
  

  در ضرورِت پارسي شدن

22/7/1387  

  

. شناسندها ميآن يكي آه مشهورتر است را خيلي. پوش شهرت دارندشناسم، آه هردو با لقب سرخدو بانو را مي. 1

در . همان آه لوئيس آارول در داستان آليس در سرزمين عجايب ماجرايش را نقل آرده است. گويمپوش را ميي سرخملكه

وقتي آليس از او . شود آه لباس باشكوه سرخي پوشيده، و مرتب در حال دويدن استاي روبرو ميس با ملكهاين داستان، آلي

خواهم بر سر جاي براي اين مرتب در حال دويدن هستم آه مي: "ي سرخ جواب دادآند، ملكهپرسيد آه چرا مدام حرآت مي

  ."خودم بايستم

امروز در متون . ي سرخ را به عنوان نمادي از يك فرآيند تكاملي بدانندملكهي پرمغز باعث شده تا دانشمندان همين جمله

 جانداران، مثل همين ،ها و در آل آه گونهزيرا. شودزيست شناسي و آتابهاي مربوط به تكامل، از اين ملكه زياد ياد مي

ايستادن در جهان زنده، همان انقراض . نندپوش بايد مرتب حرآت آنند و تغيير نمايند و تكامل يابند، تا باقي بمابانوي سرخ

  .است

اش به چهل پنجاه سال قضيه. شناسم، آه اينقدرها استعاري و داستاني نيستپوش ديگري را هم مياما بانوي سرخ  

تعريف داستانش را دو تن از دوستانم برايم . شود، و شايد هنوز آساني در تهران باشند آه او را به ياد بياورندقبل مربوط مي

خالصه اين آه يك روز نامزِد . پوِش دوم، زني بوده آه در روزگار جواني نامزدي داشته و دلدارياين بانوي سرخ. آردند

افتد، يا اين آه با آسي ديگر گذارد، اما به دليل اين آه اتفاقي برايش مياين خانم با او در ميدان فردوسِي خودمان قرار مي

-ي ما، آن روز با شادماني لباس سرخي ميبانوي قصه. آيد اين زن را داشته، سر قرار نميسر و سري داشته و قصد ترك

با آس دليلش درست معلوم نيست، اما گويا مردك . آيدرود، اما او هرگز نميپوشد و براي مالقات با دلدارش سر قرار مي

ويد و قرار را به هم بزند، به اين شكِل ديگري سر و سري داشته و به جاي اين آه موضوع را مردانه به نامزدش بگ

پوش دوم، سر قرار رفت و دلدار را نديد و به اين ترتيب بود آه دو تن از به هر حال، آن بانوي سرخ. ناشايست رفتار آرده
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پوش ميدان پوِش لوئيس آارول به نظرمان استعاري و آارتوني بيايد، و سرگذشت بانوي سرخشايد بانوي سرخ  

-در هردو بانويي وجود دارد سرخ. توان شدبه هر صورت، منكر شباهت اين دو نمي. انگيز بدانيمغمفردوسي را تراژيك و 

دود تا در يك جا ماندگار شود، و بانوي پوِش آليس همواره ميي سرخملكه. آندپوش، آه با حرآت ارتباطي خاص برقرار مي

هردوي آنها، با وجود .  را بيابد و از آنجا حرآت آندماند تا شايد روزي دلدارپوِش فردوسي هميشه در يكجا ميسرخ

اي تكاملي، براي دوام ي سرخ، در مقام استعارهملكه. ستيزيدندپرهيجانشان با حرآت، در اصل با زمان بود آه ميدرگيري 

پوش، با نوي سرخبا. دودعناني با روزگار است آه ميدويد، و براي باقي ماندن در زمانه و همآوردن در زمان بود آه مي

اما آامياب نشد و . توهِم ناديده انگاشتن زمان ايستاد، و آوشيد زمان را در همان روزي آه از دلدار خيانت ديد، منجمد آند

  .سيالب زمان در نهايت او را و خاطراتش را برد و فرو شست

در . آندرا به ضد خود تبديل ميآانون ديالكتيك غريبي است، آه گويي خود آنگاه آه با زمان ترآيب شود، حرآت، 

ما، هميشه و هر . ايستند، جايي نخواهند يافت و آنان آه ميتوانند بر جاي خود بايستند،اين دنياي شگفت، تنها دوندگان مي

-پوش، و در انتهاي ديگرش بانوي سرخي سرخايم، آه در يك انتهاي آن ملكهجا، در واقع بر سر دوراهي مهيبي قرار گرفته

  .اندش ايستادهپو

  

هايي ترند موقعيتي هرآنچه آه هست وا دارند، و اندكاند شرايطي آه آدمي را به بازانديشي بنيادين دربارهاندك. 2

رويارويي با آن . هاي بزرِگ انسانِي برخوردار از تاريخي مشترك را به اين بازنگري فرا خوانندجوامع را، و گروهآه 

از اين روست آه معموال به آنچه . ست، و درگير شدن با اين موقعيت، بحراني جامعه شناسانهشرايط چالشي روانشناختي ا

انديشيم و در ساختارهاي نهادينه شده و استوار اجتماعي، به تكرار نظمهايي ايم نميگيرم و در باب آنچه آه شدههستيم خو مي

  . شان استبودن" خوب"ديهي بودن، و ، بشان، وابسته به توهِم طبيعي بودنآنيم آه تداومعادت مي
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هر آنچه .  تضميني هستاما نه براي اين بداهت و آشنايي ارزش پيشينِي مثبتي وجود دارد و نه براي آن نظمها

. تواند دود شود و به هوا رود و اين نه تنها خصلت مدرنيته، آه ماهيت جهاِن پيرامون ماستنمايد ميسخت و استوار مي

ي برساختن هويتهايي پويا و گذرا قرار گرفته دوراني مدرن آه اين خصلت به رسميت شناخته شده و دستمايهامروز اما، در 

از اين روست آه در موقعيت . است، بخِت رويارويي خودآگاهانه و هشيارانه با آن بحرانها و آن چالشها نيز بيشتر است

مان مورد ترديد واقع شناختيمان، و محتوا و ماهيت هستيهايآنوني، در شرايطي شخصي آه راستي و روايِي خودانگاره

بدين خاطر است آه در اين موقعيت تاريخي ويژه، آه . شده است، ضرورت دارد آه به بنيادهاي هويت خويش بنگريم

نمايند، ضرورت دارد آه هويتي جمعي را از نو بر سازيم و الگوهاي ديرپا فرو پاشيده و نظمهاي مقدس مشكوك مي

  . يادهايش را با نقدي ژرف بازسازي نماييمبن

آشوبهايي از اين دست، حق از اين روست آه در برابر . گيتي گذراست و ما نيز جز برگي بر اين سيالب نيستيم

يا در هياهوي موجهاي اين سيل غرق خواهيم شد و به برآيندي تصادفي از هرآنچه نيروهاي بيروني . انتخاب چنداني نداريم

د، تبديل خواهيم شد، و يا نظمي درونزاد و خودبنياد را بر خواهيم ساخت و در آشاآش سردرگِم آشوبهاي بيروني، تعيين آنن

-اي با هويتي وصله پينه شده و گذشتهيا اجاره نشيناِن مستعمره. اي خودساخته از معناي خويشتن دست خواهيم يافتبه هسته

فعي بيگانه خواهيم بود، و يا وارثان قلمروي سرافراز و آهن خواهيم بود آه چين شده بر مبناي منااي مبهم و تاريخي دست

از اين روست آه در . مان در دنياي جديد عمل آندمان و جايگيرياي و پايگاهي براي بازتعريف هستيبتواند همچون خزانه

يا بايد تن به نقدي همه جانبه و . تحق انتخابي در آار نيسشرايطي از اين دست و در رويارويي با بحرانهايي اين چنين، 

ي معتاد را از نو ارزيابي و بازخواني آرد، و يا بايد اي گستاخانه داد و تمام بنيادهاي قدسي واصول موضوعهبازانديشي

ي آنان را به همراه ساير چيزهاي جالب و مهم و عزيز خواند و دل به عدم داد و مسِخ فشارهاي برونزاد شد و مسِت فاتحه

  .هاي خوشنماوهمت

  

ي همگان را به خود پرسش از آن آه ما ايرانيان در آينده به چه چيزي تبديل خواهيم شد ديرزماني است انديشه. 3

به راستي اين مردماني آه از نخستين روزهاي ظهور تاريخ در صحنه حضور داشتند، وارث نخستين . مشغول داشته است

رهاي گيتي بودند، و آهنترين اديان و ديرپاترين نظمهاي فكري را بنا نهادند، در مراآز آشاورزي و سازندگان نخستين شه
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هاي ايراني خطاب به از آن زماني آه منتسكيو در نامه. زني هستندزماني است آه موضوع گمانهايرانيان دير

به . تا به امروز، اين پرسش همچنان بر جاي مانده است" ايراني بودن چه جور چيزي است؟:" شخصيِت داستانش گفت

  اند؟د، هستند، و چه شده آه اينگونه شدهراستي چه جور موجوداتي هستند اين ايرانيان؟ و چگونه است آه آنچه آه هستن

اند و ديرزماني است آه بحث در اين زمينه در جريان است، و شگفتا آه خوِد ايرانيان، آمتر از همه در آن شرآت آرده

  . اندتر از همه همچون ناظري از دور به آن نگريستهمنفعل

زماني مردمان سرزمينهاي . گيردرها را در بر ميپاسخها، البته طيفي بسيار گسترده و متنوع از عقايد و باو  

وشيدند تا زرتشت و آريايي بودن شان با ايشان، آزده از قدمت و ديرينگي اين تمدن و شادمان از خويشاونديژرمني، شگفت

وز در آثار ي رمانتيستي از تعريف ايراني بودن را، هنردپاي اين انديشه. اصالت، و آن را با خويشتن يكي فرض آنندرا با 

شان، آريايي بودنشان، ارتباط محكم ردپايي آه به عظمت ايرانيان باستان، اصالت و نژادگي. توان ديدايرانشناسان بسيار مي

يعني همان . و زيبايشان با اخالق و طبيعت، و البته اتصال و ختم شدن تمام اين امور به اروپاي شمال غربي پافشاري دارد

خش مهمي از مطالعات ايرانشناسي معاصر ما را برساخته، و دست آم از عصر مشروطه تا آخر ي بروايتي آه شالوده

و چرا هم نباشد؟ وقتي سراسر تعريف و تمجيد است از . دوران پهلوي، خوانشي مسلط در فهم هويت ايراني بوده است

   دترين خاك؟ايرانيان، در مقام آهنترين سازندگان فرهنگ و وارثان نيرومندترين خون و فرهمن

هايي آه نيازمند تراشيدن هويتي در برابر اروپاي جنوبِي آاتوليك بودند در برابر ژرمن. اين البته تنها روايت نيست  

ي پاگاني و پيشامسيحي خويش گرايشي رمانتيستي داشتند، وارثان روم التيني صف بسته بودند و بازماندگان و به پيشينه

آردند، و بر بستري از رومي تعريف مي-اي از هويت ملِي يوناني را برعكس، در زمينهجنگهاي صليبي، آه ايران زمين

ي تمدن ايراني اي بر حاشيهي اين هويت ملي و ديني، در ابتداي آار همچون زيرشاخههر دو شاخه. مسيحي-ديانت يهودي

از اين رو بود آه . گي ايراني تكامل يافته بودروييده بود و بعدها در تقابل با، و به دنبال وامگيري گسترده از عناصر فرهن
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مگر نه اين آه مردمان ايران زمين نيمي از تاريخ مدون خويش را . رون ايران هواداراني يافتاين روايت نيز در د  

اند، و مگر شكي هست در اين آه مذهبهاي گوناگون اسالمي، و تقريبا تمام متون مهم فقهي و آالمي اسالمي را مسلمان بوده

آفريقايي، -مي را با آمي چشم پوشي بر ميراث مصريتوان عرفان ايراني و عرفان اسالايرانيان توليد آردند؟ آيا نمي

  ي عمومي تمدن اسالمي را ايرانيان برساختند؟ مترادف دانست، و مگر شكي هست در اين مورد آه پيكره

ي هستي اي از مردم، آه آشاورزي و آار و توليد را دستمايهاند، تودهايرانيان مردمي بوده: و سومين روايت  

ترين روزگار، آه هنوز هخامنشيان نيامده بودند و از اين روست آه در تاريخ ايران زمين، از ديرينه. ددادنخويش قرار مي

اين روايت، آه به ويژه زير تاثير جنبش چپ . بينيمتمدنهايي چندگونه بر اين گستره ساآن بود، انقالبهاي مردمي را بسيار مي

ها بود، رونق گرفت و داران و آمونيست آه ايران گوِد آشتي سرمايهدر قرن بيستم توليد شد، به ويژه در زمان جنگ سرد

بر مبناي اين روايت، ايرانيان اقوامي آهن، ديرينه، و مولد هستند آه به خاطر سبك . هايي از آن باقي استهنوز نيز رگه

 رنجبري و دهقاني خو گرفته شان، با زمين و آشاورزي وي معيشتشان، و به خاطر جبر مادي حاآم بر شيوهتوليد آسيايي

بودند و به همين دليل هم نخستين اشكال سازماندهي انقالبهاي دهقاني را در دل خويش پروردند و اولين سنت آمونيستي 

  . تاريخ را در قالب جنبش مزدآي پديد آوردند

- شدند آه تجربه و پيشينهي خلقي ستمديده تلقيهايي از صوفيان نمايندهبه اين ترتيب خرمدينان و مزدآيان و شاخه

را تجربه " سوسياليسِم واقعا موجود"پدرانشان بروند و گري داشتند، و بنابراين دور نبود آه به راه اي درخشان در انقالبي

بزرگترين حزب سياسي چپ در آل آسياي ثلث نخست قرن . اين روايت نيز هواداران خود را در ايران زمين يافت. آنند

اش را بر فضاي فكري خاورميانه به جا گذاشته  بود، و جنبش چِپ ايراني تا امروز نيز تاثير روشنفكرانهبيستم، حزب توده

  . است
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مان از هويتمان، و ي ما از خودمان، و تصوير ذهنيآافي است به تاريخ معاصر ايران بنگريم، تا دريابيم آه انگاره  

ها و تفسيرهايي بوده است آه مردمي ديگر، در  چه پايه متاثر از نظريهمان، در صد سال گذشته تابرداشتمان در مورد تاريخ

-ها و برخي از فرانسويها و سوئديآلماني. شرايطي ديگر، به خاطر نيازهاي هويتي خويشتن در مورد ما پرداخته بودند

اي اروپا و به تازگي آمريكاي مسيحيجستند، به قدر شان را ميايافسانههايي آه در ايرانيان بازماندگاِن اصيِل پدربزرگان 

ي خويش، و اسير برداشتهاي موضعي جوامع آرد، وامداِر نيازهاي زمانهاش را جستجو ميآه در ايرانيان دشمِن صليبي

ها از حالتي نظري و همچنين بود آيِش غريِب مارآسيسم، آه در همان غرب هم به سرعت در ميان توده. خود بودند

و به آييني شبه مذهبي با قديسان و قواعد اخالقي و متون مقدس خويش تبديل شد و ايدئولوژي سياسي دانشگاهي درآمد 

ي خاِص ايدئولوژيك به همه چيز، از جمله اش هنوز هم هست و هنوز هم از همان دريچهتاثيرگذاري را برساخت آه ادامه

  .نگردتاريخ ايران و هويت ايراني مي

ناسيوناليسم و دانش . اندآزار، و هواداراني پرشور اما غيرخالق بودهاشاچياني بيايرانيان در اين مدت، تم  

مان است، همچنان تاآيد ژرمنها بر ي موجود براي تعريف هويت جمعيترين شاخهترين و عقالنيايرانشناسي ما، آه علمي

اش است، و خصلت اشرافي و آدخدامنشانهخون آريايي و تاريخ پيش از اسالم و دين زرتشتي و مفهوم اصالت را حفظ آرده 

چِپ ايراني، آه پرشورترين و پر سر و صداترين . تاثير از نظر سياسي تبديل آرده استآار و بيآن را به نيرويي محافظه

-م جامعهارتباط بودنش با تاريخ ما و نابسنده بودنش براي فههاي مسلِط جهاني باقي ماند، آه بي، تابِع مطلِق نظريه شاخه بود

شان پس از انقالب اسالمي، شايد روشن ها هم بعد از تلفاِت سنگيني ايراني ديرزماني است آشكار است، و براي خوِد چپ

نمايد، جز رقصيدن به ساِز آاتوليكي مياي از همان تصوير جو نيز، آه همچون دنبالهنگرش اسالمي ستيزه. شده باشد

اي مانند سوسياليسم شيعي شريعتي و بنيادگرايي ترآيبهاي نامنتظره. ا آاري نكرده استپردازان هوادار برخورد تمدنهنظريه

اش، بيشتر شعار است تا خشونت، ي خشِن سعوديبقاياي اين شاخه هستند آه حتي در نسخهآنارشيستي بن الدن، اسالمي شبه

  .نمايدصليبي مي-هاي مسيحيو در همين حد هم همچون اثباتي بر نظريه

  

بينانه و نقادانه به تاريخ معاصر ايران زمين بنگريم، خواهيم ديد آه انديشمندان ما با تمام اگر بخواهيم واقع. 3  

اي خراب و آشتزاري ويران را برايمان به يادگار اند، و سابقه آردهتالشها و همتشان در يكي دو قرن اخير بسيار نارسا عمل
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گراي نويني بود آه تحت ترينشان، رويكرد مليترين و از نظر علمي و نظري مستحكمدر ميان اين جريانها، مسلط  

ي دانشگاهي محكمي برخوردار بود، به همراه سخت افزاري پايدار و فته بود از پشتوانهتاثير آراي ايرانشناسان شكل گر

و نسلي از پژوهشگران و فرهيختگان شناختي و متون تاريخي، داربستي استوار از شواهد باستانغني از يادمانهاي تاريخي، 

اين . بودند" وطن پرست"ند و به تعبيري آهن شان بودي سرزمين، آه در تداوم سنتي تاريخي دلباختهمآبياشرافمعموال 

ي از نظر سياسي تا پيش از انقالب در ايران مسلط بود، و بخش عمده. امناميده" سپيد"جريان، آه در نوشتاري ديگر آن را 

اش، و هپردازانآار و نظريهبا اين وجود، خوي محافظه. ي ايراني را بر عهده گرفت و به انجام رساندمدرن ساختن جامعه

-اش به امور عيني و ضرورتهاي زيست جهاِن جاري در اطرافشان، در نهايت آن را از صحنهي آلياعتنايِي اشرافِي بدنهبي

ي امروز، بيش از آن آه احياي مجدد اين نگرش در زمانه. هايي بسيار آاستي سياست حذف آرد و از تاثيرش در حوزه

گرايي آهن ايراني است، و ي اتصال اين نگرش به مليرِي ياد شده باشد، نتيجهناشي از صالبت و نيرومندي چارچوب نظ

در هر حال، از ياد نبريم آه در زمان حكومت نيم بند . استسنتي تاريخي آه هويت ملي ايرانيان را از ديرباز رقم زده

سها شرق و غرب ايران زمين را قاجاراِن دوستداِر شكل سنتي از همين نگرش بود آه روسها شمال ايران زمين و انگلي

تر و ثروتمندتر بود آه عراق و افغانستان و ارمنستان و گرجستان و ترآمنستان و ساير هاي مدرنگرفتند و در عصر پهلوي

  .سرزمينهاي ايراني دستخوش ايراني زدايي شديدي شدند، بي آن آه واآنشي عملي و موثر از سوي اين جبهه نمايان شود

دانست، نياز به تحليل چنداني ش سبز، يعني آن برداشتي آه اسالِم شيعي را محور ايراني بودن ميي نگرآارنامه

ي هويت، آن است آه به حاآميت ترين محك براي آارآزموده يا نارس بودِن برداشتهاي برسازندهترين و عرياننمايان. ندارد

  .يابندراني را آنان آه بايند دريابند، در ميسياسي دست يابند، و پيامد حاآميت اين نسخه از فهم هويت اي

تنها در اين نگرش .  هم، برخالف تصور مرسوم، چندان از قدرت سياسي دور نبوده استچپگوِن سرخنگرش 

آه روسها از قاجاران به هايي بزرگ از ايران زمين در نهايت پاره. به قدرت سياسي دست نيافتآه بود قلب ايران زمين 

از اين رو اين نكته آه نگرش چپ آالسيِك عصر جنگ سرد، در . ي اين نگرش بودنددند، قلمروي سلطهغارت برده بو

آورد، امري انتزاعي و نظري نيست، آه در آزمايشگاه تاريخ صورت دستيابي به قدرت سياسي چه بر سر هويت ايراني مي
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ترين شكِل ش چپ و جنبش سياسي متاثر از خالصاين نكته را بايد دريافت آه بر خالف تصور جاري، نگرباالخره 

ايدئولوژي مارآسيستي، براي مدتي به درازاي شش دهه در بخشهايي از ايران زمين حاآم بود، و آران و ارمنستان و 

اليسم رويايِي مورد نظر يساير نودولتاِن آنده شده از پيكر ايران زمين، سوسگرجستان و تاجيكستان و ترآمنستان و 

نشينانه، آه دقيقا زير نظر مسكو و ستهاي ايراني را براي سه نسل تجربه آردند و آن هم نه به شكلي بومي و حاشيهمارآسي

امروز بد نيست به اين خرده دولتها بنگريم و فقر، ناسازگاري . در پيونِد مستقيم با مارآسيسمي آه ابرقدرتي جهاني بود

اين البته به دليل خشونت استاليني در برخورد با .  در ميان ساير ملل را دريابيمشان به عنوان مليتيدروني، و موقعيت شكننده

ميراث فرهنگي اين قلمرو، و سه نسل ايراني زدايي از اين سرزمين نيز هست، و ناتواني اين مردم در خواندن خط فارسي و 

  . اختاللي آه در ارتباط برقرار آردنشان با تاريخ آهن خويش دارند

اي به همين تراشيآيد، و ملت البته بايد در پيوند با حرآتي ديگر ديد، آه از سياست خارجي اروپا بر مياينها را  

ظهور دولتهايي نوپا مانند افغانستان و عراق و پاآستان و اميرنشينهاي . آوردتر را پديد مياندازه خشنو ويرانگر، اما زيرآانه

آنچه آه در اين . انگلستان بودند، فرآيندي است روشن با پيامدهاي معلومي اطراف خليج فارس آه همگي مدتي مستعمره

 با شدت و حدت دنبال شده، سياست ايراني -گون و حتي تا حدودي در درون آشور ايراِن گربه-مدت در تمام اين سرزمينها 

رفت، و ظهور خلقهايي تي پيش مياين برنامه در شمال با انترناسيوناليسم مارآسيس. زدايي و مخالفت با هويت ايراني است

ها، آه با سرآوب نظامي، تبعيد نويسندگان و شعرا و اديبان به سيبري، و منع تدريس و آموزش زبان ها و پشتونمانند تاجيك

ي شوروي بر اين مناطق از ميان رفته است، خوارزم و حاال آه سيطره. و خط و ادبيات فارسي و تاريخ ايراني همراه بود

اند، آه از ترس اتصالشان با ايرانيان، ناگزيرند باستان به جمهوري ترآمنستان و تاجيكستان و قزاقستاني تبديل شدهسغِد 

زرتشتي خود را از ياد ببرند، به عنوان دولتهايي با چند دهه عمر در ميدانهاي و تاريخ ديرپا و آهنساِل ايراني، سكايي، 

 قرن عمر استوار آنند، و چند چندويت خويش را بر مبناي زبانهايي قومي با ي تاريخي و هجهاني حاضر شوند، و خاطره

اين حقيقت . ي عظيِم هويت ايراني خويش، آه قوميتشان زيرسيستمي از آن است، محروم بمانندمتِن معدود ادبي، و از پيكره

فقيرترين آشورهاي دنيا هستند و زده امروز از آه تاجيكستان و ارمنستان و گرجستان و ساير سرزمينهاي ايرانِي روس
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آمتر با بگير و ببند و آشتار ايدئولوژيك، و در جنوب، اين فرآيند . اين سودا اما، منحصر به قلمروي روسها نيست  

ي عربي آه در عراق ساآن بودند، به اين ترتيب چند قبيله. شدتراشي براي اقوام دنبال ميي غربِي هويتبا برنامهبيشتر 

 و اسم) معرب َاراك(يعني آشوري آه شمالش آردنشين بود، اسمش عراق . عراق شدند) بعِث(ريزاِن رستاخيِز برنامه

هايش هم آرِد ايراني بودند، هويت ملي متمايزي پيدا آرد،آه پايتختش بغداد، فارسي بود، و هفتاد درصد مردمش شيعه و سني

و نامنتظره نبود آه چنين . ي توهم بود و خيالنه به اسالم ربط چنداني داشت و نه به تاريخ قبايل اعراب، آه يكسره برساخته

  .  از هم بپاشد ببند صدامساده پس از موقوف شدِن بگير و

-ي نظامي روسيه بود، تالش روسها براي هويتبه همين ترتيب، جاي شگفتي نيست در افغانستاني آه مستعمره   

شان در تاريخ ايران  با جاي مشخص و استوار و برازنده-چرا آه قوم پشتون . تراشي به هرج و مرجي آه ديديم منتهي شود

ي جنگي قومي شد آه هنوز عودي پر آرد، و لبهسگراي  با شكلي ساده لوحانه از اسالم خشونت خال سياسي روسها را-زمين

  . اندو آنار پراآندهاش در گوشهاش و بوداهاي آهنسال زخم ديدهآودآان دست و پا بريده

 از هويت آنان به نفت دسترسي داشتند و چون معموال. نمايندتر ميهاي عربي در اين ميان خوشبختاميرنشين  

اما به راستي در آن . فهميدند، امروز بر خر مراد سوارندچيزي بيش از تظاهر به خوردن و نوشيدن و گاه پوشيدن نمي

هنگام آه نفتها به پايان برسد و سوخت به معناي امروزين جايگزيني بيابد، اعراب چه دارند جز خرده آشورهايي با چند ده 

ي عصر اسالم را در چنته اي تاريخي آه تنها چند دههمهايي معتاد به زياد خوردن و سابقهسال سابقه، جمعيتهايي اندك، شك

  ي پس از جنگ دوم جهاني را؟دارد و چند دهه

    

ي مرسوم گرايانههاي غراي مليسراييشايد از لحن آالم من چنين بر آيد آه مشغول واگويي يكي از آن سخن. 5  

  . آيدگرايانه هست، اما از چارچوب مرسوم ناسيوناليسم رايج بر نميبه تعبيري مليگوشزد آنم آه اين سخنان . هستم
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بحراني آه ما در آن گرفتاريم و شرايطي تاريخي آه پيشارويمان قرار دارد، ارزشمند است و ارجمند، بدان دليل آه امكان 

ترين حالت در نظر گرفت و در متكثرترين ر گستردهآورد، و اين خود را بايد دانديشيِد نقادانه در مورد خودمان را فراهم مي

ي ايران امروزين، ي ويرانگر آشورهاي همسايهاشاره به سرنوشت تلخ و موقعيت فرودستانه و تجربه. ي ممكن انديشيدشيوه

نمايِي ه سياهنه ابراز شادماني بابت ادب شدن و تنبيه برادران مرتِد ما بود آه ناسيوناليسمي موهوم را پاس نداشتند، و ن

اين تنها گوشزدي بود در مورد . نداطلب با محوِر قوميت بود، آه به واقع هرگز وجود نداشتهجنبشهايي سرافراز و آزادي

  .رودآنچه آه بر سر ما رفته است، و مي

اهيم؟ آه ها را براي چه بخوساي خودمان باشد؟ افغانبه راستي چه ايرادي دارد آه ايران همين آشور آوچِك گربه  

ها را براي چه بخواهيم؟ آه جوانانمان را آشتند و جوانانشان را آشتيم؟ اند و فقير و در به در و آسيب ديده؟ عراقيزدهجنگ

نشين؟ چرا در بنِد سرنوشت تاجيكاني ترند و آوهاندك شمارند و مسيحي؟ و گرجيان را، آه اندكها را چرا بخواهيم آه ارمني

دانند تا ايراني؟ به راستي توانند بخوانند؟ يا اهالي ترآمنستاني آه خود را بيشتر ترك ميفارسي را نميباشيم آه ديگر خط 

ي مردم هاي خوش گذشته سرگرم نباشيم؟ مگرنه اين آه بقيهچرا در همين پاره خاآي آه داريم، آسوده ننشينيم و به خاطره

 است، آه ما انباني انباشته از شواهد تاريخي براي ذآر عظمت و رجز آنند؟ اگر قصد تفاخردنيا هم دارند همين آار را مي

اي جهاني است، آافي است آه آمي حرف گوش آنيم و دست از حرآتهاي خواندن و ذآر مفاخر داريم، و اگر هدف وجهه

  .  آنندمانها در هاليوودشان تحسينشان و آمريكايينمايشي برداريم و بگذاريم اروپاييان در آتابهاي درسي

هاي جاري چيست، بد نيست به هاي اين دامن فراهم چيدِن بزرگوارانه از دغدغهها و بديبراي اين آه ببينيم خوبي  

  .آشوري بنگريم آه در شرايطي مشابه، آاري مشابه را انجام داده است

-ت، امروز به جاي ترآيه ميداششايد اگر روزگار چرخشي ديگر مي. هاي سرزميني جالب استترآيه، از بسياري از جنبه

به راستي ترآان در ابتداي قرن بيستم چه آردند؟ از هويتهاي ديرپاتر . گفتيم روم، آه نام آهنتر و ديرپاتر اين سرزمين است

تِر خويش دست برداشتند، بخشهاي مشترك تاريخ خويش را با سرزمينهاي همسايه از ياد بردند، تسليم هويت طلبانهو جاه

ني بر زباني شدند آه از آشورهاي اروپايي برخاسته بود، و به همين ترتيب، رسِم بازي آردن به زبان اروپاييان را قومِي مبت

تصويري صلحجويانه از . در نتيجه امروز، ترآيه آشوري است در سطح جهاني محبوب و معقول. آموختند و رعايت آردند

هاي مقيِم "من"با اين وجود، . دارند روشني در مسير مدرن شدن گام بر ميشود، و مردم ترآيه بهآن در ذهنها متبادر مي
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ي منظم و ي باسواد، و شهرنشين آشورش باشد، فردي است با خودانگارهيك ترِك امروزين، اگر جزء اليه" مِن"

ي شرق شناسان اواخر قرن آند، آه بر ساختهاو خود را بر اساس مفهومي موهوم به نام نژاد ترآي تعريف مي. سازمان يافته

 مِن ترك، حتي اگر آرد باشد، اين. نوزدهم است، و بر محور زبان مشترك اين مردم با قبايل ترك و تاتار استوار شده است

ناگزير است تاريخ سرزمين خود را از آتاتورك شروع آند، و هويت ملي خويش را به پيكربندي مدرن اين مفهوم محدود 

مدرن، قانونمند، سكوالر، و مقبول در سطح جهاني را به دست او در برابِر اين مرزبندي، امكاِن زيستن در آشوري . نمايد

آن مِن . شود، آه به جاي خود بسيار ارزشمند استاي هويتي محروم مياي تاريخي و زمينهر مقابل، از پيشينهاما د. آوردمي

ترك، چه آردي آوه نشين باشد، چه رومِي شهرنشيني باز مانده از عصر بيزانس، و چه ترآي از تبار مغولي و وابسته به 

توانست او مي. از دست داده است" ترك شدن" تاريخي عظيمي را با يقبايل جنگاور قرون ميانه، امكاِن دسترسي به سابقه

توانست عثماني باشد، آه بزرگترين يا مي. رومي باشد، چرا آه آشورش دست بر قضا همان روِم شرقي باستان هم هست

ا چيزهايي ديگر، آه تبار، ياِي ايرانيتوانست هيتي باشد، يا آاپادوآيهيا حتي مي. امپراتوري مسلمان تا عصر مدرن بود

فهمد و چرا آه مليتي آه او مي. اما آن مِن ترك، به واقع هيچ يك از اينها نيست. بيشترشان با هم قابل ترآيب و سازگار هستند

  . آيدناسيوناليسم اروپايِي قرن نوزدهم بر مياي مدرن است آه از آند، برساختههويتي ملي آه درك مي

اش بريده است، از ترس يادآوري اين آه عثمانيان از ايران زمين به آن قلمرو عثمانيي اي، از سابقهمِن ترآيه

اش بريده است، چون هنوز در ژرفناي ساخت ي رومياز سابقه. شان فارسي بودآوچيده بودند و زبان درباري و ادبي

مِن . آرد، عار دارده بازي مياي آه همچون مهمترين دشمنان مسلمانان بر صحناش مسلمان است، و از گذشتهفرهنگي

ناسيوناليسمي آه هويت او را پيكربندي . ها پديد آمده استاي، نه با انباشت خاطرات تاريخي، آه با انكار اين خاطرهترآيه

گيرد، بي توجه به اين آه ترآاِن امروزين، پيش از آن آه نخستين غارتگِر آند، زبان را محور اصلي تعريف هويت ميمي

رومياني آه ترآي را در آنار . بان پايش به اين سرزمين برسد، تمدني داشتند و خطي و ديني و فرهنگي و تاريخيترك ز

زبان عربي و فارسي پذيرفتند و در قرن نوزدهم و بيستم با سرآوب زبانهاي ديگر و تغيير خط پيوند فرهنگي خود را متون 

فرهنگ زدوده تبديل شدند آه ديگر وارث تمدن بيزانس يا روم يا عثماني شان گسستند، در نهايت به مردمي اسالمي و ايراني
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اي چنين سنگين در ترآيه ريشه دوانده است، وامي است آه از ويت ملي به ظاهر آارآمدي آه با هزينهه

يعني در . پيشينه شكل گرفتنژاد و همآه در اروپايي با جمعيت همناسيوناليسمي . اروپايي گرفته شده استناسيوناليسم 

به همين دليل هم ناسيوناليسم اروپايي از نخستين . بانشان بودقلمروي آه مهمترين عامل تمايز افراد و سرزمينهاي همسايه، ز

چرا آه در غياب مرزهاي جغرافيايي پايدار و تعيين آننده، يا . روزها تا همين اآنون، بر محور زبان سازمان يافته است

تواند ه ميمتغيرهاي ريختي و ظاهري نژادي، و همچنين سير رخدادهاي وابسته به قلمروي خاص، تنها زبان است آ

  .ي سياست تفاوت باشددستمايه

ناسيوناليسم اروپايي آشمكشهاي خونيني به بار آورد، و خطاهاي سترگي را در جريان جنگ اول و دوم جهاني پديد   

ه ي تاريك را ناديداگر اين سابقه. چندان بد هم نباشدبراي مردمش است، گويا اما با اين وجود حاال آه به تعادل رسيده. آورد

اما اين بدان . توانيم بپذيريم آه زبان دست آم امروز براي پيكربندي هويت ملي اروپاييان خوب عمل آرده استبگيريم، مي

   .ترين گزينه بوده استهزينه، يا حتي براي خودشان آممعنا نيست آه همه جا خوب عمل خواهد آرد

اي آه براي ديرزماني محل تاخت و تاز قبايلي زمينهدر . اي خاص روييد و باليدناسيوناليسم اروپايي در زمينه

قبايلي . جنگيدندشان با روم تا دوران جنگ سرد، با خشونت تمام با هم ميتقريبا خويشاوند بود، آه از عصر رويارويي

ي تاخت متحرك و جنگاور آه به مكان خاصي پايبند نبودند و از اروپاي شرقي تا انگلستان را بسته به شرايط روز، عرصه

- هويت ملي اروپايي در شرايطي شكل گرفت و باليد آه روايتهاي حماسي، مكانهاي مقدس، چهره. دانستندو تاز خويش مي

بخشي جغرافيايي به شكلي آه در ايران زمين يا چين يا حتي روم وجود داشت، در ي هويتهاي تاريخي تاثيرگذار، و زمينه

داري از جنس هويت ملي ايرانيان و گرايي استخوانبخشي از اروپا بود آه به سنت مليدر واقع ايتاليا تنها . آن غايب بود

چينيان و هنديان مسلح بود، و همان را نيز هم به شكلي مدرن و سرهم بندي شده در قرنهاي پس از نوزايي به ساير بخشهاي 

  .اروپا صادر آرد

12 
 



 قرن پيش صورتبندي شد و آشورهايي با قدمِت ناچيز را پديد آورد، از اين رو ناسيوناليسم اروپايي آه تازه در همين يكي دو

-ي تاريخي چنداني نداشت، و از همين رو بود آه زبان براي تعريف آردنش بسنده ميامري نوظهور بود آه رگ و ريشه

  .نمود

در ايران . و هستيمدر مراآز تمدني آهنسالتر اما، با روندي آامال متمايز و متفاوت از پيكربندي هويت جمعي روبر

هاي اي مشترك و خاطرهشد، آه پيشينههمزيستي درازمدت تعريف ميزمين، هويت جمعي و مليت به شكل ترآيبي پيچيده از 

توان ناميد، در تاريِخ گرايي پيشامدرن مياين شكِل خاص از هويت، آه آن را ملي. گرفتتاريخي در هم تنيده را در بر مي

ي جمعي در قلمروهاي جغرافيايي مشخص زمدت ريشه داشت، و در استقرار جمعيتهاي داراي خاطرهمدون و نويسايِي درا

. گرايي پيشامدرن، آم شمار و بزرگ و گسترده هستنداز اين رو، واحدهاي اجتماعي برخوردار از ملي. براي مدتي طوالني

ي يي، تنها بتوان ايران زمين و چين و هند و روم را دارندهنمايد آه با ابراز ناداني در مورد تمدنهاي آمريكادر واقع چنين مي

اين البته در آنار هويتهاي آهنتري است آه در عصر پيشاهخامنشي وجود داشتند، و بيشتر . چنين بافتي از هويت دانست

  . قومي بودند تا ملي

-گرايي پيشامدرن را ممكن ميپيدايش ملياي آه شناختيي جمعيتگستردگي قلمرو جغرافيايي و پهناورِي دامنه  

به عبارت ديگر، . زدساخت، عاملي بود آه همزيستي گروهها و قبايل و جمعيتها و شهرهاي متفاوت را در آار هم رقم مي

سازي استوار شده است، مليِت پيشامدرن از ابتداي امر ي همريختي و تشابه و يكسانبر خالف هويت مدرِن ملي آه بر پايه

ساخت، و در واقع پيوند ميان اقوام متفاوت و ناهمگن بود آه مليِت پيشامدرن را ممكن مي.  چندقومي داشتخصلتي متكثر و

اين همان است آه براي نخستين بار در عصر هخامنشيان ظهور آرد و تا حدودي توسط ديوانساالري پارسيان مديريت شد و 

   .بعدها به الگوي غالب در تمام مليتهاي باستاني تبديل شد

خاست و تنها در هويت ملي باستاني، از همجوشِي قبايل،اقوام، زبانها، قلمروهاي جغرافيايي، و ادياِن متفاوت بر مي  

اي آه به چنين ترآيب پايداري واحدهاي تمدني. يافتآرد، بخِت بقا ميشرايطي آه اين تكثر را به شكلي موفق ترآيب مي

اي درخشان و اقماري براي تمدنهاي ديگر در آمدند، هرچند آه مانند مصر، سابقهدست نيافتند، از ميان رفتند و به صورت 

  . داشتندديرپا و سنن معنازايِي نيرومند و موثري مي
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- ايران زمين، نخستين و آهنترين شكل از اين هويت ملي را در دل خود پرورد، و شايد به دليل تاثيِر شگرف اين ابداِع تاريخ

زني  بود آه مليتش ماهيتي اساطيري به خود گرفت و چندان نيرومند شد آه هنوز هم موضوع گمانهساز و قدمِت شگفِت آن

  .دهدبيگانگان است و هم به قوت خود باقي است و در برابر اشكال جديد هويت مقاومت به خرج مي

نها، اديان، نژادها، از همان ابتداي آار، هويت ملي ايراني بر مبناي اتحاد قبايل و اقوامي شكل گرفت آه زبا  

سازي در آن، نشانگر امكاني است آه به ضرب و پايداري اين اتحاد، و تداوِم فرهنگ. سرزمينها، و اقليمهايي متفاوت داشتند

اين حقيقت آه مهاجمان مقدوني و يوناني و ترك و عرب و مغول به . سنجيده شده استزور آزمون و خطا براي ديرزماني 

شدند، نشانگر موفقيت اين چارچوب است، و اين ي هويتي ايران زمين جذب مييك و نيم قرن در پيكرهسرعت و در آمتر از 

  .چيزي است آه بايد در موردش بيشتر آموخت و بيشتر انديشيد

  

هاي اين ي ما بر سرهويت ايراني آمده است، ترآيبي است از دو نيروي متعارض آه شالودهآنچه آه در زمانه. 6  

ي اروپايي صورتبندي شده از سويي، روايتهاي مدرن از فهم مليت، آه در زمينه. آند و آهن از مليت را تهديد ميبافت سنتي

. خورد، به ايران زمين وارد شداروپايي با تاريِخ آوتاه و شباهِت بسيارش با همسايگان مي" مِن"بود و بيشتر به آار تعريف 

روپايي ساخته شده بود و بنابراين به مثابه دستگاهي عقالني چندان بسنده و بالنده اين روايت، از سويي بر مبناي رمانتيسم ا

مداري و نيازهاي سپهر اروپايي حفظ آرده بود، آه با شرايط ايران زمين هايش را با زباناز سوي ديگر، رگ و ريشه. نبود

بسيار آمتر از تفاوت ميان يك ود دارد، بسيار ترديد تمايزي آه بين يك آلماني و فرانسوي وجبي. همخواني نداشت و ندارد

در چارچوب نگاه اروپايي، اين آه چگونه و چرا مردمي با زبان . ايرانِي عرِب خوزستاني و يك ايرانِي زرتشتِي يزدي است

اين ناشي از آند، و اند، معمايي حل ناشدني جلوه ميو نژاد و اقليم و حتي قيافه و دين متفاوت هويت ملي مشابهي پيدا آرده

جوش خوردن مردمي . شناسانه و فرهنگِي ايشان، و تاريخ به نسبت آوتاهشان استآوچك بودِن نسبي اروپا، يكدستي جمعيت

آه تا اين پايه با هم تفاوت دارند، تنها در زماني بسيار طوالني ممكن است، و اصوال قلمروي چنين وسيع و تنوعي چنين باال 

  .ند و زاينده باشدطلبد، تا باقي بمارا مي

ي تمدنهاي آهنسالي مانند ايران زمين يا گرايي مدرن اروپايي، اگر در رويارويي با زمينهاز اين روست آه ملي  

اگر با مقياس مفهوم مليت اروپايي به ايران زمين بنگريم، آن را . شوداي نظري دچار ميچين سنجيده شود، به سردرگمي
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تمايزهايي مانند دين و زبان و شكل ظاهر و محل زندگي آه  براي يك اروپايي مليت، يا حتي واحدهايي بزرگتر از 

دارتر از مليت اي بسيار بزرگتر و ريشهسازد، در ايران زمين امري شخصي است آه هويِت فرد را در زمينهمليت را بر مي

در اينجاست آه امكاِن داشتِن مليتي . ي فرهنگي موجود در ايران زمين استمن، اين مهمترين خزانهبه گمان . آندتعريف مي

اين امكان، . مشترك، با به حساب آوردن و حتي تاآيد آردن بر تمايزهاي قومي و زباني و ديني و جغرافيايي ممكن شده است

به نخستين شكِل مدون از مليت، در همينجا به شكلي بومي و يكي دو قرن سابقه ندارد، آه از بيست و پنج قرن پيش، به مثا

  . درونزاد تكامل يافته است

. هاي به نظرم سست مدرن هستماز اين روست آه من مدافع پيكربندي آهنتر و سنتي مليت ايراني در برابر نسخه

 و نامعقول، و آماده براي ارتكاب هاي دلبخواههايي برخاسته از شور رمانتيستي، آغشته به طرد ديگري و مرزگذارينسخه

مليت مدرن، اگر در ايران زمين باور شود، قوميتهايي . ي خود فرو پوشانده استخشونت، آه تاريخ معاصر ما را در سايه

آورد، آه همگي آشد، و آشورها و دولتهايي آوچكتر و آوچكتر را پديد ميي مليت بر ميآوچكتر و آوچكتر را به مرتبه

براي سرپوش نهادن به تنوعي آه در نهادشان تنيده شده است، به سرآوب و طرد و ويرانگري فرهنگي دست ناگزيرند 

ي اين هويت ملِي نتيجه.  آردندآردها ها و صدام با ايهمانطور آه روسها با معلمان زبان فارسي و طالبان با هزاره. بزنند

بند، واگرايي بيش از پيِش هويتهاي جمعي است، و آشمكش خونيِن يمگرا، و نساختگي، وارداتي، طرد آننده، سرآوبگر، قوم

ها و خالقيتهاي معنايي، به بهاي بر آرسي نشاندن روايتي آه نادرست دروني، و نابود آردن ميراث فرهنگي و توانمندي

  . بودنش دير يا زود معلوم خواهد شد
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 در پيش چشمان ما قرار دارد، براي داوري در مورد اي آه با اين گستردگي و دقت هم اآنونبه راستي نمايشنامه

اش اند آه شايستگيها به بدبختي و ادباري فرو افتادهپيامدهاي اين روايت آافي نيست؟ شكي داريم در اين آه افغانان و عراقي

وقتي اسم سمرقند و بخارا و هاي ديندار، و آيد، ايرانيرا ندارند؟ ترديدي داريم در اين آه وقتي نام بغداد و آربال و نجف مي

ايم آه شاعرانمان، سردارانمان، دانشمندانمان، آيند؟ از ياد بردهخوانده، به هيجان ميهاي تاريخرسد، ايرانيبلخ به گوش مي

 هنرمندانمان، و مردان و زناني آه در زماني بسيار طوالني براي باقي ماندن و تداوم اين تمدن آوشيدند، تا چه پايه همگون

   اند؟در سراسِر اين قلمرو پهناور توزيع شده

  

ايرانيان دير يا زود بايد با آن چالش و اين بحران روبرو شوند، شايد آه درِد زايماني آه قرني است درگيرش . 7

شته ي هويت خويش بينديشند، يا آن آه همچون گذايرانيان يا بايد خود درباره. هستيم برايمان فرزندي شايسته به بار آورد

ربطي استفاده آنند آه در سپهر زيست جهان ما نه اعتباري دارد و نه هاي نوساخته و بيناگزير خواهند بود از نسخه

جو و عظمت و شكوه هخامنشيان باشيم، دير يا ستيزي مارآس و معنويت اسالِم ستيزهي ظلمهر چه هم آه شيفته. ايآاربري

اين روايتهاي رمانتيستي از هويت ملي، آه با طرِد روايتهاي ديگر همراه است، زود چشم خواهيم گشود و خواهيم ديد آه 

-ي مدرن، قومدير يا زود درخواهيم يافت آه در آنار اين سه روايت از بازسازي هويت ملي به شيوه. ابتر و ناآارآمد هستند

  . آرده استاي در همه جا رخنه گرايانهگرايي مهلك و تجزيه

اي قومي خويش دلباخته باشيم و در توهم جداسري به سر بريم، دير يا زود در اين نسل يا نسل بعد، هرقدر به هويته  

شان مسير آوچ نياآانشان، تبارشناسي فرهنگشان، و منابع فرهنگيي قدمت زبانشان، با آساني روبرو خواهيم شد آه درباره

اي مدرن است آه از تفسيرهاي پا در مام اشكالش، برساختهگرايي جمعيتهاي ايراني در تقوم. به آنجكاوي خواهند پرداخت

شايد در اين نسل آساني باشند آه . علمي ناشي شده استشبهي منظم اما آشكار و رسوا از شواهد هواي تاريخي و سوءاستفاده

روغهاي ايدئولوگها مانند تاجيكان و پشتونهاي نسل پيش، درگير شور و هيجان شروعي دوباره و رستاخيزي قومي باشند و د

گرايان وقتي خود را وارث آشوري آوچك و فقير و آم جمعيت با هاي همين قوماما دير يا زود، فرزندان و نوه. را باور آنند

ي تفسيري ها خواهند پرداخت و در خواهند يافت آه همه چيز بر پايه به آند و آاو آتابخانه ببينند،اي چند ده سالهسابقه

  . توانست تفسيري نيرومندتر و آارآمدتر داشته باشد، آه راست نيز بوداهدي استوار شده، آه ميدروغين از شو
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تبارهاي جنوب تا آن روز، پشتونهاي افغانستان بوداهاي پدربزرگهايشان را با موشك نابود خواهند آرد، عرب  

شان اسم خود را ر در و ديوار معبدهاي باستاني با تيشه خواهند آرد، مردماني هويت زدوده بكي نياآانشان را در خارآتيبه

اي آهنتر، باشكوهتر، زيباتر، يا معنادارتر از حكاآي خواهند آرد، و اشموغان با تيشه به جان آثاري خواهند افتاد، آه سابقه

  . حد مجاز را برايشان آشكار سازد

  

يست راِه پيش پاي آنان آه قصد ندارند به در اين ميان اما، آنان آه قصد ندارند از ياد ببرند چه آنند؟ چ. 8  

آذربايجان و ارمنستان و تاجيكستان تبديل ي ي امارات، يا صاحباِن مليِت سي چهل سالهشهروندان آشوِر سي و هفت ساله

اي شوند؟ ساآنان بلخ آه نخواهند مرگ زرتشت در شهرشان را و حكومت آوشانيان را در آنجا از ياد ببرند، چه وظيفه

ي سرزمينشان را از ياد ببرند، و عراقياني آه از سكونت در نزديكي ي پنج هزار سالهارمنياني آه نخواهند سابقهند؟ دار

در توان در اين شرايط ايراني باقي ماند؟  اصوال چگونه ميي ايران سربلند باشند، بايد چه آنند؟پايتخت دو هزار ساله

وتاه عمر با معناي مبهم و تحقيرآميز، مِد روز شده است؟ و آيا به راستي عراقي شرايطي آه وابستگي به مليتهايي نوپا و آ

بودن، گرجي بودن، افغان بودن، تاجيكستاني بودن، و در آل عضِو دولتهايي با مساحتهايي چنين اندك و جمعيتهايي چنين آم 

  آور نيست؟ان آهنترين دولت جهان شرمرمق و چنين فقير و چنين ناتوان، براي وارثمحتواي فرهنگي چنين بيو تنوع و 

همچنان آه نياآانمان بارها در . شايد الزم باشد آه در اين روزگار، بار ديگر ايراني بودن را از نو تعريف آنيم

اي آه در خطر بر باد مان نسبت به اندوختهشرايطي مشابه با موفقيت چنين آردند، و نياز ما براي انجام اين آار و خودآگاهي

  . تن است، نماد آاميابي و پيروزي ايشان استرف

يافت و هخامنشيان دست اندر آاِر سترِگ در آن نخستين روزهايي آه ايران زمين در قالب يك دولت سازمان مي

ظهور " من"اي از ي دولتشهرهاي ايران زمين بودند، شكل خاصي از سوژه و پيكربندي ويژهيكي آردن هويتهاي پراآنده

در آن روزگار، مصريان و لودياييان و هنديان و سغديان و مرويان و اعراب و ايونيان، بدان . شدسي ناميده ميآرد، آه پار

ي نه به دليل برخورداري از قوميِت قبيله. بودند" مِن پارسي"دانستند، آه نمادي از دليل خود را سرافراز و نيرومند مي

 باستان، آه به خاطر پيوند با تمام اين عناصر به همراه عناصري ديگر، پارس، يا ديانت زرتشتي، يا سخن گفتن به فارسي

  .آه شخصي بود و محلي و موضعي و به بيان امروزين، قومي
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اي نو بايد آه صورتبندي شود، سنجيده گردد، محك "من. "داشته باشيم" من"امروز نيز، شايد نياز به بازسازي   

. ي تاريخي و فرهنگي ايران زمين بازسازي شودايد آه با تغذيه از اندوخته پارسي جديدي بِ"من. "خورد و آفريده شود

اي نيرومند، معنادار، پايدار و شادآام، آه رمز دروني ساختِن مليت ايراني آهن را بداند، بي آن آه درگيِر بخشهاي سوژه

ودمختار و آفرينشگر، آه بر اي هوشيار و انتخابگر و خ"من. "فرسوده و مندرس سنتهاي دست و پاگير گذشتگان شود

ي مدرن را دريافته باشد و از آن گذر آرده باشد، بي آن آه اسير بازتابهاي چارچوب فهم مدرن مسلط باشد و انضباط سوژه

  . گرايِي مهلِك نهفته در آنربِط آن باشد، و گرفتاِر قومبي

بي تكيه به . يز بايد از خودمان شروع آنيمهمچون روزگاران گذشته، اين بار ن. نويني در راه است" مِن پارسي"  

توجه بي. دآر خواهند يگردند، و در نهايت راِه ما را اگر شايسته و سودمند بيابند، پيروترين راه ميعوامي آه به دنبال ساده

  . آننديبينانه و موقتي تعبير مهايشان را در مقياسهايي آوتهبه بايد و نبايدهاي نخبگاني آه منافع خويش و گروه

در آليِت فراگير و انسجاِم هدفمندش، و در تكثِر . را بيافريند" مِن پارسي"اين بار نيز بايد هرآس نخست در خويشتن آن 

ي ماست تا راهبردهاي نويِن منضبط آردن ي معنايِي ايران زمين، در دسترس همهخزانه. اشمدارانهآزادانه و پويايِي اراده

هايي نظري و انتزاعي براي فهم آنچه آه به انجام دادنش نياز داريم، پديد رتبندي نماييم، و دستگاهخويش را تجربه آنيم، صو

اي نامدار و گرانقدر از آوشندگان همين راه آه نظير از متون در اختيار ماست، و سلسلهاي گرانبها و بياندوخته. آوريم

عضويت در اين حلقه و حضور در اين هنگامه، شايد ارزشمندترين . يابدشان از امروز تا هزاران سال پيش ادامه ميزنجيره

ي پرآشوب، و ايراني بودن، امروز و در اين زمانه. چالشي باشد آه بتواند زندگي ما را، به عنوان يك انسان، معنادار آند

  . و دلير در خواستندست بر قضا درست امروز و در اين شرايط، بختي است بلند براي آنان آه جوياي سرافرازي باشند

فهِم چارچوبي نظري ضرورت دارد، تا در . چرا آه پارسي شدن، امروز پيروي از سرمشقي نمونه و قطعي نيست  

طرفانه اش دقيق و روشن و بيها الزم است، تا با پشتوانهآن داوري آنيم و نقد نماييم، و تسلط بر سپهري از دانشها و داده

پارسي بودن، امروز به معناي . مان پرهيز آنيمي گذشتگانمورد درباره يا شرمسارِي بيمحابابنگريم و از ستايش بي

برگزيدن زباني آه بدان سخن بگوييم، برگزيدن زبانهايي ديگر آه قوميت خويش را در دل . برگزيدِن محض و خالص است

ر و سخندان از گنجه تا سمرقند و از دهلي تا آوچنان آه پيش از ما هزاران هزار سخن. اين زباِن فراگير عمومي تقويت آنيم

  .قونيه آردند
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. اي جغرافيايِي مرسوم گره خورده باشدگرايي مدرن و مرزبندياي محلي نيست آه با مليظهور مِن پارسي، برنامه  

بيست و چند . ارندي ايرانياِن بالقوه خارج از مرزهاي آشوِر ايران قرار دامروز نيز مانند بارها و بارهاي پيش، بخش عمده

اند ميليون افغان و چند ده ميليون عراقي و ارمني و گرج و تاجيك را با هشت ميليون نفري آه از خود ايران به غرب آوچيده

اي آه را گويا ما سكاهاي نو، آوچگردي. جمع ببنديد، تا دريابيد آه عصري جديد از آوچگردي ايرانيان آغاز شده است

  .  بودند، از سر گرفته باشيمآسا متوقف آردهپيش در مرزهاي خونيرِث بهشتاجدادمان هزاران سال 

" من"تدوين راهي است براي بازسازي مفهوم . اي هستي شناسانه استاز اين رو تبديل شدن به مِن پارسي برنامه  

اين تنها به تاريخ يك . سترگشانتالشي است براي فهِم مجدِد امور مرسوم و آشنا و بديهي، در آليِت . ترين شكِل ممكندر عام

گردد و هرچند مانند بارهاي پيش در اين قالب بيان مي. شودهاي ادبي و زباني يك آشور مربوط نميتمدن يا اندوخته

امروز نيز مانند بارهاي قبل، بايد باور آرد آه هرآنچه نيك و برگزيده و خوب و آارآمد است، از آِن . شودصورتبندي مي

تلفيق درست اين . و اهميتي ندارد آه آن را از آدام فرهنگ و از آدام مقطع وام بگيريم. آه تصاحبش آنيمماست، اگر 

سابقه و بياي "من"عناصر و ترآيب آردنش در نظامي منسجم و يگانه، و بهره گرفتن از آن براي تبديل شدن به چيزي نو، 

  . سازدرا ممكن مي" پارسي"نيرومند، چيزي است آه ظهور 

قول و قراري رازورزانه در . ي آفرينش من پارسي همچون قول و قراري پنهاني بنگريماز اين رو بياييد به برنامه  

ي آهن ندارند، آه اينهمه بار در اي جز خويشتن براي جستجوي اين جام جم، و تحقق آن معجزهميان اشخاصي آه عرصه

در ابتداي آار نه  . چنين خوب در قالب شعر صورتبندي شده استي فرهنگ ما تكرار شده بود، و شايد از اين روزمينه

  .همچون جنبشي عمومي و فراگير، آه مانند انتخابي شخصي و آوششي فردي

هاي ديگران و نترسيدن از اصالح آردن  زدن و نهراسيدن از محكپس بر ماست خواندن و انديشيدن و گمانه  

بندي استواري آه بتوانيم با تكيه بر آن مان؛ و برگزيدن استخوان بسيار غنيريخي تابر ماست آند و آاو در سابقه. خويشتن

بر ماست آه آنچه را ارزشمند وسره و نيرومند است برگزينيم و هرآنچه آژ و ناراست و دروغ . بر پاهاي خويش بايستيم

  . روغها خو آرده باشيمهرچه آن راستها دوردست و ناآشنا بنمايند و هرچه به آن د. است را از دست بنهيم

بر ماست آه ايراني بودِن خويش را، . ميراثي ارزشمند را آه در اختيار داريم، پاس بداريم و بر آن بيفزاييمبر ماست آه 

بر . زباِن پارسي را، و تاريخ فراگير ايران زمين را در تماميت ديرپايش بفهميم و بشناسيم و تصاحب آنيم و به آار بنديم
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هايي زيبا اما دروغين و سطحي تا با توهم و خيال و دروغ سابقه. و هوشيار باشيمبر ماست آه نيرومند و راستكار   

بهره، اند و از اين خزانه بي آنان آه از اين حلقه بيروني ستايش يا شرمسار نكوهشتا شيفته. مان جعل نكنيمگذشتگانرا از 

  . نشويم

زيستند را دريابيم و در دماني را آه در اين سرزمين ميآردارهاي نيك و بد مر. بر ماست آه گذشتگان خويش را بشناسيم

بر ماست آه آوشش ابرانسانهايي پرشمار و نيرومند را آه در سراسر اين تاريخ . موردشان به راستي و درستي داوري آنيم

يار و خردمند چند هزار ساله در اين سرزمين پارسي بودن را تجربه و ابداع آردند را ارج نهيم، و چندان نيرومند و بخت

  .ي سربلند به شمار آورنداي از اين سلسلهباشيم آه آيندگان ما را حلقه

ترين شكها و ترديدها بازبيني آنيم، و انضباطي سخت و مستحكم را بر خويشتن چيره بر ماست آه هستي خويش را با ژرف

بر ماست آه بمانيم و شايسته بمانيم و . خ بگشاييمسازيم، و راِه مهر پوييدن با ديگران و پيوستن به همگنان را در اين سنگال

  . شويم و سزاوار شويم

  .بر ماست آه پارسي شويم
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