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این جنبش نه تنها گرایشی به دیگرستيزی و نژادپرستی . یک جنبش پيشرو، آزادیخواه و گيتيگرا بودناسيوناليسم ایرانی 
آذربایجان و "گرید به بخش بن( بودند از ترکزبانان درون و بيرون ایراننداشت، که نزدیک به همه اندیشمندان و بنيانگزاران آن 

که آن زمان هنوز آذربابجان (ناسيوناليسم ایرانی در بيرون از مرزهای سياسی ایران آنروز، در اران و قفقاز ").  کيستی ایرانی
انزمين پدید آمد و از همين روی نيز در همان آغاز زایشش، پيش از آنکه در پی رو زیر سرنيزه دشمنان ای) ناميده نمی شدند

 دوره روشنگری در رویارویی با دشمنانی پدید ایرانگرائِی.  باشد، پدآفند از فرهنگ ایرانی را آماج خود نهاده بوديز با دیگرانست
  . تاریخی بودند- آمد که هستی ملی ایرانيان را نشانه گرفته بودند و چنان که تاریخ نشان داد، در پی نابودی این یگان فرهنگی

  
اندیشه های ميرزا فتحعلی آخوندزاده، که او را باید پدر ناسيوناليسم ایرانی بشمار آورد، نشانگر آن نگاهی هر چند گذرا به 

ناسيوناليسم . است که خودکاوی ملی در نزد او جدا از رویکرد بنيادین به ارزشهای جهان نوین نمی توانسته است باشد
ز رسيدن به درون مرزهای ایران و همه گير شدنش، به سنگری ایرانی که در رویارویی با دشمن بيگانه سر برکرده بود، پس ا

فراُرست برای رویارویی به دشمن درونی، با خودکامگی و هرزگی دربار قاجار، یا با همان پدیده ای که آخوندزاده آنرا 
ان جنبش نمونه هایی از اندیشه های نوگرایانه پيشگام" پيوستگی و کيستی ایرانی"در بخش . می ناميد" دسپوتيسم"

 نگاه به پدیده آن ایران باستان نبود و پيش از گونه از سوداستایش و نشان دادم که این جنبش تنها یک ایرانگرائی را آوردم
لگام زدن بر "و بيش و پيش از هر چيزی، " آزادی اندیشه و گفتار"، "، برابری زن و مرد"حقوق بشر"، "قانون"های مدرنی چون 

بود و اگر در این راه نگاهی به ایران باستان می افکند و آنرا می ستود، تنها از " مگی شاهان قجراسب افسارگسيخته خودکا
سخن بر سر این  .گسترده و ریشه دار می داشت) ری آرکائيزاسيون(آن رو که چنين دگرگونی ژرفی نياز با یک پيشينه سازی 

واژه ها را بدرستی دریافته بودند یا نه، سخن از آن است که نيست که آیا پيشروان جنبش ایرانگرائی درونمایه راستين این 
برای نمونه ميرزا یوسف خان مستشارالدوله . آنان با این ارزشها آشنا شده بودند و در پی گستراندن آنها در کشور خود بودند

 از بنيانگزاران ناسيوناليسم که هم پيشرفتهای اروپا را به چشم دیده بود و هم سرکوب خونين کمون پاریس را، در جایگاه یکی
  .تهران به خراسان را گرفترا نوشت، و هم از روحانيون مسلمان فتوای براه اندازی راه آهن )  1" (یک کلمه"ایرانی هم کتاب 

 با سه همزمانبا نگاه به زندگانی این اندیشمندان، از روزگار آخوند زاده تا برآمدن پهلویها می توان دید که ناسيوناليسم ایرانی 
ایرانگرائی یک . واپسگرائی دینی. 3و ) روس و انگليس(بيگانگان . 2، انخودکامگ .1: دشمن ملت ایران در ستيز بوده است

 نابودی ساختارها واپسگرای کهن،  در برابر دربار و برایگفتمان درباری نبود، این گفتمان و این گرایش در دل توده های مردم و
  .  پدید آمده بودبه همه پهنه های زندگی سياسی و اجتماعی مردم ایران " تمل"و به ميان کشيدن پای 

  
از آن به نام یک نمونه ، که امروزه ایرانشهر روزنامه حتا. می اندیشيدنداندیشمندان نسل دوم جنبش روشنگری نيز چنين 

یرواند . ناسيوناليستی بها می داداز گفتمان   نوین بيش جهان، به ارزشهاییاد می شود" ناسيوناليسم باستانگرا"آشکار 
 تا بر اهميت آموزش عمومی و 73 مقاله، 236از مجموع «:  دست به یک پژوهش آماری زده و می نویسددر اینبارهآبراهاميان 

  به توصيف ایران پيش از– با عبارات مورد پسند – مقاله 30 تا بر ضرورت بهبود وضع زنان تأکيد داشت، حدود 45غير مذهبی، و 
 مقاله دیگر نيز در باره مسائل تکنولوژی جدید و فلسفه غرب، بویژه آنتی کِلریکاليسم ُولتر، 40اسالم اختصاص داشت و 

 بدیگر سخن حتا برای ایرانشهر نيز ).2(» نژادپرستی گوبينو و آثار گوستاو لوبون در باره توده های غير عقالنی بحث می کرد
  .و دومين چالش پيش روی پيشرفت ایرانيان بودندآموزش همگانی و حقوق زنان نخستين 

  
آشفتگيهای پدید آمده در پی جنبش مشروطه و هراس پيوسته از  دست درازی روس و انگليس به سرزمين مان زمينه ها را 

بار بود، ناسيوناليسم ایرانی که تا به آنروز هميشه در کنار ملت و رودرروی در. برای برآمدن چهره ای چون رضاشاه آماده کرد
  و جان بر سر آرمان خود نهادند، گروهی  به ستيز با خودکامه نو برآمده برخاستند)عشقی و یزدی (چند پاره شد، گروهی

 دست از سياست )دهخدا ( در چهره سردار سپه راهی بخش خود را بازیافتند و به او پيوستند، و دسته ای دیگر)بهار(
 جویبار پاکيزه ایرانگرائی که سودای رسيدن به دریای سربلندی ایران را در سر می اینچنين،. شستند و به فرهنگ پرداختند

اگر پيشگامان . پرورد، در ميانه راه و پيش از آنکه به رودخانه ای خروشان فراروید، شاخه شاخه شد و به بيراهه افتاد
  : سرودند مییا ملت را برتر از هر چيز دیگر می دیدند و" ناسيون "ناسيوناليسم ایرانی

  
  ریدون قباله دست قبادــــند بدست فــــس / هميشه مالک این ملک ملت است که داد

  حداد اوهـــــلق کـــــــدل خ رفت دادــــــــگ / ضحاک زـــــــــک ت بودـــــــبه زور بازوی مل
   

ستوار شده بود، بدست فراموشی سپردند،  ای را که ناسيوناليسم ایرانی از دل آن برآمده و بر آن اواژه درست همان پهلویها
و چه جای ، » ميهن– شاه –خدا «:  شهروند ایرانی باید خود را پایبند به سه چيز نشان می داد در نگر ایشان، را"ملت"واژه 

شاه پيش از ميهن جای می گرفت، آن ناسيوناليسمی که همه چيز را، از گذشته های " سه گانه"شگفتی که در این 
 برای ملت می خواست، جای خود را به  و برابری زن و مرد پرشکوه گرفته تا قانون و دادگری و آزادی و سربلندیدرخشان و

نشانی نبود و همه چيز، حتا ميهن، برای شاهی بود که پروای " ناسيون"ناسيوناليسم َکژ و کولی داده بود که در آن از 
  . ین فرمانروا می شمردخواسته های ملت را نداشت و خود را پس از خدا برتر

  
 .بخوبی نشانگر به بيراهه رفتن جنبش ایرانگرائی بروزگار پهلویها است" سرود شاهنشاهی"و " ای ایران"همسنجی سرود 

در آئين نامه این بازدید جایی نيز برای .  ميهمانی خواندبه  بازدید از ترکيهبرای آتاتورک در نامه ای رضاشاه را 1312سال 
شاهزاده بدستور رضاشاه .  دریافتند که ایران سرود ملی نداردهملی ایران گذاشته بودند و پيرامونيان رضاشاه تازنواختن سرود 

شاه نيز آنرا دید و . آهنگ آنرا ساخت) مين باشيان (غالمرضا خان ساالر معزز شعر آن را سرود و محمد هاشم ميرزا افسر
این . گذاشت، فرمان به نواختن آن داد" شهنشه"را بجای " شاهنشه" و "اجنبی"را بجای " دشمان"پسندید و پس از آنکه 

  :شعر این سرود چنين بود . در ترکيه نواخته شد1313سرود برای نخستين بار در خرداد ماه 
  
   جاودان َفرََّش به کشور پاید / بادا زنده ما اهنشهــــــــش
  نباستا عهد ز بهتر ره دــص / ایران ملک شد لویـــپه کز
  ایران ودهـآس اش ایهـــس در / پریشان بودی منانــدش از



  نگهبان را او بَود / یزدان موارهــــه / شادان پيوسته ایرانيان
  

" ایران"، سرود با واژه شاهنشاه آغاز می شود و "ملی"نيازی به گفتن نيست که این سرود هر چيزی می تواند باشد، مگر 
سرود با آرزوی . را برشمارده باشد" پهلوی"جا نيز این واژه بکار می آید تا شاهکارهای چهاردهمين واژه آن است و در همان

  .اینکه یزدان نگاهبان شاه باشد، پایان می پذیرد
  

نواب صفا در کتاب . نيز درست بمانند ناسيوناليسم ایرانی در زیر سرنيزه دشمنان ایرانزمين سروده شد" ای ایران"سرود 
.  ايران تحت اشغال متفقين بود1323وقتي در سال «: ن گل گالب، سراینده سرود را آورده استگفته حسيخاطرات خود 

از ناراحتي . بعدازظهر يکي از روزهاي تابستان در خيابان شاهد حرکات دور از نزاکت بعضي از سربازان خارجي با مردم بودم
: وقتي خالقي مرا ديد گفت. يس شده بود، پيش گرفتمنمي دانستم چه کنم، بي اختيار راه انجمن موسيقي را که تازه تأس

همانگونه که . »او گفت ناراحتي تأثيري ندارد بيا کاري کنيم و سرودي بسازيم. چرا ناراحتي؟ واقعه را برايش تعريف کردم
  :شمار می رود ایرانی بمردمگرای از پيشروان ناسيوناليسم  خودپيشتر آوردم، این دو تن از شاگردان کلنل وزیری بودند که

  
  ای خاکت سرچشمهٔ هنر  / هرـــــــای ایران ای مرز پرُگ

  ده مانی تو جاودان ـپاین / دور از تو اندیشهٔ َبدان
  ...ای 

  اک پاک ميهنم ـدای خــن فــــــجان م / ای من آهنم نگ خارهـدشمن ار تو س
  ام  دور از تو نيست اندیشه/ ام  مهر تو چون، شد پيشه

  در راه تو، 
  پاینده باد خاک ایران ما/  ماِکی ارزشی دارد این جان 

  
هيچ نشانی از شاه در این سروده . سرود با نام و بنام ایران آغاز می شود، آن را می ستاید و پایندگی آنرا خواهان است

خيابان برای  مردم کوچه و  ولیسرود ای ایران را. سرود شاهنشاهی به فرمان شاه و برای ستایش او ستوده شد. نيست
 بر سرشان  دیگر که سایه شاهنشاه خودکامه سرودند، هنگامیستایش ميهنشان، که بزیر چکمه سربازان بيگانه افتاده بود

 از همين رو است که تا به امروز هيچ سرود دیگری این چنين در دلهای ایرانيان خانه نکرده است و هيچ .سنگينی نمی کرد
  . از ته دل نمی خوانندنيناین چسرود دیگری را ایرانيان 

  
همانگونه که از یاد نباید برد .  نامی از مردم یا ملت ایران نيست که چرا در آنمی گيرندبر این سرود خرده گروهی 

 در آن روزگار پيوندی ناگسستنی با اندریافت همگانی مردم از واژه  نيز"ایران"واژه ناسيوناليسم ایرانی یک جنبش ملتگرا بود، 
 یک سرود ملیپيدایش نشان می دهد که دیگر کشورها از دیگر سو همسنجی این سرود با سرود ملی . اشتد" ملت"

، نزدیک به همه سرودهای ملی ناگهانی و از دل یک رخداد بدر آمده و بر دل  از پيش توشته شدهرخداد است و نه یک برنامه
در جنگ برابر اتریش ساخته شده " ارتش راین"خست برای نسرود ملی فرانسه که  )1792 ("مارسه یز. "مردمان نشسته اند

 است، که خونریزی، چنان آکنده از ستيزه جوئی و فراخوان به روان شد" مارسی"بود و هنگام گشودن پاریس بر زبان هنگ 
 نخستش سرود ملی آلمان نازی، و که بند) 1841" (دویچلندليد. "اندیشمندان فرانسوی بارها خواهان بازنویسی آن شده اند

پرچم پر  " همچنين.آغاز می شود» آلمان، آلمان، برتر از هر چيزی«، با گزاره  استآلمان فدرال سوم آن سرود ملی بند
 در پی یک بمباران شبانه هنوز  بریتانيا- در جنگهای امریکا  سرود ملی امریکا در ستایش پرچمی است که)1814" (ستاره

  . استانده مبرافراشته
  

با نگاهی دادگرانه به رضاشاه و بدور از نفرینها و آفرینهایی که دوستان و دشمنانش پيشکش او می کنند، و بدون نادیده 
گرفتن این سخن که ایران براستی از فردای سوم اسفند بود که گام به جهان نوین گذاشت، از یاد نباید برد که برداشت 

سيوناليسم ایرانی آسيبهای ژرفی را گریبانگير این جنبش پيشرو و مردمی کرد، که تا به امروز نيز رضاشاه و پيرامونيان او از نا
نشانگر نو شدن ) آغاز و پایان فرمانروائی رضاشاه (1320 با ایران 1299همسنجی ایران سال . دست از سر آن برنداشته اند
. باشند" نوگرا"ایران زدند، بی آنکه خود " نوسازی"رضاشاه و در پی او پسرش دست به . پرشتاب چهره کشورمان است

می " تمدن بزرگ"پسر او که خود را پرچمدار . )3 ( زنه بودسهرضاشاهی که بدنبال رهائی زنان ایرانی بود، خود مردی 
را با آب و رهائی خود از مرگ ناگزیر بدست ابوالفضل العباس می ناميد و داستان " کرده امامانرنظ"دانست، در کتابش خود را 
   ).4(تاب در کتابش می نوشت 

آنها از آنجا که خود نوگرا نبودند، تنها دست به . باری رویکرد هر دو پادشاه پهلوی به ناسيوناليسم نيز از همين دست بود
وانست ، و بدینگونه اندیشه واپسگرای اسالمگرایان ت و نه به نوسازی زیرساختهای فرهنگی آن ایران زده بودند چهرهنوسازی

که سنگرهای ... در زیر چادر نوسازی جامعه ایران همچون آموزش فراگير همگانی، ساختن دانشگاه، برپائی دادگستری و 
های تخت پهلوی دوم هنگامی که پایه . روحانيان را یک بيک از دست آنان بدر می آورد، به بازسازی و گسترش خویش بپردازد

دی در جامعه نبود که بتواند در برابر توفان ویرانگر اسالمگرایی بایستد، ناسيوناليسم ، هيچ اندیشه نيرومنبه لرزه درآمدند
 شير بی یال و دم  بهایرانی که توانسته بود جنبش پرشکوهی چون مشروطه را بيافریند و رهبری کند، بدست شاهان پهلوی

کورکورانه آن با ایرانگرایی ری اسالمی و دشمنی  که به تلنگری از پای افتاد و با برآمدن جمهوفروکاسته شده بود،و اشکمی 
پهلوی ها ناسيوناليسم ایرانی را از درونمایه راستين خود تهی کردند و اگرچه دست به . روزبروز ناتوانتر و کم ُکِنشَتر شد
ا برخاسته از یک روزگار پهلویه) مدرنيزاسيون( نوسازی اندیشه ایرانی نبودند، نوسازی  پینوسازی ایران زدند، ولی هرگز در

همانگونه که برداشت آنان از ناسيوناليزم نيز برداشتی . نداشت) مدرنيته(ُکنشگری پيوسته بود و ریشه در نوگرایی 
واپسگرایانه بود و دیگر ارزشهای همزاد این ناسيوناليسم چون حقوق بشر، برابری زن و مرد، آزادی و بيش و پيش از هرچيز 

  .را نادیده می گرفت" ملت"
  

آسيب شناسی ناسيوناليسم ایرانی بروزگار پهلویها خود پرسمان پيچيده و سنگينی است که نوشتاری دیگر و پژوهشی 
این اندک را در اینجا از آن آوردم که نشان دهم اگر امروز کسی خود را یک ایرانگرا یا ناسيوناليست . گسترده تر می طلبد

دنبال ریشه های این اندیشه می گردد، باید بدنبال همان ارزشهای ژرف انسانی ایرانی می داند و در گذشته این آب و خاک ب
، "حقوق بشر"زمانی باشد که آخوندزاده ها و طالبوف ها و مستشارالدوله ها و ميرزاآقاخان ها بدنبال آنها بودند، بدنبال - و فرا

 و بداند که از نگر آنان ،"ندی و آسایش ایرانيانسربل"و بيش و پيش از هرچيزی " برابری انسانها"و " حقوق زنان"، "آزادی"



 در جهان امروز هر گونه ناسيوناليسمی که بر حقوق بشر و .ناسيوناليسم تنها یک راه بود، برای رسيدن به این خواسته ها
  .حقوق شهروندی استوار نشده باشد، جنبشی واپسگرا و آزادی ستيز است

  
آوردم، در راستای سربلندی ایران و پيشرفت آن " پيوستگی و کيستی ایرانی"خش ناسيوناليسم ایرانی، همانگونه که در ب

در همسنجی با کشورهای همسایه خود، ". ملت ایران"بسوی جهان نوین، همه نيروی خود را بروی یک واژه گذاشت، بروی 
برای نمونه در تاریخ هيچگاه .  استاین بخش از جهان تنها نام دارای پشتوانه تاریخی پيشامدرن در "ایران"می بينيم که 

تا پيش از سال    .نيز برخوردار از یک پيشينه تاریخی نيست" ملت ترک"کشوری بنام ترکيه هستی نداشته است و واژه 
نبوده است و این " ترکيه" آسيای کوچک، در جایی که امروزه کشور ترکيه جای گرفته است، کشور و یا دولتی بنام  در1923

اگرچه نام " عراق. "خته ترکان جوان و برخاسته از نياز به نوسازی یک امپراتوری فروپاشيده می بوده استنام تنها برسا
. هرگز یادآور یک دولت یا ملت نمی بوده است 1932سرزمينهای جنوبی کشور عراق امروزین بوده است، ولی تا پيش از سال 

در جایگاه نام یک کشور، تنها از " افغانستان" و نه سرزمينی،  نه درونمایه سياسی داشت1947تا پيش از " پاکستان"واژه 
امان اهللا خان، کمابيش همان  پيش از  افغانستان تاتاریخ است که در ادبيات سياسی جهان به چشم می خورد، 1919سال 

 تا پيش از پيدایش همچنين آذربایجان اگرچه نام یک سرزمين بهم پيوسته در اینسوی ارس بوده است، ولی. تاریخ ایران است
هرگز برای ناميدن یک کشور، ملت و یا  )در سرزمينی که تا آنروز اران و قفقاز ناميده می شد (1918 بسال جمهوری آذربایجان

   .همان تاریخ ایران است) 1813( تاریخ جمهوری آذربایجان نيز تا پيش از پيمان ترکمانچای .دولت بکار نرفته است
  
 و پسرش شاپور، نزدیک به بابکان، اردشير بنيانگزاران شاهنشاهی ساسانی تی دیگر برخوردار است،ولی از سرگذش" ایران"

 را به یک) یشاهنشاه( یک سامانه سياسی  و بدینگونهخواندند" شاه ایران و انيرانشاهن" خود را هزاروهشتسد سال پيش
را پدید )  مرزهای سرزمينیقدرت سياسی در درون(یده ملت  دو پایه بنيادین پداینچنين و دپيوند دادن) ایران (ی سرزمينگستره
پس اگر یک شهروند ایرانی هزاروهشتسد سال در تاریخ باز پس رود و به مردمان آنروزگار بگوید که از مردمان  ).5(آوردند 
تان باید تنها ولی یک شهروند ترکيه یا عراق یا پاکس.  در شگفت نخواهد شدناماست، کسی از شنيدن این " ایران"کشور 

در گذشته کشورش بازپس رود و سخن از کشور عراق، ترکيه و یا پاکستان براند، تا دریابد که هيچکس نامی از " سد سال"
  .  )6 (این کشورها نشنيده است

  
کيستی ایرانی تا پيش از اسالم یک . نيستپس کيستی ایرانی یک کيستی برساخته و برآمده از نابودی یک امپراتوری 

 و ستی ُکنشگر و یکی از دو کيستی بنيادین جهان کهن بود، پس از اسالم و تا برآمدن صفویه این کيستی تنها یک آرمانکي
 برای ناميدن سرزمينهای آرمانی خود، و برای  در درازای ُنهسد سال بود، بگونه ای که سرایندگان و چامه سرایان از آنیک آرزو

هرچند کوچک و خرد، مانند کرپ ارسالن سلجوقی که نظامی در دربار او بوده (یرانی ارج نهادن بر پادشاهان سرزمينهای ا
پس از صفویه کيستی ایرانی بار دیگر باليد و پس از زمانی کوتاه و پابپای پسرفت . آنان را پادشاه ایران می خواندند) است

دیگر برای رهائی ایران و ایرانی با فرهيختگانی جامعه ایران ميدان را برای کيستی شيعی تهی کرد تا در دوره روشنگری بار 
در همه این هزاروهشتسد سال، نام ایران هيچگاه از . چون آخوندزاده و کرمانی و مستشارالدوله و طالبوف به ميدان بياید

توان یافت، این همه نشان از ریشه داری  کيستی ایرانی دارد، پدیده ای که در ميان ملتهای همسایه نمی . یادها نرفته بود
یک چکامه در ستایش کشور  یک شهروند ترکيه، عراق، پاکستان، افغانستان و افغانستان، تا پيش از آغاز سده بيستم حتا

خود نخواهد یافت، چرا که این کشورها چه با برداشت کهن و چه با برداشت نوین از واژه کشور یا ملت، همگی تازه در سده 
  . د پای به پهنه هستی نهادنمبيست

  
  .می نامد" یک کيستی پيروزمند"کيستی ایرانی را بيهوده نيست که ژرار نيولی 

  
  ...دنباله دارد 
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