه

مقبول و دولت، حال اين استقالل هر قدر هم توأم با گرانی و انفعال باشد، مانعی برای به اجرا در آوردن طرح های 
زيرا اگر دولتی، . پسنديده است، همين استقالل است آه جامعه را در برابر دست اندازی های دولتهای جبار حفظ می آند

صرفًا به اتكای اقتدار خويش، می توانست به حيات مردم تحت حكمش هر صورتی آه می خواهد بدهد، دولتهايی آه از 
ا جامعه را به آن شكلی آه می خواهند در بياورند و با اتكای به زور در را تا قدرت سوء استفاده می آنند قادر می شدند ت

محدوديت امكانات دولت در راه ايجاد تغييرات مطلوب مانع ايجاد می آند ولی همين محدوديت . ابد بر ايجاد تغيير بندند
درت، دولت را به شمشير دو لبه ای گرد آمدن ق. است آه نمی گذارد استقالل افراد در برابر حكومت يكسره نابود گردد

طبعًا برايی دو لبٌه اين شمشير در . آند آه هم می تواند محافظ آزادی مردم تحت حكمش باشد و هم سلب آنندٌه آن بدل می
های مدرن ـ نه به معنای اخص، بل به معنای دولتهايی آه از امكانات سازماندهی و فنی جديد برای اعمال قدرت  دولت

د ـ بسيار افزايش می يابد و اين وضعيت به دولتهايی آه در معرض انحرافات ايدئولوژيك قرار گرفته اند امكان بهره مندن
می دهد تا در جامٌه عمل پوشاندن به طرحهای ايدئولوژيك خويش بسيار پيش بروند و بتوانند بسياری موانع را، آه 

لتهای توتاليتر شاخص ترين نمونه های به آار گيری قدرت دو. دولتهای قديم را محدود می نمود، از پيش پا بردارند
دولت در تراش دادن و به عبارت دقيق تر زخم زدن جامعه ای است آه تحت حكم دارند؛ همين تمرآز قدرت است آه 
ه همراه با خيال پردازيهای ايدئولوژيك، دولتهای توتاليتر را، نه تنها به سوی ساختن جوامع طراز نوين، بلكه حتی ب

هر چند اين گونه رؤياها تا به امروز بی عاقبت مانده است، رد پنجٌه . طرف ساختن انسانهای طراز نوين سوق داده است
 .قدرتمند دولتهای تام گرا بر چهرٌه تاريخ باقی مانده

آزادی نسبی مردم تحت حكم هر دولت و استقالل نسبی شعب مختلف حيات آنها را در برابر دست اندازی قدرت 
يكی نوع نظام سياسی آه باعث می شود تا دولت اصوًال در بخشی از اين امور . ياسی، به سه امر می توان حمل آردس

دخالت نكند و ميدانی باز برای افراد باقی بگذارد؛ دوم بی اعتنايی دولت به آنچه آه در اين زمينه ها واقع می شود و 
ناتوانی دولت در  تأثير گذاشتن بر اين پديده ها و احيانًا ناآاميش در احيانًا رضايتش از جريان اين امور؛ آخر از همه 

خيال پردازيهای ايدئولوژيك موارد مصداق حكم دوم را آاهش می دهد و افزايش قدرت از مثالهای حكم . دخالت در آنها
 .سوم می آاهد

حيات ديگر مردم جهان و از اين قدرت در حيات تاريخی ايرانيان نيز همان نقشی را بازی آرده و می آند آه در 
به همين دليل بايد سياست را در تعيين معنای . بابت به هيچوجه نمی توان ايرانيان را استثنايی تاريخی به حساب آورد

ايرانی بودن عاملی مرآزی شمرد و اهميت رابطٌه قدرت را در شكل گيری معنای ايرانی بودن، و به طبع ايران، در 
 پذيرفتن اين نكته برای آسانی آه نه اجدادشان توانسته اند در زمينٌه سياست نظری اعمال آنند و نه احتماًال. نظر داشت

خودشان ـ گذشته از يكی دو دورٌه استثنايی و بحرانی ـ توانسته اند در تعيين سرنوشت سياسی ايران نقشی بازی آنند، 
ه افسانٌه دور ماندن فرهنگشان، و به عبارت وسيعتر قدری ثقيل و نامطبوع جلوه خواهد آرد؛ بخصوص آه ايرانيان ب

ايرانی بودنشان، از دست اندازی دولت اعتقاد تام دارند و بر خالف صريح ترين و بديهی ترين مثالهای تاريخی در ذهن 
ای ايرانی پذيرش اينكه معن. ازای عينی ندارد خود برای معنای ايرانی بودن استقاللی خيالی تراشيده اند آه مطلقًا مابه

 می انگارندش، تا اين اندازه دستخوش اساسی ترينبودن آنها، يعنی آن بخش از وجودشان آه گاه شخصی ترين و 
ولی رويگردانی از تلخی واقعيت عالج . عواملی بوده آه در طول حيات بر آن دستی نداشته اند به نهايت ناگوار است

 .آار نيست
نه دخالت عامل سياسی  را در شكل بخشيدن به فرهنگشان، و طبعًا معنای ايرانی برای اينكه ببينيم گاه ايرانيان چگو

بودن، به دست فراموشی می سپارند و حاصل آار را چنان می پذيرند آه گويی خود به تنهايی و حتی عليرغم خواست 
اشاره به زبان فارسی و مذهب . قدرت سياسی موجد اين آثار بوده اند، دو اشاره به تاريخ قديم آنها بی مورد نخواهد بود

اين دو، عليرغم اينكه از نظر تاريخی در . اسالم آه دو عامل عمدٌه شكل گيری معنای ايرانی بودن و ايران، بوده و هست
دو جبهٌه متفاوت و گاه مخالف فرهنگی، جا دارد و آشمكش آنها با هم، تأثيرگذاريشان بر يكديگر و اهميتشان در تعيين 

 بودن موضوع بحث و جدل و نزاع بوده و هست و با در نظر گرفتن اينكه هر يك به نوبٌه خويش و به قيمت معنای ايرانی
بی بها شمردن يا نفی اهميت ديگری ـ آه همراه با نفی نقش دولت به عنوان ظرف عينی ايران انجام می شود ـ اسباب 

اينكه رواج هر دوی آنها : هم يك نقطٌه اشتراك مهم داردعرضٌه يكی از الگوهای قالبی فرهنگ ايران به شمار می آيد، با 
 .به مقدار زياد مديون عامل سياسی است
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مديون پشتيبانی سامانيان و » احيای استقالل ادبی ايران«بر آمدن و رواج فارسی نوين، يا به قول ادبای متخصص 
شكل داد و هم در شكل گيری نظم و نثر ادبی سپس غزنويان و سلجوقيان از اين زبان است آه هم فارسی ديوانی نوين را 
البته اين امر همراه با تمايل مردمی صورت . بسيار مؤثر افتاد و هم فتوحات نظامی را مددآار توسعٌه اين زبان آرد

گرفت آه در برابر پذيرش زبان عربی مقاومت آرده بودند، ولی اين مقاومت وقتی به ثمر نشست آه پشتيبانی قدرت 
 . و ياور آن گرديدسياسی يار

قبول اسالم و رواج تشيع مثال روشن تری است از تأثير وزنٌه سياست بر دگرگونيهای  فرهنگی و تحول معنای 
زيرا ايرانيان نه فقط به اجبار و پس از شكست جنگی به دين اسالم گردن نهادند، بل گردن نهادنشان به . ايرانی بودن

يغ برای قزلباشان صفوی و به قيمت يك رشته جنگهای مذهبی پر خشونت انجام تشيع نيز به قصد در امان ماندن از ت
در يك . اگر در مورد زبان پشتيبانی دولت اسباب رواج بود، در مورد مذهب خشونت دولت ضامن حقانيت شد. گرفت

رديدند و در مورد همراهی قدرت سياسی با خواست مردم مثمر ثمر شد و ديوانيان و اديبان پرچمدار خواست دولت گ
ولی نبايد از ياد برد آه قدرت سياسی . مورد ديگر خشونت حكومتگران آارساز افتاد و لشگريان مجری حكم دولت شدند

 .در اين هر دو مورد نقش تعيين آننده ايفا آرد
 تاريخ ايران مثالهای بسياری نيز از دوام منطق دولت در آنار منطق قومی، آشمكش آنها و چيره شدن يكی بر

اين . هويت دولت ايران تابع زاده شدن در بين اقوام ايرانی، به معنای محدود و اوليٌه آلمه است. ديگری به دست می دهد
هايی آه بر ايران حكومت  همٌه سلسله. دولت تا به امروز در عين جا دادن اقوام مختلف در دل خويش، دوام آرده است

ند، اما هيچكدام به دليل بر خاستن از يك قوم مشخص ادعا نكرده آه فقط بر آرده اند از ميان يك قوم معين بر نخاسته ا
استگاه قومی هر خطبعًا . قوم خويش حكمروايی می آند، بلكه خود را فرمانروای ايران شمرده، يعنی تابع ايدٌه ايران شده

ه است، اما در هيچ مورد معنای سلسسله بر ترآيب طبقٌه حاآمه و به تبع بر معنای ايران و ايرانی بودن تأثير گذاشت
 .ايرانی بودن دوباره به قالب قومی باز نگشته و آامًال با خصايص قومی منطبق نگشته است

آوشش در تبديل ممالك محروسٌه ايران به دولت ملی مدرن را نيز بايد حاصل بذری دانست آه تجدد خواهی و 
 پهلوی به ثمر رسيد، محمد رضا شاه نيز در اين زمينه بذری آه به همت رضا شاه. جنبش مشروطيت در ايران آاشت

آوششهای دو پادشاه پهلوی در اين راه انكار شدنی نيست و . پيرو پدر بود و سياستهای او را با خشونت آمتر تعقيب نمود
 . به دليل مخالفت سياسی بی جاستهاسعی در نفی اهميت آن

 
 گيری نتيجه

 
بودن برای سنجش تأثيری آه رفتار مردم ايران  حالجی مقوالت ايران و ايرانیعرضٌه اين تحليل نسبتًا طوالنی و 

بودن آنها بگذارد الزم بود، زيرا در غير اين صورت نمی شد ارتباط اين  تواند بر معنای ايرانی در قبال رشدی می
بودنشان از رشدی   ايرانیمسائل را با يكديگر به نحو درست ارزيابی آرد و روشن آرد آه چرا ايرانيان بايد به دليل

 .دفاع آنند
اند و با  های توتاليتر گذاشته حكام جمهوری اسالمی، از بدو تأسيس اين نظام سياسی، پا در جای پای دولت

شدٌه  بضاعتی آه هم از جهت ايدئولوژيك و هم از جهت سازمانی بسيار مزجات است، تمام امكانات موجود دولت مثله
اند و در  های ايدئولوژيك خويش به آار گرفته بودن با خيالپردازی ساختن معانی ايران و ايرانیايران را در راه منطبق 

 .اند آه قابل توجه است اين زمينه موفقيتهايی هم آسب آرده
اين امپراطوری،  ای آه مايٌه هويت ايدئولوژی آنها از بابت سياسی متكی به خاطرٌه امپراطوری اسالمی است و ايده

اين ايده از مصالح موجود در تاريخ . های مختلف خالفت تا برچيده شدن دستگاه خالفت عثمانی، بوده است لسلهو طبعًا س
گيری  های نخستين شكل دستگاه خالفت، در دهه. شده و هيچ ارتباطی به ايدٌه ايران ندارد قومی اعراب مسلمان ساخته

شده  های فتح ای آن بود آه مردم سرزمين  خود و ساختار قبيلهخويش به حدی از بابت ذهنی دست و پا بستٌه پيشينٌه قومی
را به عنوان رعايای مستقل در خود جا نداد، بلكه هر گروه آنها را رعايای يكی از قبايل عرب شمرد تا بتواند گستردگی 

.  همين فرآيند بودحاصل» موالی عرب«، هرچند فرضی، مهار سازد ـ تبديل ايرانيان به تباریسابقٌه خود را در قالب  بی
سرانجام بود زيرا با شكل موجود يك امپراطوری وسيع سازگار نبود و بعد از مدتی به بوتٌه فراموشی  طبعًا اين روش بی

افتاد، ولی خاطرٌه امپراطوری اسالمی باقی ماند و امروز هم در ذهن برخی مسلمانان، از جمله حكام فعلی ايران، زنده 
 .است

 بود، و تا زمانی آه ايدئولوژی خود را ترك نكنند اين خواهد بود، آه مردم ايران را به حد هدف گروه اخير اين
هايی آه هيئت  آوشش. بخشی از امت اسالم تقليل دهند و ايران را هستٌه برقراری دوبارٌه امپراطوری اسالمی سازند

يت آم و شرايط نامساعد تاريخی و نيز مقاومت ، به دليل قابلدادحاآمٌه ايران و باالخص شخص خمينی، در اين راه انجام 
شان به ايدٌه ايران انكارناپذير است، به هدف مطلوب نرسيد و جمهوری اسالمی را در مقايسه با  مردم ايران آه بستگی

آه امروز در ايران به » اسالمی ـ ايرانی«صفت مضحك و ياوٌه . دولتهای توتاليتر اين قرن در مرتبٌه پستی قرار داد
نبال همه چيز ميبندند، هم نشانٌه ناآامی آوشش حكومت در راه رسيدن به اهداف ايدئولوژيك است و هم وعدٌه پيگيری د
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توان منكر شد آه در اين  ولی با وجود ناآامی اين افراد در تقليل معنای ايرانی بودن به مسلمان بودن، نمی. اين اهداف
 .اند آه محل اعتناست ايی هم آسب آردهه راه خطا و با اين روشهای نامشروع، موفقيت

بودن را بايد در گذشتٌه آنها جست و طبعًا بايد معنای  باالتر به اين نكته اشاره شد آه معانی عينی ايران و ايرانی
اين مربوط به معنای عينی . بودن را در هر دوره، از وضعيت موجود ايرانيان در آن دوره دريافت و روشن آرد ايرانی

سر نيامده است، بايد به آيندٌه  است آه تغييری در آن متصور نيست، اما از آنجا آه عمر ايران و ايرانی بودن بهاين دو 
هر فرد ايرانی، حتی اگر فقط به . بودن است اين تصوير آينده، حاوی معانی ذهنی ايران و ايرانی. آنها نيز نظر داشت

پرورد و به تبع  بودن ـ تا آنجا آه مربوط به خود اوست ـ در ذهن می فكر آيندٌه خودش باشد، تصويری از معنای ايرانی
بودن  ـ و در نتيجه ايران ـ  با آنشهايی آه در راه جامٌه عمل پوشاندن به اين خواسته، انجام ميدهد بر معنای آيندٌه ايرانی

 .تأثير ميگذارد
فكرشان از افق محدود حيات شخصی خويش انديشند و  اما ايرانيانی هم هستند آه فقط به حيات فردی خويش نمی

 رقم ميزنند و گاه در راه تحقق داينها به خود ايران هم ميانديشند و تصويری از آيندٌه آشورشان در ذهن خو. فراتر ميرود
در مقابل، دولت جمهوری اسالمی . بخشيدن بدان نيز ميكوشند، آوششی آه آه در درجٌه اول از مجرای سياست ميگذرد

بودن طرحهايی دارد آه هر دو را ميتوان از ايدئولوژی و رفتار اين حكومت  ی معانی آيندٌه  ايران و ايرانینيز برا
 .دريافت و در صورت لزوم به حاصل سياست های آن ظرف دو دهٌه گذشته نظر آرد

آه اين ناآامی، تا آنجا  بدانيم، بايد بپذيريم رقم زدن سرنوشتشاناگر وجه تراژيك تاريخ را زادٌه ناآامی انسانها در 
آه به ايرانيان مربوط ميشود، در آشاآش بين فرد و دولت متبلور شده است و در وضعيت حاضر ايرانيان دو راه در 

بودن  نهادن به خواست دولت و پذيرش معنايی آه حكام جمهوری اسالمی برای ايران و ايرانی گردن يکی :پيش دارند
نفس پذيرفتن اين . بودن از اين حكم و آوشش در تعيين معنای ديگری از ايران و ايرانیسرتافتن ؛ ديگر اند تدارك ديده

سازد و به وی نشان  اش در برابر قدرت دولت آگاه می موقعيت بسيار سخت و گاه دردناك است زيرا فرد را به ناتوانی
ه است و دستش را در تعيين معنای  محروم آردحياتشميدهد آه پذيرفتن مرگ سياسی وی را از يكی از مهمترين ابعاد 

 .بودن، صفتی آه اين همه به آن وابسته است، بسته ايرانی
اند،  های گوناگون انديشيده ايرانيان مدتهاست آه تحت فشار شرايط تاريخی و برای مرهم نهادن به اين درد چاره

ودن است، معنای اصيلی آه جز در عالم ب ها خيال تغيير ناپذير بودن معنای اصيل ايرانی وجه اشتراك تمام اين چاره
 .توان يافت مینخيال 

باشد رايج ترين آنهاست،  گری فرهنگ ايران آه قرار است تمام مهاجمان را در خود تحليل برده رؤيای معجزه
پوشاند و هم اين تصور باطل را در بينشان تقويت ميكند آه اصل  های تاريخ سياسی ايرانيان را می زيرا هم گسستگی

در . ها، هر قدر هم آه زورمند باشند، بر آن دستی ندارند معنای ايرانی بودن در حريم اختيار مردم ايران است و دولت
اند شكی نيست، اما نبايد به اين بهانه  اينكه مردم ايران در برابر مهاجمان گوناگون دست به مقاومت فرهنگی زده

تن در پی آار و  بها شمرد و به سودای مجهز بودن به فرهنگ رويين د بیان تأثيراتی را آه ايرانيان از بيگانگان گرفته
اند و هم تن به حكم دولتهايی داده اند آه در ادوار  ايرانيان هم از بيگانگان تأثيرات اساسی پذيرفته. زندگی خود رفت

 .اند بودن را به همٌه آنها تحميل آرده مختلف معنای خاصی از ايرانی
ناپذير است و آليد خزانٌه آن  بودن دارای سطح و عمقی است آه يكی تغيير  معنای ايرانیدر خيال برخی ديگر

طبعًا در . ها می توانند بر آن تأثير بنهند شده، اما ديگری متغير و گذراست و احيانًا دولت برای ابد به مردم ايران سپرده
 شود باز است و هر آسی هم در اين آينه نقش اين ميان دست هرآس برای تعيين آنچه آه بايد سطحی يا عمقی شمرده

بودن سطحی  بيند؛ هرچند بايد گفت آه اآثر مردم ايران اصًال به فكر اين آه آدام قسمت از معنای ايرانی خويشتن را می
 اما معنای. گيرند آنند و دنبالٌه آار خويش را می و آدام عمقی است نمی افتند، فقط دل خود را به اين خيال خوش می

معنای . ايرانی بودن سطح و عمق ندارد، تمام وجوه حيات ايرانيان را به يكسان و به طور جامع در بر می گيرد
بودن هر فرد از ايرانيان، تا آنجا آه در معرض تأثير پذيرفتن از اراده و عمل ديگر انسانهاست در معرض  ايرانی
 .اندازی قدرت سياسی نيز هست دست

بودن را دارای جوهری تغييرناپذير به حساب مياورند و تمام تغييراتی را آه اين معنا در  بعضی نيز معنای ايرانی
بودن  ولی معنای ايرانی. شمرند طول تاريخ پيدا آرده به حساب تغييرات عرضی ميگذارند و ناپايدار و بی اهميت می

آن فقط مجموعٌه ] essence[، جوهر ای صرفًا تاريخی است و سراپا دستخوش سيالب تاريخ جوهر ثابت ندارد، پديده
 .آن است و از خود وجود مستقلی ندارد] existence[تاريخی تحوالت هستی 

اساس است و فقط به آار تقويت غرور ملی و رواج الاباليگری سياسی ميايد و به آسانی  ها بی تمام اين دلخوشی
ست فرصت ميدهد تا خيال خود را با گرفتن فال حافظ آه امروز دولت اسالمی به چهار گوشٌه زندگی شان چنگ انداخته ا

سوری راحت آنند و نبينند آه چگونه قدرت دولت اسالمی تمامی حياتشان را مسخ آرده  و پريدن از روی آتش چهارشنبه
های حكومت تأثير پذيرفته و اين تأثير محدود به سر و  است؛ نبينند آه چگونه سراپای گفتار و رفتارشان از خواست

ضع و فكل و چارقدشان نيست؛ نبينند آه چگونه تمامی امكانات عظيم دولت از دستگاه آموزشی گرفته تا وسايل و
بودن را به همٌه آنها تحميل و به همٌه جهانيان عرضه آند؛  تبليغاتی برای اين به آار افتاده آه معنای خاصی از ايرانی

خود با حكومت رنگ اسالمی بزنند و از همه مهمتر، به روی خود اند تا حتی به مخالفت  نبينند آه چگونه مجبور شده
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اند و با قبول مرگ سياسی دست و پای خويش را در تعيين معنای  نياورند آه در عمل حكومت اسالمی را پذيرفته
 .اند بودن بسته ايرانی

بودن دست باال را  رانیحقيقت تلخ تاريخ اين است آه حكومت اسالمی، الاقل در طول دو دهه در تعيين معنای اي
اين دورٌه اسالمی با تمام نكبتش جزيی است از تاريخ ايران و حذفش . داشته و ردش تا ابد بر تاريخ ايران خواهد ماند

تر و ای بسا پايدارتری را  هيچگاه ممكن نخواهد بود و هر چه حكومت اسالمی بيشتر دوام آند امكان گذاشتن تأثير وسيع
 .دن خواهد داشتبو بر معنای ايرانی

اند به صراحت گفت آه چه بخواهند و چه نخواهند، تا  بايد به آسانی آه هنوز به مرهمهای آهن دل خوش آرده
بودن به  موقعی آه حكومت اسالمی بر سر آار است بازيچٌه آن خواهند بود و اگر با معنايی آه اين حكومت از ايرانی

ست مخالفند، بايد اين مخالفت را به طريقی ابراز آنند آه در چشم همگان ايرانيان تحميل و به جهانيان عرضه آرده ا
 .معنا داشته باشد

حكومت اسالمی آه از روز به روی آار آمدن به آدمكشی و گروگانگيری و تروريسم و هزار و يك خالف و 
هان عرضه آرده است آه المللی دست زده است و چهرٌه ايرانيان را چنان به مردم ج جنايت ديگر در سطح ملی و بين
مسلمان متعصبی آه مطيع : بودن همان معنايی را پيدا آرده آه حكام ايران ميخواهند ميخواسته و از ديد جهانيان ايرانی

 .حكومت مذهبی است و در راه تحقق اهداف اين حكومت از هيچ آاری روگردان نيست
اند و صدای خود را به مخالفت با  بار برخاسته بتشماری به مبارزه با اين تصوير نك طی اين مدت ايرانيان آم

اند، حال چه اين تبهكاری سنگسار زنان باشد و چه فتوای قتل سلمان  تبهكاری هايی آه به نامشان انجام شده بلند آرده
 .رشدی

وی صدور و تأييد فتوای قتل رشدی حتمًا بزرگترين جنايت اسالمگرايان نيست، به خصوص آه اين فتوا تا زمان ر
آاغذ آمدن اين سطور در مورد خود رشدی فرصت اجرا نيافته است؛ در مقابل اسالمگرايان از روز روی آار آمدن تا 

اما فتوای قتل رشدی از نظر نمادين . اند اند و زندگانی بسياری ديگر را تباه آرده به امروز جان هزاران نفر را گرفته
شايد . بودن، از ديدگاه ديگر مردم جهان نقش اساسی بازی ميكند ی ايرانیحساب دارد زيرا در شكل دادن معنا اهميتی بی

قبول اين نكته برای مردم ايران قدری دردناك باشد آه مصيبتهای خود آنان آمتر نظر جهانيان را به خود جلب ميكند تا 
 تصويری آه از ترسيمر تهديدی آه از جانب حكومت ايران متوجه جان يك غيرايرانی شده است و اين تصميم حكومتی د

ولی بايد بپذيرند آه تا وقتی نمايندگی . تك ايرانيان تر است تا آردار تك ايرانی نوعی در ذهن ديگران شكل گرفته مؤثر
آنها از طرف گروهی غصب شده آه با اتكا به خاطرٌه انقالب، خود را مجری ارادٌه ايرانيان معرفی ميكنند و به ياری 

مذهبی خويش، خود را نمايندٌه ارزشهای رايج در بين ايرانيان جاميزنند، در بر همين پاشنه خواهد مدار و  گفتار فرهنگ
اگر صدايی چنانكه بايد، از بين مردم ايران به طرد اين فتوا بلند نشود و اگر مردم ايران به روشنی به ديگران . چرخيد

ن عرضه ميكنند در سر دارند، آبروی تاريخی خويش را نيز بودن معنايی غير از آنچه آه ماليا نشان ندهند آه از ايرانی
 .همچون حقوق سياسی خويش خواهند باخت

بحرانهای بزرگ تاريخ مردم هر آشوری را به چالش ميخواند و مردم ايران در بحران زاده از ايجاد حكومت 
ين نبرد تعيين خواهد شد و شانه خالی بودن  در ا معانی ايران و ايرانی. اند ای بزرگ فراخوانده شده مذهبی به مبارزه

ای در آار باشد و اگر مردم ايران  اگر قصد مبارزه. دادن به خواست حريف ندارد آردن از اين مبارزه معنايی جز تن
بودن معنايی واال ببخشند و از آن تصويری آبرومند به ديگر جهانيان عرضه بدارند، از  مايل باشند تا به ايرانی

 .ر فتوای قتل رشدی و نفی آن ناگزيرندموضعگيری بر س
حكم دولت اسالمی بر مردم ايران و سلمان رشدی به يكسان جاری شده و سرنوشت آنها را به هم پيوند داده است؛ 

 .گسسته شدن اين زنجير آه به حكم اسالمگرايان بر پای هر دوی آنها نهاده شده مترادف آزادی هر دوی آنها خواهد بود
بودن بيش از هر چيز مترادف ستمكشی از حكومت اسالمی است و بايد پذيرفت آه به اين اعتبار  ايرانیدر روزگار ما 

  .رشدی هم شهروند افتخاری ايران است
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