
هویت و تصاحب

 

محمدرضا نیکفر

 

اینبحثیانتزاعینیستوربطمشخصیبهموضوع. دراینیادداشتبهنکاتیدربارهتاریخونژادوهویتایرانیمیپردازم

بهصورتمستقیممربوطاستبهنبردیکهدرایرانوبرسرایرانجریاندارد،نبردیبامضمون. تحریموخطرجنگدارد

.تصاحبوتملک

 

مقدمه ای برای روشن شدن بهانه بحث

فارسیازمنخواستعنوانهایتعدادیکتابرافهرستکنمکهبهنظرم" بیبیسی"بیشازدوسالپیشیکیازهمکاران

منچنانکردمکهخواستهبودو. توضیحدادکهبراییکمجموعهرسانهایمیخواهند. درصدسالاخیرتآثیرگذاربودهاند

:درفهرستکتابهانخستازاینکتابنامبردم

 

.۱۳۴۰،کتابتاریخکالسپنجمدبستان،دهه"ازآغازتااسالم"

 

پروایاقلیتیرانداشتموندارمکهاز. نوشتم[ 1]پاسخمرادرچندتوئیت. آشناییپرسیدکهچرااینکتابرامهمدانستهام

وجالبایناستکهاینانکهمعنایکلماترانمیفهمند،بهدلیلتراکمنفرت. خواندنوفهمچندجملهسادهناتوانهستند

هاهستندو"آریایی"اندیشیدهنشدهبهزبانپریشیمبتالیندوواکنششاندشنامدهیدرزشتترینصورتآناست،درصفاوِل

.برویدودرپایآنرشتهتوئیتهاورژهنوآریاییهاراببینید. میکنند" ایران،ایران"ازهمهبیشتروگوشخراشتر

 

۲۸در. اززمانمشروطیتباآندرگیرهستیم. لومپنیسمبخشجداییناپذیرسیاستدرایراناست. اماایناتفاقخاصینیست

وپساترهمدیدیمشمثالًبهصورتنشریه. خردادودرشکلحزباللهیآنازپیشازانقالبشاهدشبودهایم۱۵مرداد،در

.اکنوناینجریانشاخهشاخهشدهویکشاخهٴسرشناسدیجتیالآن،آریامهریهاهستند". جیغوداد"

 

.روشن است که با لومپن ها بحث نمی توان کرد

 

.هرگاهفرصتکردمبهگفتوگوپرداختم. اماکسانیهمبودندکهپرسشوانتقاِدکمابیشفکرکردهداشتند

 

برخیبرهمانرواللومپنی،درقالبخودنماییازطریقحملهبهچیزیکهنمیفهمندش،مبتال. بهتدریجمقاالتیهمظاهرشد

شایدچیزهای. بهدیگرمشکالتنوآریاییهاودریکموردپسازتصحیحفحاشیآغازینبابارقههایکمرنگیازپرسش

مشتنمونهخروار. همانهاکهازنوکیشانآریاییدیدهامکافیاست. دیگریهمدراینفاصلهدرآمدهباشد،امامنپینگرفتهام

.است

 

.مجموعهایازنکاتگرهیمرتبطبابحثوجودداردکهدرزیربهاختصاربهآنهامیپردازم

 



ملت و ملی گرایی

.دوستانیگفتنددربارهاینگونهموضوعهابایدبهتفصیلنوشت. پیشازهرچیزبهقضیهطرحموضوعدرتوئیتربپردازم

ازناسیونالیسمدر[ 3]درآننوشتهها[ 2. ]مننوشتهاموآنچهدرچندجملهآوردمچندگزارهازمیانمجموعهنوشتههابود

درنقدناسیونالیسماشاره. همهشکلهایشانتقادشدهودرنقدتجربهچپبرموضوعاهمیتنقداینایدئولوژیتأکیدشدهاست

بهاینموضوعبسیارالزماستکهاستالینیسمایدئولوژیودستگاهسازندگیمتمرکزملیروسوبرکشیدنآنبهسطحیک

اینایدئولوژیانسانهارادربستهایقرار. درآننوشتههاآمدهکهناسیونالیسموکیشدولتهمبستهاند. ابرقدرتبودهاست

ایننکتهنیزطرحشدهکهازتقسیمبندیناسیونالیسِمستمگروناسیونالیسِمملل. میدهدکهنیازبهقفلمحکمیبهاسمدولتدارد

.ستمدیدهسوءاستفادهشدهواینناسیونالیسمخوبهمسرانجامینداشتهجزکمکبهتولیدمجموعهایازدولتهایفاسدومستبد

 

زمانیکهایننکاتطرحشد،بهویژهازطرفقومگرایانموردحملهقرارگرفتمکهادعامیکردندطرفداردولتمتمرکز

موضعمنتغییرینکردهکههماناموضعنقدکیش! امااکنونبهمنحملهمیشودبااینادعاکهتجزیهطلبام. هستم" فارس"

.درستبرهمانمبنایمخالفتباوالیتقدرتمرکزیباتجزیهطلبیمخالفم. دولت−ملتدرهمهشکلهایآناست

ایدهآلبایدبرانداختنوالیتباشد،نه. تجزیهطلبی−درموقعیتما−طلِبافزودنبرتعداددولتهایمستبدوفاسدمنطقهاست

.تکثیرآنخاورمیانهراتنهاازاینچههست،فلکزدهترمیکند. تکثیرآن

 

امااینآنایدئولوژیجدیدی. مردمطبعاًزادگاهودیگرانسانهایهمسرنوشترادرجاییبهاسممیهنوکشوردوستدارند

مفهومملتکهایرانیاندرمعنایجدیدشآنرااز" )ناسیون"ناسیونالیسمگردمفهوم[ 4. ]نیستکهبهآنناسیونالیسممیگوییم

درفاصلهتبدیلمردمبهملتونمایندگیاینملتتوسطیک. ملتهمانمردمنیست. ساختهشده( ترکهایعثمانیبرگرفتهاند

کهارگنشینانش)دولتبسیاتفاقهامیافتدکهاززمرهآنهاهستندیکدستسازی،حذف،تبعیض،تشکیلیکارگحکومتی

ستایشگراِناینترانسفورماسیون،آنراتمیزوحماسی(. هاهستند،عنوانیباهمانمنشألغویارگنشین"بورژوا"بخشاصلی

کارتفکرانتقادی،کهراستگرایانآنرابرنمیتابند،نشاندادنخونوکثافتیاستکهباایناستحالههمراه. جلوهمیدهند

.است

 

خواندهمیشده،به" مله"بهایندلیلسادهکهمفهومملتجدیداستوآنچیزیکه. نبودهاند" ملت"مردمسرزمینتاریخیما

امانوعیحسِشبِهملیدراینخطهوجودداشتهکهدرآثارتئوریکدرزمینهملیگراییگاهیبه. معنایدینوآیینبودهاست

proto-nationalismعنوان میالدیدر۱۶بهنزدیکترینشکلبارزآنبهعصرجدیدایرانی،درقرن. خواندهمیشود

ناسیونالیستیبهناسیونالیسم،همزمانوهمبستهباشروع-استحالهانگارهٴناسیونالیستیوارپیشا. دربارمغوالنهندبرمیخوریم

اینتبدیلرادربرخیجلوههایبیانیدردربارقاجاروبرخینوشتههایپایانعصرناصری. عصرجدیدایرانیآغازمیشود

اماآنچهباتحلیلگفتمانیوتطبیقیباصراحتناسیونالیسمخواندهتواندشد،آنایدئولوژیایاستکهدر. مشاهدهمیکنیم

.اهمیتویژهایدارد( ۱۹۲۲تا۱۹۱۶برلین،" )کاوه"بهویژهنشریه. تقریرشدهاست" آینده"و" ایرانشهر"و" کاوه"نشریات

[5. ]آنشکلآغازینومبهمناسیونالیسمدراینجاستکهبهصورتناسیونالیسمخاکوخوندرمیآید

 

درجریانحمالتیکهبهدیدگاهمنشد،برخیبرایموجهکردنکاربستواژهآریاییبهژنتیکوبرخیدیگربهکتبیههای

اینبیچارگیکهمشکلهویتامروزینرامیخواهندباژنیافالنلفظدریککتیبهباستانیتوضیح. باستانیارجاعدادند

پهنهبحث،تاریخمفهومهاو. ورودمنبهموضوعنهژنشناسیاستنهباستانشناسی. دهند،واقعاجایتماشاوتأسفدارد



بعدابهصورتیکیاز. یکلفظبیگانهوارداتیدردورهشکلگیریناسیونالیسمخاکوخوناست" آریا. "تحلیلگفتماناست

میشدنادیدهاشبگیریمتااینکهبابرآمد. اماخوشبختانهجذبفرهنگنمیشود. ایدئولوژمهایایدئولوژیشاهنشاهیدرمیآید

.اسالمگراییمواجهشدیم

 

برآمد نوکیشی آریایی و سنجش مایه معرفتی آن

مشابهتیجدیبافاشیسمبهعنوان. اسالمیسمدرهمهشکلهایش،ازجملهشکلخمینیستیآن،نوعیاستحالهناسیونالیسماست

[7. ]ودرآنعناصریازآموزههایمدرننژادواردشدهاست[ 6]ناسیونالیسمافراطیدارد

 

مصالحکارپیشاپیش. درمیانسلطنتطلبانازابتدارویاروییایدئولوژیکبااسالمیسمبرپایهایجاددوگانهاسالموایرانبود

برایآناناینپرسشمطرحنبودکهباالخره. ایرانیدرذهنخوددرستکردندکهگویاهیچنسبتیبااسالمندارد. آمادهبود

درابتداهیچتوضیحی. قرنگذشتهراتوضیحمیدهید۱۴شماکهتاریخسلطنترااساستاریخایرانمیدانید،چگونهایران

یادولتهایغربیویاکسانیازخودشانرامتهمبهخیانتیمیکردندکهباعثشدتختوتاجازدست. برایانقالبنداشتند

کمکمیادشانرفتوکسانیگفتندکهاصالًانقالبیدرکارنبودهاست؛توطئهایخارجیبودهکهیکهندیآنراپیاده. برود

گفتنددولتآخوندیدولتیاشغالگراستواینانیکهبرمسندقدرت. بهتدریجدرمیانشانموضوعاشغالمطرحشد. کرده

طبعاًوقتیاشغالکشوربهدستبیگانهمطرحباشد،بازپسگیریبهکمکلشکرخارجی. نشستهانددراصلایرانینیستند

.موجهمیشود

 

سخنمیگفت،کل" امتناعتفکردرفرهنگدینی"عدهایازباسوادهایسرخوردهازانقالبمدتیپیرونویسندهایشدندکهاز

بابرآمدراستافراطیدرسطح. فرهنگایرانیرادینیمیدانستونهایتحرفشاینبودکهایرانیجماعتشعورندارد

سیاهی. جهانبخشیازایندستههمازسرخوردگیوانفعالدرآمدندوبهتقسیمایرانیجماعتبهآریاییواسالمیگرویدند

دردهسالهاخیرعدهایجوان،پروردهنظامتربیتیوالیی،سرازخارجازدرآوردندوتافرودآمدندغیریت. لشکرهمآمد

حاالدیگراینفکرکهآریاییهامظهرشعوروتمدنووارثحقیقیکشورهستند،. شیعیشانبهشورنوآریاییاستحالهیافت

.فراگیریدیجیتالیافت

 

یکُکدهستند،. فاقدبارمعرفتیهستند" آریایی"اززاویهتحلیلگفتمانوپیگیریمسیردگرگشتمفهومهاواژههاییچون

یکپناهندهایرانیدریکمرکزاسکانپناهندگاندرآلمانبهمترجمگفته. اشارهایهستندبهیکوضعیت،بهیکموقعیت

استکهبهمسئوالناعتراضکنوبگوکهنبایدماراباسوریها،افغانهاوسیاههایکجابیندازید،آخرماآریاییهستیمو

.نهازنژادطرف،بلکهازکمپلکسیکهبهآندچاراست،خبرمیدهد" ماآریاییهستیم"جمله! خیلیبههیتلرعالقهداریم

حتماباسوادهاینوآریاییخودراهمسطحاینپناهندهبیچارهنمیبینند،وچنانکهمیبینیمبهبحثلغویوباستانشناختیهمرو

.آوردهاند

 

درآکادمیبحثریشهشناسیحقانیتخودرادارد،امادرآنجاهرگونهتفسیرکهبخواهدازمفهومساختهدردورانهایکهن

یکمفهومسازندهبرایدورانمادرستکندوآنراپایهٴیکدیسکورسسیاسییایکاستداللرواییتاریخیقراردهد،

بحثیکهمنطرحمیکنم،بحثسیاسیاست،بحثآکادمیکنیستامامتکیبرآکادمیدر. خروجازپهنهٴآکادمیاست

استنادمنبهپژوهشهایپسزنندهٴاوهاماستونیزپژوهشهاییکهتاریخمفهومهارابررسیدهاندو. مفهومیانتقادیاست



واردگفتارمامیشودواینمفهومدربرلینچهتغییراتیnationنشاندادهاندکهمثالمفهومملتچگونهبهعنوانمترادف

.مییابد

 

نکته بی کانونی و تقلیل ناپذیری به حکومت ها

این. ناسیونالیستیایرانیدردربارگورکانیانهندبرمیخوریم-اشارهشدکهبهنزدیکترینشکلانگارهٴناسیونالیستیوارپیشا

ایرانوجودداشتهبهعنوانساحتیتقلیلناپذیربهدولتها: »نکتهبسیارجالبیاستدرتأییداینگزارهکهدرآنتوئیتهاآوردم

یونانیتهم. اینساحتمغناطیسِیبیکانونمحصولمشترکاقواممختلفاست،همچونیونان،همچونهند. ومرزهایاقتدار

.«اززاویهتاریخجهانومنطقهبایدبهتاریخساحتورودکرد،نهاززاویهدولتهاوسلسلهها. محصولمشترکاست

 

"مغول"درتاریخنویسیمعمولایرانی. وتقلیلناپذیریبهحکومتهاروشنشود[ 8]مثالدیگریبزنمتانکتهبیکانونی

ایراناکنونکجاست؟تاریخنویسیدولتمدارکانونآنرادر. مغولهابهایرانهجوممیآورند. وحشتناکترینانگارهاست

تختسلطنتیخوارزمشاهیانقرارمیدهدورهبرمقاومتآنایراندربرابرمغولهاراجاللالدینپسرسلطانمحمدمعرفی

رهبر. کانون،اینآخرینسلطانسلسلهترکتبارخوارزمشاهیاناستکهابتدانزدیکبودبهدستبرادرانشکشتهشود. میکند

!مقاومتوقتیازبرابرمغوالنمیگریزد،چهمیکند؟بهسویگرجستانمیرودوبهنامجهادبهقتلوغارتمیپردازد

 

اینقوم،ازقتلوغارتآغازینکهبگذریم،ازروادارتریناقوامیبودندکهپابهخطهایران. مغوالندرایرانمستقرمیشوند

اگربرایمان. مغولزبانشراتحمیلنکردهوچوندینشکیشنیاکانبوده،نخواستهبقیهراباخودهمکیشکند. گذاشتهاند

اهمیتویژهایداشتهباشدکهازمملکتمحروسهایرانصحبتکنیم،اولینجلوهآندرایرانپسازاسالمرادردولت

نوکیشانآریاییشیفتهدولتوسلطنتنیکوستبداننداگرمملکتمحروسهمبنایافتخارتاریخی. ایلخانیانمیبینیم،نهصفویان

.سپسترکانمیآیندوجانشینمغوالنمیشوند. باشد،بنیانگذارآندرایرانپسازعصرساسانیمغوالنبودهاند

 

:اززاویهایدیگرهمباذکرمثالبهنکتهبیمرکزیبپردازیم

 

مردممحیطزندگیاشترکیسخن. یکیازمهمترینشاعرانایراننظامیگنجویاست،اودرعهدسلجوقیانمیزیستهاست

ممکناستبگوییمکانونایرانیتدرزیستجهاِننظامیگنجویدیواناشعار. میگفتهاند،امااوبهفارسیشعرمیسرودهاست

یونانیشخصیتمحوری" اشغالگر"یکسردار. امافراموشنکنیمکهیکیازآثارمهماواسکندرنامهاست. اوبودهاست

دیگرآثاراورا. منظومهاوست،اثریکهدرآناسالمویونانوایرانوهنددرهممیآمیزند،همراهبامدحوثنایسلطانترک

.میتوانیمبههمینشیوهتحلیلکنیم

 

درزماناوکانونایرانیتدرکجابوده؟دردربارسلطانمحمودیادر. درموردفردوسیهممسائلمشابهیطرحشدنیاست

نوکقلمابوالقاسم؟کسانیکهشاهنامهراشاهمحورانهمیخوانندبهشاهوقتچهنگاهیدارند؟جنایاتاینشاهدرخطههندوها

گسترشمرزایرانیتبودهاست؟اگردرآنهنگامچیزیچونساواکووزارتاطالعاتوارشادوجودداشت،آیااثریاز

داستانپدیدآمدنموجوداتدرآغازکتاب–اینداستانازکجا: شاهنامهبهجامیماند؟وشاهنامهرابازمیکنیمومیخوانیم

آمدهاست؟روایتیزرتشتیاستیایونانی؟شاهنامههممحصولمشترکاستوکلیدفهمآنوروداززاویهتاریخجهانو

[9. ]منطقهاست،نهیکناسیونالیسمسلطانمحور



 

میتوانیمصدهامثالدیگربزنیمبرایاینکهنشاندهیمقایلشدنبهکانونیبرایایرانیتوقراردادناینکانوندردربارهابه

.صدهاتناقضراهمیبرد

 

ابرتاریخ ایرانشهر

درمیانملیگرایان،سیدجوادطباطباییاینامتیازرادردرکوفهمتاریخداشتهکهدریابدنمیتوانایرانیترابامملکت

اوبرایروایتتاریخیبلند،وجودانگارهمحوریایراالزمدیدهکهآنرازیر. محروسهوگفتاروکردارشاهانتوضیحداد

اِشکالاوایناستکهاز. اوردپایایرانشهررادرمجموعهایازعللوآثارمیگیرد. بهمامعرفیمیکند" ایرانشهر"نام

هالهمتافیزیکیمفهومراکهحذفکنیمسراز[ 10. ]اینبرساختهاستفادهسازندهمیکندوبهتنگنایاستداللرواییمیافتد

.خانهنجباووزرادرمیآوریم

 

هر. جمعیانبوهرژهرفتند. ایرانبهصورتیککارناوالنمایشدادهشد. جشنهایدوهزاروپانصدسالهرابهیادآوریم

امامگردرواقعیتتاریخیهردستهدشمندستهپیشازخودوپساز. دستهدرمیانآنقشونسلسلهایرانمایندگیمیکرد

خودنبودهاست؟چراشکافهایتاریخییونانیوعربومغولرانشانندادند؟کوچکبودهاندومیشدازآنهاچشمپوشید؟

.همهجایجهانچنیناست. اگرتئاترراواقعیکنیم،رویصحنهخونجاریمیشود–واینفقطمشکلایراننیست

 

برایآنکهصفدروغینتاریخینپاشد،بهچیزهاییچوننژادیایکروحویژهمتوسلمیشوند،مثالنژادآریایییاروح

این،گریزازتاریخ. ایرانشهری (history)بهابَرتاریخ(metahistry) هوشمندانهترینوقابلاحترامترینروایت[ 11. ]است

راسوژهاینابرتاریخمیکندوگمانمیبردبا" ایرانشهر"محافظهکارانهوناسیونالیستیازتاریخایران،روایتطباطبایی،

اینمیتواندایدهایباشدبرای. نوشتنداستانآنمشکلبحرانهویتحلمیشودوماتازهمیتوانیمشروعبهتفکرسیاسیکنیم

برایاینکهایدهبنیادی" ایرانشهر"حداستحکام. اماباآنچیزیدربحرانهویتحلنمیشود. خوداوومحفلیازهمراهانش

نیست" آریا"تاریخوهویتماشود،چندانبیشترازپندارسرزمین .

 

ایران مردم، ایرانی با روی باز

ازیکسووازسوی[ 12" ]ازپایین"اماچهاصراریوجودداردکهبرایخودمانیکابرتاریخبتراشیم؟مکتبتاریخنگاری

همهچیزخودشرادرجایواقعیاشنشان. وگفتمانهاماراازمصالحابرتاریخیبینیازمیکنند[ 13]دیگرتاریخمفهومها

آنگاهایرانیتجلوهمییابد،دریکمفهومباز،به. میدهدوقتیپهنهتاریخیمقدمراتاریخجهانوتاریخمنطقهدرنظرگیریم

مردمیبودهاندبا. صورتموجودیکههست،نهبهدلیلشاهانبلکهعلیرغمشاهانوهمچنینعلیرغممالیانازهرکیشی

همچنینفکر. زبانهایمختلف،ازتیرههایمختلف،زجردیدهاند،ساختهاند،خرابشدههارابارهاوبارهاازنوآبادکردهاند

.کردهاند،شعرگفتهاند،نگارگریکردهاند،وشادمانیکردهاند،باوجودمصیبتهایشان

 

درفکر. یونانیتنیزچنیناست. نمیتوانستبدوندرهمآمیزیاقواممختلفآنشودکهشد. اینایرانیتمحصولمشترکاست

ابنسینابهارسطوبسی. یونانیتدرایرانیتحضورزندهدارد. یونانیمیتوانبسیعناصرایرانیومصریوهندیپیداکرد

راکهورقبزنید،بهجایتختجمشیدوتیسفونومکهومدینهازآتنسر" شفا. "نزدیکتراستتاتوماسقدیسبهمعلماول

ازاینپیکرهٴباشکوه،عناصر. حافِظبسیارارجمندوعزیزماهمهرنگاست. بخشیازوجودمولویهندیاست. درمیآورید



فرهنگموسومبهاسالمی،بهویژهبخشایرانیآن،بادوپهلوییوابهام. یونانیوهندیواسالمیراکهبگیرید،فرومیریزد

واینازجملهبهدلیلودلیِلدرهمآمیزیهایشگفتانگیزیاستکهمرزکفروایمانراهماز[ 14]وایهاممشخصمیشود

متکیکردنایرانبهفیزیکنژادیامتافیزیکایرانشهر،اینحالتمواجوپویاراازآنمیگیردومسخش. میانبرمیدارد

.میکند

 

االهیات سیاسی

یکاندیشهریزومیبرایتوضیحوجودایرانسازگارتراستتامابعدالطبیعهسنتیکهالگویشبرایتوضیحجهانیاهرپاره

.الگویتوحیدِیدرختوار،خونریزونکبتآوراست. ازجهاندرختاستکهریشهمشخصومعینویکساقهاصلیدارد

اگربنابرایمانباشدارجمندآنالگویچندخداییایاستکهدرآنخدایانهمسایهزبانهمدیگررابفهمندوسوگندبهاین،

اگرچنیننکنیمازچنبره. خداوشیطانراپشتسربگذاریم[ 15]جدایشگریموسایِی. اعتباِرسوگندبهآنراداشتهباشد

.رهایینخواهیمیافت[ 16]االهیاتسیاسی

 

اینیادمانصحنهایرانشان. تجسمتکاندهندهآنرامیبینیمدرنقشرستم. االهیاتسیاسیبااسالمبهخطهماواردنشدهاست

دریافتمیکند؛همشاهوهماهورامزدا( سمتچپ)داردحلقهشاهیراازاهورامزدا( سمتراست)میدهدکهاردشیربابکان

زیرپایاسباهورامزدااهریمنافتادهاست،زیرپایاسب. سواربراسباندوزیرپایاسبهرکدامیکنفرافتادهاست

اردشیر: بهباالنگاهکنید،بهباالبهمعنایپهنهسروری. اردشیرجنازهایکهگمانمیروداَردَوان،آخرینشاهاشکانیباشد

دشمنشاههمتراز: اکنونبهپاییننگاهکنید. داردحلقهپادشاهیراازدستاهورامزدامیگیرد؛قدرتاوازاهورامزدامیآید

مگرایدئولوژیوالییحاکمتفاوتیدارد. قدرتشاهازخدامیآیدوهرکهباشاهدرافتد،سرشتیاهریمنیدارد. شدهبااهریمن

بافکریکهپشتسرایننقشاست؟

 

 

 

اماجالبایناستکهاگرازاینتاریخدینزداییکنیم،کلیتآنفرو. تاریخسالطینایرانسرشارازجنایتاستبهنامدین

بههمینخاطرمیتوانیمبرنهیمکهنقداسالمبدوننقدسلطنتونقدسلطنتبدوننقداسالم−وکالًنقددین−بیمایه. میپاشد

.است

 

جهانکهنرانبایدچونجهانامروزیندیدکهبامرزو. ازابتدابیرونینبودهاست. اسالمنسبتبهایرانبیرونینیست

سفرنامهناصرخسرو،گلستانسعدی،آثاردیگریازایندست،وکتابهاییحاویسفر. گمرکوگذرنامهپارهپارهشدهاست

آندنیارادرنظرگیریموقتیبخواهیمازنسبتایرانو. فکریمثلحکمهاالشراقراکهمیخوانیم،دنیایدیگریمیبینیم

.ایرانکنونیپدیدهایجدیداست. بخشاصلیایرانیتدرآندنیااست. اسالم،نسبتایرانویونان،یاایرانوهندحرفبزنیم

تحمیلمفهومنژادیاتصورپیوستگی. پدیدهکهنبسیبازترازپدیدهجدیداست. ایرانیتمحدودبهاینپدیدهجدیدنیست

.حکومتیبرقراریاختناقدرآندنیایوسیعرنگارنگاست

 

اگرافقبازیروبرویمانباشد−افقعدالتوآزادیوصلحوهمزیستی−،بهپشتسرهمکه. آینده،تعیینکنندهگذشتهاست

اگربخواهیمحکومت. نگاهکنیمافقرابازمیبینیم،وجلوههایبیشماریازتالشبرایرهاییوعدالتبهچشممانمیخورد



متمرکزبامرزهایآهنینوآیینومرامیسفتوسختداشتهباشیم،آنگاهدرتاریخگذشتههمدنبالتمرکز،مرزوسلطهآیینی

مشکلاصلینوکیشانآریاییایننیستکهتاریخنمیدانند،بلکهایناستکهآرمانشانبرقرارییکاختناقدیگر. میگردیم

.استوازهمینرودرتصورشانازتاریخ،نژادوشاهنقشاصلیرادارد

 

نبردجاری

[17. ]نبردیکهدرایرانجریاندارد،نبردبرسرتصاحبوتملکاست،درهردوشکلنبرداربابانونیردعلیهاربابان

برهمینپایهتصوروتبلیغ. داردنبردیرابرسرتصاحبپیشمیبرد. راستگمانمیکندطبقهحاکمبدیلاست" اپوزیسیون"

میکندکهداردعلیهیکنیرویاشغالگرمیجنگد،خصمیکهجاییرااشغالکرده،جاییکهدراصلبهاینطبقهبرحقواز

در. طبقهحاکممستقرهمسفتبهجایگاهخودچسبیدهوبسیمصممترازطبقهحاکمدورهشاهنشاهیاست. ژنبرترتعلقدارد

.میانهیئتحاکمههمنبردسختیبرایتصاحبوتملکدرجریاناست

 

والیتفقیه،اصالحطلبی،اصولگرایی،اقتصاداسالمی،. نبردبرسرمالکیت،گفتمانیاستکهُکدهایخودرادارد

همه... وازاینطرفتحریم،پهلوی،نژادآریاوپادشاهی... خصوصیسازی،دورزدنتحریم،جهاداقتصادی،ژنخوب

گفتارحرافترینمداحو. همهدریکترازدیسکورسیوقرارداشتهوهیچگونهارزشمعرفتیندارند. ُکدهایتملکهستند

کسیممکناستصادقانهبه. آیتهللاهمانقدرگزافوپوچاستکهگفتارباسوادتریننویسندهٴازشیعهبرگشتگاننوآریایی

.تحقیقاتدینییاباستانشناسیعالقهداشتهباشد؛مسئلهاینیستامابایدمواظبباشدازگفتمانتصاحبفاصلهبگیرد

 

گفتهبودکهاینمفهومدراصلبهنژاداشارهنداردوعنوانایرانیباستانیطبقه" آریا"یکیدرنقددیدمننسبتبهمفهوم

عدهایباتصورنجیببودنوازژنویژهبودن،چسبیدهاندبهاین. درگذشتهاگرچنیننبوده،امروزهگویاهست. است" نجبا"

مفهوموباآنیکحساربابیمییابندکهالبدبهآننیازدارندبرایغلبهبرحستحقیرزیردستبودندردورانوالیییا

.اماکاشماجرادرهمینحدباقیمیماند. امااینیکخودفریبیبیشنیست". آریایی"زندگیدرکشورهایخارجی

خوداربابپندارانآریاییفضایگفتاروهمفکریعمومیراتخریبمیکنندونتیجهکارشانکمکبهآناستکهنبرداربابان،

ایدهآلآناستکهمحورگفتماندر. اینبدترینچیزیاستکهممکناستبرایایرانپیشآید. محورگفتمانسیاسیرابسازد

اگرجامعهگردتقابلمدعیانتعلق. راستایتقابلبیچیزانومحرومانومالباختگانوزندگیباختگانبادستگاهاربابیباشد

.مملکتبهدستهآنهاچندپارچهشود،وحشتیبرماچیرهمیشودکهحتایکپایانوحشتناکنیزبهآنپایاننخواهدداد

 

شانسآنانبرای. اماازاینکهازخوداربابپندارانآریاییناممیبریم،نبایداینپندارحاصلشودکهاهمیتخاصیدارند

امیداصلیآنانبهکمکخارجیاستوجالباینجاستکهبخشیازاینکمکخارجیکمک. تصاحبکشوربسیارکماست

عربستاناینکقراراست. عربستانسعودیاست،یعنیجاییکهبرایآریاییهایکالسیکایرانیکانونبرآمدنکبتبود

بهاحتمالبسیارجناحیازاربابانفعلیسرانجامباواشنگتنوریاضآشتیخواهدکردوآنگاهدوره! بشودکانوننعمتآریایی

تازهدرآنجا. اگرجنگهمشود،یکآسیبعمدهراکیشسلطنتخواهدخورد. بیشفعالینوکیشانآریاییمابهسرمیرسد

میهندوستایرانیهمدستیجنگاورانهبابیگانگانرا. اولتراناسیونالیستهایآریاییخواهندفهمیدمیهندوستیایرانییعنیچه

درمیانناسیونالیستهای. جنگطلباناگرجزاینبیندیشند،چیزیازتاریخوفرهنگاینمردمنمیدانند. تحملنخواهدکرد

جنگطلبانسرشکسته. درواشنگتنولوسآنجلسبهجانهمخواهندافتاد. ایرانیهمدرخارجازکشورجنگدرخواهدگرفت

[18. ]خواهندشد



 

بههیچرواتفاقینیستکهآنانیکهبهایدهمندرموردضرورتبازاندیشیتاریخیبرایاستوارکردنایدهصلحتاختند،همه

طرفدارفشارتحریمیبرایراناندونهایتدلسوزیشانبرایکشورایناستکهخودفریبانهبگویندباتحریمهافشاریبرمردم

بمبهمکهفرودآیدالبدخواهند. نگرانجنگهمنیستند. واردنمیشودواگرهمبشودبرایمدتیمحدوداستواشکالیندارد

خودقضاوتکنیدکهدشمنمردمو. گفتاینبمبهابرسرمردمفرودنمیآیندواگرهمفرودآیند،آسیبمحدودیمیزنند

.وطنکیست

 

.بحث هویت و صلح: اما برگردیم به بحث اصلی

 

منطق هویت یابی معیوب

درآنجنبش. دخالتامپریالیستیوسلطهجوییآیینیوقومیآنرابهاینروزسیاهنشاندهاست. خاورمیانهمنطقهنکبتاست

قدرتهابهصلحنمیاندیشندودربهترینحالتباهمسایگانآتشبسبرقرار[ 19. ]صلحوجودنداردیابسیارضعیفاست

اگراهالی. ،آموزشگاههاوکتابهایدرسیتاریخاست"آتشتهیه"یکمحلتدارِک. میکنندومدامدنبالفتنهانگیزیهستند

منطقه،کتابهایدرسیکشورهایهمسایهرابخوانند،چنانازهمدیگربهخشممیآیندکهبعیدنیستدرجامایلبهحملهو

.کشتارشوند

 

منطقمشترکدرمیاناینکتابها−هیچفرقینمیکندکهبهزبانفارسی،ترکییاعربیباشد–مبتنیبریکایدئولوژی

:سروریاستکهبانگاهبهآناززاویهبحثماباسهرکنمشخصمیشود

 

اسطورهپیدایشوقوامملت،■ 

 

،(سروران+خدا)تسلیموتعظیمدربرابرخدایگان■ 

 

خودشدنبا)تراشیدندشمنیکهبامرزبندیبااو،نگاهنگرانبهاووکسبآمادگیبرایحملهبهاوهویتاستوارمیشود■ 

(.خود-برساختننا

 

:درموردعراقدورهصدام. ایرانوعراقرادرنظرگیریم

 

مردمعراقازهمهشایستهترند. عراقمهدشکوهعربیتاستوکانونامپراطوریاسالمی: اسطورهپیدایشوقوامملت■ 

.برایاینکهرهبرجهانعربواسالمباشند

 

سرپیچی. صدامحسنوحزببعثاساسوحدتملیوتضمینکنندهسعادتمردمهستند: تسلیموتعظیمدربرابرخدایگان■ 

.ازفرمانآنهاخیانتبهمردموبهامتعربومسلماناست

 



ازکردها،از)هرکسکهبانظامسروریمخالفتکند. دشمناصلی،عجممجوساست: خود-خودشدنبابرساختننا■ 

هویتعربیازطریقمقابلهباعجمهااستوار. عجمهابااسرائیلوآمریکاهمدستهستند. عاملمجوساناست...( شیعیان

.میشود

 

اصلفکرجریانیهم. آنانممکناستقدرترابهدستگیرند. هماکنونجریانهاییدرعراقدرراستاییمشابهمیاندیشند

درموردآن،رکناولبیکموکاستباقیمانده،. کهنگاهمنفیسابقرابهعجمهاندارد،همچناندرهمینچارچوباست

.رکنهایدوموسومدرنوسانهستندوسرانجامیکنقطهتعادلپیدامیکنند،اماازچارچوبخارجنمیشوند

 

:درایرانشاهنشاهی. حالبهسراغایرانبرویم

 

بیاندر. ایرانسرزمینشاهاناستواینرمزاستواریآناست. ملتایرانملتیآریاییاست: اسطورهپیدایشوقوامملت■ 
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آیاممکناستدرهمانچهارچوبمرسوم،ایدهایبرایهویتیابیعرضهشودکهمثلنمونههایآریامهریووالییو

نوآریاییمعیوبنباشد؟دراینجهتتالشهاییمیشودکهمتمرکزنیستند،امامیشودآنهارازیرعنوانعمومیاصالحگری

[:21]خطوطآنرامیتوانیماینگونهترسیمکنیم. دستهبندیکرد
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