ردﭘــﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳــﺘﯽ در اﺣﯿــﺎی
ﮐﻮروش
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ رﺟﻌﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﺎن
ﻧﺌﻮﭘﺎﮔﺎﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ رﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻫﺮ
دو ﺗﻬﯽ از ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻬﺮﻧﻮش ﻣﺤﻤﺪزاده :ﺣﺐ وﻃﻦ از اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ از
اﯾﻦ ﺣﺐ و راه ﻫﺎی ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﺣﺐ در ﻋﺼﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺨﻦ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ
اﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ داده اﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺣﺬﻓﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺶ ﻫﺎی ﻣﻦ ﻋﻨﺪی
ﺑﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎی واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ داﻣﻦ زده اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش
ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻪ دﺳﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ دارﻧﺪ و ﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻔﮑﺮات
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﺎد ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ ،دارﯾﻮش و ﺳﻠﺴﻪ ﭘﺮﻗﺪرت ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﻏﯿﺮه
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﮔﺎه ﺣﺴﺮت
آن دوران ﻃﻼﯾﯽ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ .درﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺻﻮﻻ
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ
اﻓﻮل اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﯽ و ﻇﻬﻮر ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؟ و آﯾﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ و آرﻣﺎن ﻫﺎی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﺮوزی ﺑﺎﺷﺪ؟
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺣﯿﺎی ﮐﻮروش ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ راه ﭘﯿﺸﺮواﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﮐﻮروش ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﯿﺎء
اﻟﻬﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺳﻨﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻌﯽ دارد وﻟﯽ ﮐﻮروﺷﯽ ﮐﻪ
اورﯾﻨﺘﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﯽ دوﮔﺎﻧﻪ
اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺮی و اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺑﺎﺑﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و زﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﺰﺧﺮف ﺑﭙﻨﺪارد و ﮔﻮش ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺷﺮقﺷﻨﺎس ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی
اﺳﺎﻃﯿﺮی ﺑﺮﺳﺎزد .و اﯾﻦ ﺟﺎﻋﻼن ﻫﻮﯾﺖ وﻃﻨﯽ در ﻧﺸﺮﯾﺎت زﻧﺠﯿﺮه ای
ﮐﻮروش را ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺤﻤﺪ)ص( و ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻫﯿـﭻ ﻣﺮزﺑـﺎﻧﯽ در ﺷـﺐ ﻫـﺎی ﺳـﺮد و ﺑﺮﻓـﯽ در ﮐـﻮه ﻫـﺎی ﮐﺮدﺳـﺘﺎن و
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و روزﻫﺎی ﮔﺮم ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﺎد ﮐﻮروش اورﯾﻨﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ در اﯾﺮان ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﯾﺮان را در ﻗﺎﻣﺖ
ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻫﮕﻞ و ﻓﯿﺨﺘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آرﯾﺎﯾﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  ۷آﺑﺎن زادروز ﮐﻮروش)ﯾﺎ روز ورود
ﺑﻪ ﺑﺎﺑِﻞ( اﺳﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روز ﺑﺎﺷﮑﻮه
را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،دﺳﺘﻪ ای دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻣﻨﻄﻘﯽ و ادﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ۷
آﺑﺎن زادروز ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ )ﯾﺎ روز آزادی ﻣﻠﻞ درﺑﻨﺪ( ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻤﻼت
ﻗﺼﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ از اﺳﺎس دروغ اﺳﺖ.
اﺻﻼ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ روز ،زادروز ﮐﻮروش ﭘﺴﺮ
ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روز ﭼﻪ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺒﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ دارد و اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﭼﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ
را در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ رﺟﻌﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﺎن ﻧﺌﻮﭘﺎﮔﺎﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ رﺟﻌﺖ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻫﺮ دو ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎ اﺳﺖ زﯾﺮا
ﺗﻬﯽ از ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﻠﻔﯿﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘﺼﻮدش اﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﺶ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در اﺳﺘﺨﺮ
و ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﺳﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻓﻬﻢ از اﯾﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯿﺖ اﯾﺮان را
ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﺗﻤﻨﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ را اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮏ ﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ.
یوسف اباذری ،حسرت و تفاخر به »عظمت« و »شکوه« ایران در دوران
هخامنشی و ساسانی را آرزوی تشکیل دولتی »مقتدر« خواند و تاکید
کرد؛ »بهجای چنین آرزویی باید در پی همهگیر شدن خواست تشکیل
دولتی خردمند بود که تمامی اقلیتها را به رسمیت بشناسد و به تکثر
قومی و زبانی پایبند باشد«
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ اﺑﺎذری ،ﺣﺴﺮت و ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﻪ »ﻋﻈﻤﺖ« و »ﺷﮑﻮه«
اﯾﺮان در دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را آرزوی ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺘﯽ »ﻣﻘﺘﺪر«

ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد؛ »ﺑﻪﺟﺎی ﭼﻨﯿﻦ آرزوﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺘﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ ﺗﮑﺜﺮ ﻗﻮﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ«
اﺳﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻘﺪی ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری در
اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻮاد ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ« در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻂ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺪال را
ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺎس ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ دو اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻣﻨﻄﻖ ،ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﯾﮑﺴﺎن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺑﺎذری در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪن
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖﺳﺎز از دل ﺗﺎرﯾﺦ ،در ﺻﺪد ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ،ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺳﻌﯽ دارد در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﮐﻬﻦ ﺑﻮدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻣﺮﮐﺰی آن را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ .اﺑﺎذری ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی و ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ
راﯾﺞ را ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ اﻗﺘﺪارﮔﺮا و ﺗﺪاوم ﺟﺮﯾﺎن اﯾﺮانﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد ﺳﯿﺎﺳﯽ آن اﺣﺰاب ﺳﻮﻣﮑﺎ و ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮده
و ﺗﺠﻠﯽ آن در دوران ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺎه-ﺧﺪا-ﻣﯿﻬﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﺮﮐﺎر اﺳﺘﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺧﻮد آوﯾﺰان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ اﺑﺎذری اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ رواﯾﺘﯽ ﻣﺨﺪوش و ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری واﻗﻌﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎﺳﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻮروش« ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﻓﮑﻨﺪن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
و ﺗﺼﻮرات ﻣﺪرﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،رواﯾﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺳﺖ.
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮارﯾﺚ و ﺗﺎرﯾﺦ
اﻣﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮرﺣﺴﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا دارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ؛ در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﮑﻤﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ
ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ؟
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم درﺑﺎه ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ و رﯾﺸﻪﻫﺎی آن
در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻮارﯾﺚ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﻞ

ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺧﻮﻧﺪزاده ،ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن و
دﯾﮕﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان ورود
اﺳﻼم اﺳﺖ و از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺎاﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎدﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ از ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﻣﺨﺪوش ﮐﺮد و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و دﻟﺪادﮔﯽ ﺑﻪ
ﻏﺮب داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ذﯾﻞ روح ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ای و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻣﻮاﺟﻬﻪ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ
درﺳﺘﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .در اﮐﺜﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﺮان ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ
از آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺰارﺳﺎل ﻗﺒﻞ را ﻫﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر  ۵۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
را ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﯿﺚ زﻣﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﯿﺚ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
قاسم پورحسن :من مساله ام لزوما پادشاهان نیستند ،یعنی نه کوروش
نه داریوش نه هخامنشیان و نه اشکانیان ،فارغ از اینکه من فهم
سراسر ستایش برانگیز یا نفرت برانگیزی که نسبت به ایران وجود
دارد را فهم نمی نامم بلکه یک نوع مقابله ایدئولوژیک می نامم .پس
سخن من این است که گذشته اهمیت دارد چون گذشته حیث وجودی دارد و
حیث وجودی معطوف به آینده است و معطوف به حال است
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﺮان و ﻫﺮ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺪون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽ
آﯾﻨﺪه و ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی
درﺑﺎره ﻣﯿﺮاث اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﺮان دارای
ﮔﺬﺷﺘﻪ ای اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ آن را ﻣﺸﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺳﻬﺮوردی
ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ازﻟﯽ و ﺣﮑﻤﺖ ﻋﺘﯿﻖ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻣﻦ آن را در درون ﺣﮑﻤﺖ
ﺧﺴﺮواﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻢ .ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ام ﻟﺰوﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﻪ ﮐﻮروش ﻧﻪ دارﯾﻮش ﻧﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﻧﻪ اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ،ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﯾﺎ ﻧﻔﺮت ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان
وﺟﻮد دارد را ﻓﻬﻢ ﻧﻤﯽ ﻧﺎﻣﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻢ .ﭘﺲ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﯿﺚ
وﺟﻮدی دارد و ﺣﯿﺚ وﺟﻮدی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺣﺎل اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺪون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﻢ.
ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻣﯿﺮاث ﺗﻮارﯾﺦ و وداﯾﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﭘﺲ اﮔﺮ وداﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻨﺖ

ﻣﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻖ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و
داﻧﺸﯽ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﮔﺮﻓﯿﺘﻢ و داﻧﺸﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از آن را در ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺮان
اراﺋﻪ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ﮐﻞ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻓﻬﻢ ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ در اﯾﺮان
ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻤﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﺮق و ﺣﮑﻤﺖ
ﻣﺸﺮﻗﯽ .اﻣﺮوز ﻫﻢ وﻗﺘﯽ از ﻏﺮب ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻏﺮب ،ﻋﺎﻟﻢ و ﺳﺎﺣﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻣﺸﺮق اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻣﺸﺮق اﯾﺮان ﺑﻮد
ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺪون ﺧﻮاﻧﺪن،
ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺘﺎﯾﺶ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﻮرﺣﺴﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﮑﻤﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ؟ اﮔﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮوژﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻮروش ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ و اﯾﻦ ﻓﻬﻢ ﺳﺮاﺳﺮ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .اﮔﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻤﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ و اﯾﻦ
ﻓﻬﻢ ﺳﺮاﺳﺮ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ را
ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ آزاد ﺑﺎ آن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﻧﺴﺒﺖ آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺗﻔﮑﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ
آزاد ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﻧﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﻬﺮ آﻣﯿﺰ ،ﻏﻀﺐ آﻣﯿﺰ و
دﻟﺪادﮔﯽ آﻣﯿﺰ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ آزاد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﮑﺮ را ﺷﮑﻞ دﻫﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان ،ﺳﻨﺖ اﯾﺮان و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﻓﺮاز و ﻓﺮود اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
اﯾﻦ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻖ ﻓﺮادﻫﺶ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ
آﺳﻤﺎن دارد و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻫﮕﻞ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ روح
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ و روح ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺟﺎﻧﺐ
زرﺗﺸﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .زرﺗﺸﺖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺮف
اﯾﻨﮑﻪ زرﺗﺸﺖ در دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﻧﮕﺎه درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در درون ﻧﮕﺎهﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻗﺮار
دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﻧﮕﺎهﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﮕﺎه درﺳﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﮕﺎه ﺣﮑﻤﯽ دارای ﻫﻮﯾﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم و ﭘﺲ از اﺳﻼم ﻣﻮاﺟﻪ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ
ﻣﺎ وﻗﺘﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن،
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽ دارد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ

در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺣﮑﯿﻢ اﻟﺘﺮک و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻓﺎراﺑﯽ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻓﺎراﺑﯽ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻧﮕﺎه ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ارزش ﻫﺎی ﺧﻮب و ﺑﺪ در
ﻣﻮرد آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺳﻨﺖ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ و ﭼﻮن ﺳﻨﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .در
ﮐﺘﺎب »اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺸﺮﻗﯽ« و ﮐﺘﺎب »ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﻧﻮ از ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻓﺎراﺑﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺷﺎره دارد ،اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ام.
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎی آن در ﭘﺎﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﻣﯿﺮی ،ﻋﻀﻮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ .اﮔﺮ
اﯾﻦ ﺣﺮف ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺻﺪر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ذﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺮب
اﺳﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر درﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان در
ذﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺮب را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ در ذﯾﻞ ﻣﻘﻮﻻت ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ -ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﺎ اروﭘﺎی
ﻣﺪرن اﻓﺘﺎده ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ را در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮده اﯾﻢ .ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ در
اروﭘﺎ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﯾﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﻓﺘﺎده ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﻘﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه و در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ اواﺧﺮ
ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در اﯾﺮان اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
در بسیاری از سنتهای پیشامسیحی ،جنبش هایی تلاش می کنند ،رجعت و
برگشتی داشته باشند به سمت آیین ها و سنتهایی که پیش از مسیحیت
وجود داشته است و آنها را به گونهای احیا کنند و یکی از شاخصه
های این نوع حرکتها این بوده که دین رسمی و آیینی که در این
کشورها وجود داشته را به گونه ای در مورد آن صحبت کنند که این
دین یا آیین به عنوان مثال ضد طبیعت است یا ضد زن یا ضد شادی و
غیره است
وی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را
ذﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺮب ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ آن ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﭘﺎﮔﺎﻧﯿﺴﻢ« .ﭘﺎﮔﺎن در زﺑﺎنﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ

اﻓﺮادی ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ
در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺠﺪه و ﻧﻮزده ﻣﯿﻼدی در اروﭘﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﻫﻢ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز آن ﻫﺴﺘﯿﻢ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﯾﺮﻟﻨﺪ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن و ﺣﺘﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﻣﺜﻞ داﻧﻤﺎرک ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺘﻔﮑﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺣﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،رﺟﻌﺖ و
ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﯾﯿﻦ ﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ دﯾﻦ رﺳﻤﯽ و آﯾﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﯾﻦ ﯾﺎ آﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺿﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺿﺪ زن ﯾﺎ ﺿﺪ ﺷﺎدی و
ﻏﯿﺮه اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﻮآﯾﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﮐﯿﺸﯽ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺪرن و ﻧﻮﯾﻦ
ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯿﺮی اداﻣﻪ داد :ﺣﺎل ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﺧﺮ دوران ﻗﺎﺟﺎر در اﯾﺮان،
ﯾﻌﻨﯽ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰ﺳﺎل اواﺧﺮ دوران ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪه ای ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
آن ﭘﺪﯾﺪه را ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ آن آرﮐﺎﺋﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﮐﻪ در
اﯾﺮان اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن اروﭘﺎﯾﯽ و
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ وﻗﺘﯽ وارد اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ روی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای آرام آرام در ﺑﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻞ
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﮕﯽ و ﻋﻠﻞ ﻋﻘﺐ ﮔﺮد و ﺗﺨﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ اﺳﻼم و دﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
آﻧﺎن ﺷﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﺮان ﺑﺮﺳﯿﻢ ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﻧﺪارﯾﻢ
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﺎاﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﭘﯿﺴﺘﻤﻪ ﮐﺎری ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اواﺧﺮ
دوره ﻗﺎﺟﺎر و ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﺷﺪﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﯿﺎء و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ
ﻧﻮﯾﻨﯽ را در ﺗﻔﮑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﻈﺎم
ﮐﻬﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﻦ اﭘﯿﺴﺘﻤﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺮاﻧﯿﺖ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎم
آوران اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه »ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ« اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻃﺮات
ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﻬﺪی ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ از ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎم آوران اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﻓﻬﻢ او از
اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؛ »اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه آن ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن« ،ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ
در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم
روﺷﻦ و ﺑﺴﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آن
ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺖ
ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻮرد آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ از
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺑﺮای
ﺟﻌﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﻮع اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ آن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در زﺑﺎن ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ
دارای ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺳﺎﯾﻪ
ﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﻋﻠﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻦ آدﻣﯽ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻠﯿﺖ و اوﻻد ﮐﯽ ﻗﺒﺎد ،ﻣﻤﮑﻠﺖ  ۶ﻫﺰار
ﺳﺎﻟﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن ،ﺧﺎﻧﻪ اردﺷﯿﺮ دراز دﺳﺖ .ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺖ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺎرزدن
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﭼﻮن ﻗﺰوﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ را ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮل اﯾﺮان در دوران اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ وارد اﯾﺮان
ﺷﺪه اﯾﺮان رو ﺑﻪ ذﻟﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﯿﻦ دو دوره ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺳﺎﺳﺎ
وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﺮان ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﯾﺮان
ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
سیدجواد میری :از منظر جامعه شناسی ،کسانی که به دنبال ایده ها و
آیین ها و آرمان های باستان گرایی می روند فقط از منظر فکری

درگیر آن نیستند بلکه یک شعائر و آیین هایی را نیز برای خود می
تراشند .برای مثال رفتن بر سر قبر کوروش یا برگزاری جشن هایی که
در پیش از اسلام بوده و عملا در ایران مدرن یا ایران پس از اسلام
دوباره
اکنون
را
اینها
شده،
سپرده
فراموشی
به
تقریبا
میخواهند احیا کنند
وی اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ دراﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻮآﯾﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ آن روﺑﺮو
ﺷﻮﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺪه ﻫﺎ و
آﯾﯿﻦ ﻫﺎ و آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ ﻓﻘﻂ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﮑﺮی
درﮔﯿﺮ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﻌﺎﺋﺮ و آﯾﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺗﺮاﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل رﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﮐﻮروش ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﻮده و ﻋﻤﻼ در اﯾﺮان ﻣﺪرن ﯾﺎ اﯾﺮان ﭘﺲ از اﺳﻼم
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،اﯾﻨﻬﺎ را اﮐﻨﻮن دوﺑﺎره ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ در
اواﺧﺮ دوران ﻗﺎﺟﺎر و در دوره ﭘﻬﻠﻮی اول ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
در ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاتﻫﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ آن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از دﻫﻪ  ۸۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ
اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﺻﺪﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه
ﻋﺎم در ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﮔﺮاﯾــﯽ و ﻧﮋادﭘﺮﺳــﺘﯽ ﯾــﺎﻓﺖ ،ﺗﻮﺿﯿــﺢ داد :ﺑــﻪ ﺳــﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗــﻮان
ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ را اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ؛ ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ
ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﮔﺮاﯾﯽ ردﭘﺎﯾﯽ از راﺳﯿﺴﻢ را دﯾﺪ .آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﻧﮋاد و ﺗﺮﮐﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﻠﻮص ﮔﺮاﯾﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ذﯾﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪم

ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ و ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ ،ردﭘﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮاﯾﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ.
سیدجواد میری :امروزه هم در برخی متفکران معاصر ایرانی می بینیم
که به گونه ای به دنبال تفکر یا ایده سلطنت هستند به گونه ای که
اگر ما بتوانیم سلطنت را احیا کنیم ،از این راه می توانیم به
توسعه و پیشرفت برسیم در حالیکه این گونه نیست
وی اﻓﺰود :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از دوره ای ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،آرام آرام ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب و اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻓﻀﺎﯾﯽ را در ذﻫﻦ و زﺑﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت
ﺗﻤﺪﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺲ از اﺳﻼم در اﯾﺮان ﻟﺠﻦ ﻣﺎل
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ دوران ﭘﯿﺸﺎاﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر دوران روﺷﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻣﺮوزه ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻔﮑﺮ ﯾﺎ اﯾﺪه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،از اﯾﻦ راه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﯿﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن ،ﭼﯿﻦ ،ﻣﺼﺮ از
ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺪود  ۳ﯾﺎ  ۴ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد،
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ دوره ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ دوران اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ
دوره ﺗﺸﯿﻊ ،دوره ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ و دوره ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ وﻗﺘﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻘﻂ
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ اﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎره ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﺎره
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻓﻬﻤﯿﺪ
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن آن را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮاز و ﻓﺮود آن را
دﯾﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﺮان ﯾﻘﯿﻨﺎ
دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﺣﺬف و ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ را ﺣﺬف و ﻓﻘﻂ اﯾﺮان ﺷﯿﻌﯽ را در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻔﻬﻮم
اﯾﺮان را در ﮐﻠﯿﺖ و ﺳﺎﺣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .اﮔﺮ از ﻣﻨﻈﺮ
دﯾﻨﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﯾﮏ دﯾﻦ واﺣﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ
در اﯾﻦ ﻗﺎره ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ادﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﯾﺮان اﺷﮑﺎل دارد ،زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ

اﻣﺮ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﻧﮕﺎه
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دارد.
ﻋﻀﻮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ذﯾﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﻫﻢ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮﻧﺪ و ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺎص را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻮﻋﯽ از ﭘﺎﮔﺎﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ از ﻧﻮآﯾﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﮐﯿﺸﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ و در
اﯾﻦ راه ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ
و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

