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دکتر محمدرضا عاملی تهرانی  » آژری « 

زبرگ مردی هک ربای نخستین بار ، انسیوانلیسم 
را چوانن یک علم ، شناخت   و شناساند 
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پیش گفتار

مباحث علمی پیرامون اندیشه ی ناسیونالیسم ) ملت گرایی ( ، مباحث نوینی در 

زمینه ی مسایل فلسفی است . در این جا ، یاد آوری این نکته ضروری است که 

جایگاه شناخت علمی اندیشه ی ملت گرایی ، سرزمین ایران است.

برای نخستین بار، در سال های پایانی دهه ی چهل خورشیدی ، شادروان دکتر 

محمد رضا عاملی تهرانی ) آژیر ( ، در رشته مقاله هایی ، ناسیونالیسم را چون یک 

علم ، مورد بررسی و شناخت قرار داد. 

مجموعه ی این مقاله ها در سال 1358 ، زیرنام » ناسیونالیسم چون یک علم «، به 

چاپ رسید . در همان سال، در راستای بررسی علمی مکتــب ناسیونالیسـم، کتاب 

» ملت گرایی، راهنمای جامعه ی بی طبقه ی ملی « به قلم شادروان ،  دکتر عباس 

روح بــخش، منــتشر گـردید . سپس در ســال 1379 ، دو نوشته ی» اندیشه و 

دانش ملت گرایی « و » مکتب علمی ملت گرایی « ، به قلم دکتر هوشنگ طالع، 

روانه ی بازار نشر گردید . کتاب حاضر ، کوشش گسترده تر و سازمان یافته تری، 

در راستای شناسایی » ناسیونالیسم ملت ایران « و » ناسیونالیسم چون یک 

علم « است.
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نوعی  از  برخاسته  اندیشیدن  که  جایی  تا   ( می اندیشیم  خود  ملت  به  چون 

احساس بستگی و عاطفی به ملت باشد ( ، برداشت ها کمابیش یک سان است. 

این امر، از آن جا سرچشمه می گیرد که ما خود را وابسته به ملت خود دانسته و 

برابر آن، احساس مسولیت و خویش کاری ) وظیفه ( می کنیم .

پراکندگی  برمی آییم، دچار  ادراک طبیعی  این  اما هنگامی که در پی توجیه 

می گردیم . زیرا ما بسیاری از مفاهیم فکری خود را از سامان ) نظام ، هنداد ( های 

فکری گوناگون، وام گرفته ایم . یا به گفته ی بهتر : به گونه ای آن مبانی، خود 

را بر اندیشه ی ما تحمیل کرده اند . در حالی که این مبانی فکری ، پایه های 

مناسبی برای توجیه مسایل مربوط به زندگی ملی نیستند.

 آن دسته از سامان های فکری که در آن ، همه چیز، بر پایه ی » سود و زیان 

فرد« مورد سنجش قرار می گیرد ، نمی تواند پایه های الزم برای توجیه زندگی 

و ویژگی های حیات ملی را به دست دهد.

بیان احساس ها و عاطفه ها  ، برای  از یک سامان توجیهی  برای بهره مندی 

نسبت به سرزمین ، هم میهنان و سرگذشت و سرنوشت آنان، باید قالب های 

موجود را در هم شکست و خود را از اسارت نظام های توجیهی نامناسبی که 

بر ما تحمیل شده اند، رهانید.

این نوشتار، کوششی است در راستای نگرش از افقی دیگر، به ماجراهای جهان 

یعنی از دید گاهی فراتر از آن چه، در پناه تبلیغات پی گیر و همه جانبه ، آهنگ 

تحمیل آن را بر ما دارند . در پناِه این دیدگاه ، می توان مسایل را بهتر و ساده تر 
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بررسی کرد . آن چنان که با دریافت های عاطفی ما نیز هم آهنگ می باشد و 

رنج و دلهره ی پوچی و بی هودگی را به دنبال نخواهد داشت.

یک  برپایه ی  که  است  ی  کسان  همه ی  برای  مناسبی  بنیاد  نوشتار،  این 

ویژگی طبیعی، با ملت خود احساس پیوند می کنند و به گونه ای ژرف ، بدان 

می اندیشند.

در این نوشتار ، برخالف بسیاری از نوشته ها ، میهن پرستی چونان چشم اندازی 

زیبا و دل پذیر ترسیم نمی شود که می بایست ، از دور به آن نگریست و پس از 

مدتی که از تماشای آن سیر شد، از کنار آن گذشت ؛ بلکه در این جا، به درون 

مرزهای ناشناخته ی روان انسان های وابسته به ملت ، رسوخ شده و از منظری 

دیگر ، به ملت و میهن و ...، نگاه می شود.

این نوشتار، برای مخالفت یا اثبات ، نگاشته نشده است ؛ بلکه نشان دهنده ی 

جلوه ای از زندگی ملی است.

بدون دودلی ، زندگی ملی را می توان از دیدگاه های دیگر و یا به هزارگونه ، 

شناخت و توجیه کرد.

این نوشتار ، گونه ای از شناخت زندگی ملی است . زندگی ما، تنها در قالب این 

زندگی ، قابل شناخت و بررسی است . از این رو ، این راه ، راه زندگی ملت ما، 

هر یک از ما و همه ی ما می باشد .
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گفتار یکم
ناسیونالیسم

 واژه ی ناسیونالیسم، از دو بخش» ناسیون « )Nation(  1 به مینوی )معنای( 
ملت و پسوند » ایسم « تشکیل شده است . اندیشـه ی ناسیــونالیسم یا 
» ملی گرایی « و» ملت گرایی « در ساده ترین تعریف ، عبارت است از مکتب 
شناخت و پاسداری منافع ملی . چنان که از این تعریف ساده  برمی آید، آخشیج 
)عنصر( اصیل مکتب ناسیونالیسم )ملی گرایی ، ملت گرایی ( ، » ملت « است 
و باید دانسته شود که بدون شنا خت ملت، شناخت راستین ناسیونالیسم، 

امکان پذیر نیست .
ملت در شناخت راستین آن ، عبارت است از رشته زنجیره ی ناگسستنی،
نسل های گذشته ، حال و آینده . البته باید توجه داشته باشیم که ملت ،

یک مقوله ی تاریخی قائم به خود می باشد که در بستِر دگرگشت حیاتی 
و اجتماعی ، شکل گرفته و رو به تکامل است .

در مکتب ناسیونالیسم ، ملت به عنوان یک موجود زنده است که به مانند 
5
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هر » جان دار « دیگر دارای قوانین ویژه ی زیستی خود می باشد . 

با در نظر گرفتن این اصل ، می توان گفت که ناسیونالیسم ، عبارت است 
از آیین شناخت قوانین زندگی ملت و فلسفه ی نگاهبانی از موجودیت آن. 

یا به گفته ی دیگر، آیین نگاهبانی از منافع ملی. 
با این برداشت از مساله ، به این نتیجه منطقی می رسیم که ناسیونالیسم، 
راز دریافت پدیده ها، ارزش ها و مفهوم های اجتماعی ، بر پایه ی شناسایی 
حکم های  که  شود  گفته  باید   ، بدین سان   . آن هاست  طبیعی  و  کامل 
مکتب ناسیونالیسم درباره ی اجتماع )ناسیونالیسم اجتماعی ( ، درست ترین 
ارزش گذاری ها و نیز بهترین راهنمایی ها ، برای رسیدن به آماج و آرمان های 

ملی است .
درکوتاه سخن می توان گفت که ناسیونالیسم به گونه ی یک جهان بینی، 
محک و ترازوی سنجش ارزش ها و مفهوم های اجتماعی و نشان دهنده ی 

نیک و بد همه ی رخ دادهای جهان است.
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بخش یکم

ملت
در غرب ، حیات ملت پدیده ای است که عمری کم تر از سیصد سال دارد؛ در 
حالی که » دیرینگی « ملت در تاریخ ایران ، به چندین هزار سال می رسد 
و از این رو ، اگر چه ملت ، مفهوم نوی برای اروپاییان است ، برای ملت 
و  تمدن  تاریخ  دیرینگی  به   ، دست کم  ؛  کهن  است  مقوله ای   ، ایران 
فرهنگ ایران زمین . از این رو ، اندیشه ی ناسیونالیسم که تنها با وجود 
ملت می تواند ، زاده شده و ببالد ، برای اروپاییان اندیشه ی نوی است ، 

در حالی که نزد ایرانیان ، اندیشه ای است کهن .
ملت ، یک مقوله ی تاریخی قائم به ذات است . ملت عبارت است از زنجیره ی 
ناگسستنی ، نسل های گذشته ، حال و آینده . ملت ، تنیده ای است از خون و 
خاک . » خون « نماد مردمانی است که پشت در پشت بر سرزمین» خاک «، 

مشخصی زندگی کرده و زندگی می کنند .  
چنان که اشاره شد ، گرچه » ملت « در اروپا مقوله ی نوی است ؛ اما  این 

مقوله نزد ایرانیان ، مقوله ای است به درازای تاریخ کهن ایران .
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بخش دوم
پیدایی » ملت « در اروپا 

ملت ، نزد اروپاییان ، پدیده ی نوی است و به سده ی هژدهم برمی گردد .
در اروپا از سده ی هژدهم ، ملت عبارت است از یک اجتماع سیاسی که

نیروی خلق » دولت« را در بر دارد . ویژگی ملت ، عبارت است از آگاهی 
سیاسیـ   فرهنگی که همان آگاهی ملی و خواست همبستگی است.

بدین سان ، از سده ی هژدهم ، ناسیونالیسم در اروپا ، بدل به یک برداشت 
اساسی در زمینه ی اندیشه ی ملی ـ سیاسی ، گردید .

برداشت مردمان اروپای غربی از ناسیونالیسم ، بر پایه ی دولت ملی قرار 
: 3 ) Elie Kedourie ( دارد و با آن یگانه است . 2 به گفته ی الی کدوری

ناسیونالیسم ، نظریه ی است که در اروپای آغاز سده ی نوزدهم ، پدیدار 
یگان  پایه های  بتواند  که  بود  آن  پی  در  اصول عقاید  این   . شده است 
جمعیت را برای بهره مند شدن از دولت ویژه ی خود ، به منظور کاربرد 
قدرت در کشور و برای حق سازمان دهی جامعه ی دولتی ، روشن نماید .

او می افزاید : 4
به  طبیعی  گونه ی  به  بشریت   ، نظریه  این  پایه ی  بر   ، کوتاه سخن  به 
اند  ویژگی های مشخصی  دارای  ها  ملت  و  است  ها بخش شده  ملت 
که می توان آن ها را به تحقیق روشن کرد و تنها نوع حکومت مشروع ، 

حکومت از آِن خود ملت است .
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به گفته وی ، آن چه امروز خیلی طبیعی می نماید ، در آن روزگار ، سخنی بود 

ناآشنا که نیاز به توجیه ، استدالل و شواهد گوناگون داشت .
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بخش سوم
ملت سازی در انگلستان

هنگامی که از ناسیونالیسم در غرب سخن می گوییم ، می بایست  انگلستان را 
نخستین خاستگاه ناسیونالیسم در اروپا به شمار آوریم : 5

ـ تاریخی که در انگلستان اوایل  زایش ناسیونالیسم ، به مثابه ی پدیده ای جهانی 
سده ی شانزدهم اتفاق افتاد ، حاصل تصادفی تاریخی و نیز زنجیره ای از 

شرایط یگانه بود که نمی توانست در هیچ جای دیگری تکرار شود . . .
انگلستان ، به ویژه از جهات اقتصادی و نیز سیاسی ، در پگاه برآمدن 
ادوار بعد به  با همه ی جوامع دیگری که در   ، خود به گونه ی یک ملت 

چنین مرحله ای گام گذاردند ، تفاوت کلی داشت .

انگلستان در آن زمان ، از نظر ساختار اجتماعی ، با دیگر جامعه های فئودالی 
سده ی پانزدهم و نیز دیگر جامعه های مسیحی آن روزگار ، بسیار همانند بود .

ساختار اجتماعی جامعه های فئودالی مسیحی آن روزگار ، بر پایه ی گونه ای 
نابرابری بنیادی ، استوار بود . مردمان آن روزگار ، این نابرابری را که در قالب 
» طبقه « یا» نظم )سامان( « ، خودنمایی می کرد، برآمده ازخواست و 
اراد ه ی خداوند می دانستند و از این رو ، در نظر آنان سامانی بود، دگرگون 

ناشدنی یا به گفته ی دیگر » ابدی « .
گفته می شد که هر یک از این نظام ها )سامان ها( ، در برنامه ریزی پروردگار ، 
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عهده دار وظیفه )خویش کاری( ویژه ای بودند . در نتیجه ، تحقق خواست 
پروردگار ، یا به گفته ی دیگر ، گردش جهان ، به عمل به این خویش کاری 

بسته بود.
موقعیت و وضعیت اجتماعی هر فرد، در نظامی که بدان بستگی داشت ،

روشن بود . بدین سان ، آیین مسیحیت کمک می کرد تا فرد در جایگاه 
ویژه ی خود در جهان، قرار گیرد . همین امر ، به پرسش های او درباره ی 

زندگی ، پاسخ می داد .
زندگی فرد ، برپایه ی سلسله مراتب نظام های اجتماعی ، از پیش تعیین

شده بود و در نتیجه ، جزئیات رفتار هر فرد ، در قالب نظام اجتماعی که  
در آن قرار داشت ، روشن بود . او می دانست که چه چیزهایی را اجازه 
دارد که بخواهد و کدام یک از توانایی های ذاتی خود را می تواند ، پرورش 
دهد . چه باید بپوشد و حتا ، چه باید بخورد و یا به سخن دیگر: توان 

خوردن آن را دارد .
اما در سا ل های پایانی سده ی پانزدهم میالدی ، فئودالیسم در انگلستان ، به 
پایان خود نزدیک شد . چیزی که پیش تر ، ناخوش آیند و ناروا ، شمرده 

می شد .
انگیزش آن ، نبرد » ُگل « ها بود که خاندان » تودو« را در سال )1485 
م 864 خ ( به تخت پادشاهی انگلستان رساند و در این فرآیند ، اشرافیِت  

سنتی و فئودالیسم انگلستان ، به نابودی گرایید . 
در سال ) 1503 م 882 خ (، با برکناری روحانیون از مقام های کلیدی، 
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شاه ، نیازمنِد دانشمندان برای اداره ی کشور گردید . بدین سان ، رفته رفته ، 
تود ه های هنرمند مردم ، بدون توجه به تبار و خاستگاه اجتماعی ، کا ر بدستاِن  
اداره ی کشور شدند . در پایان سده ی نوزدهم ، واژه ی » ملت « به مینوی 
ـ سیاسی،  )مفهوم ( نخبگان فرهنگی و سیاسی، جای خود را در گفتمان اجتماعی 

باز کرد .
در حالی که در آن زمان و سال ها پس ا ز آن ، واژه ی » مردم « در انگلستان 
و نیز دیگر کشو رهای اروپایی ، کاربرد درست خود را نداشت . این واژه ، برای 
افراد فرودست اجتماع یا حتا اوباش و مردمان بی سروپا ، به کار می رفت .

اما کاربدستان دانشمند که خود ریشه در قشرهای فرودست جامعه داشتند ، 
دست اندرکار زدودن این مفاهیم از فرهنگ و زبان اجتماع شدند .

بدین سان ، دو واژ ه ی» مردم « و » ملت « که در گذشته ، دو واژ ه ی جدا  
از هم و حتا کمابیش ضد یک دیگر بودند، به یک دیگر پیوند خوردند و 

ملت و مردم را با یک دیگر، برابر ساختند . بدین سان : 6
وجه  به  و  شد  خواص  شأن  دارای   ، انگلستان  جامعه  اعضای  یکایک 
اصولی ، با دیگران ، برابر گردید . هم چنین ، آزادی پیدا کرد و دارای 
حق » خودگردانی «  و به عبارت دیگر ، حق حاکمیت شد . بدین سان ، 
مردم ) یا ملت ( نیز خود به خود، به وجه اشتراکی ، صاحب حق حاکمیت 

شناخت شدند .

در این فراگشت ، اندیشه ی ملت ـ مردم، از هر انگلیسی یک نجیب زاده  

می ساخت و دیگر برای رسیدن به مقام های باال، نیاز به تبارِ اشرافی نبود .

گرچه این اندیشه در آغاز، با خواست اشراف تازه ، سازگار بود ؛ اما دیگر 
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بخش های جامعه نیز که به نیروی » خرد « و مشروعیت این اندیشه نیازمند 

بودند، این راه را پی گرفتند : 7
گسترش شمار و ثروت مالکان زمین دار که بر اثر باز توزیع امالِک کلیسا 
و تجدید سازمان مناطق روستایی ، حاصل شد و به واسطه ی رشته ای از 
تحوالت موازی که در میان اصحاب حرف و بازرگان اتفاق افتاد ، تکامل 

پذیرفت .

این فراگشت ، به پدیدار شدن یک طبقه ی متوسط گسترده انجامید .

این طبقه ی متحد و پیش رفت گرا نیز جان و دل به اندیشه ی ملت سپرده 

بود . زیرا در پاره ای زمینه ها ، آن ها را بالفعل با اشراف ، برابر می داشت و نیز 

راه را برای آنان برای پویش به سوی باال و شرکت در رونِد سیاسی و در 

نتیجه ، به دست آوردن قدرت بیش تر ، هموار می کرد .

نمایندگان این گروه ، به مجلس عوام راه یافتند . آنان بر پایه ی خودآگاهی 

ملی فزاینده ، خواستار قدرت بیش تر برای مجلس بودند و از سوی دیگر، 

اهمیت بیش تر مجلس ، به نوبه ی خود ، احساس ملیت را در آنان ، بیش تر 

می کرد .

بدین سان ، اهمیت مجلس افزایش پیدا کرد . البته باید به یاد داشته باشیم 

که   » تودور «های نخستین ، به خواست مردِم خود وابسته بودند و  حتا هنری 

هفتم که تاج پادشاهی را در میدان نبرد به چنگ آورد ، به پذیرش پادشاهی 

خود از سوی مردم ، وابسته بود . از سوی دیگر، وی از نظر مالی نیز به مجلس 

وابسته بود و از این رو ، احترام آن را واجب می دانست .
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هنری هشتم که در پی گسستن از کلیسای ُرم بود ، به مجلس اتکا کرد

و در این فرآیند ، خودآگاهی ملی ، بیش از پیش رشد کرد .

البته اگر چه به باور نویسندگان اروپایی ، این کار هنری هشتم در افزایش 

خودآگاهی ملی موثر بود ؛ اما وی در پی افزودن برآگاهی ملی نبود بلکه 

او می خواست ، با دست اندازی بر دارایی هنگفت کلیسا ، پول دار شود و 

در نتیجه ، از خودرایی بیش تری در پادشاهی برخوردار گردد ...

اما به هرحال ، دگرگون شدن افکارم مردم درباره ی واقعیت های اجتماع ، 

یا به سخن دیگر ، خودآگاهی ملی ، باعث شد که رفته رفته در نیمه ی  

نخسـت سده ی شانزدهــم ، واژگانــی مانند » کشــور « ، » امپـراتوری«، 

» هم سود « )مشترک المنافع( و » ملت « در زبان انگلیسی ، پدیدار 

گردد . 

اما راستی را ، از پدیدار شدن این واژه ها ، تا پدیدار شدن» ملت « ، هنوز راه 

درازی در پیش بود . . . 
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بخش چهارم

ریشه های ناسیونالیسم در فرانسه

در فرانسه ، واژه ی » ملت « ) اما نه در مفهوم دقیق و راستین آن ( ، دیرینگی 

بیش تری از دیگر کشورهای اروپایی دارد . از سد ه ی دوازدهم میالدی 

)ششم خورشیدی ( کشیش ها ، واژه ی ملت را به کار می بردند ؛ اما به 

مفهوم هویت مذهبی و به معنای» امت « : 8  
شاه فرانسه و قلمرو او ، مسیحی تریِن همه ی پادشاهان و کشورها به شمار 
می آمد و برجستگی ویژه ی مسیحیت آن ها، برآمده از کمال مذهبی شان، 

دانسته می شد .

از سوی دیگر ، کاتولیک گری فرانسوی ، روز به روز در قالب شخص 

پادشاه ، بلورینه می شد و بدین سان ، پادشاه به جانشین خداوند در روی 

زمین بدل شد و در سال های پایانی سده های میانی )قرون وسطا( ، یک 

مسیحی خوب ، برابر بود با شهروند وفادار پادشاه فرانسه ؛ اما رویدادهای

سده ی شانزدهم و نبردهای درازمدت مذهبی در اروپا ، رفته رفته ، هویت

مذهبی را زیِر پرتو هویت سیاسی قرار داد .

ناوارا، پیشوای  اهالی  از  با فرما ن روایی هنری چهارم )هنری   ، این روند 
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هوگنوها( ، شتاب گرفت . او که بر تخت مسیحی ترین پادشاهی جهان نشسته 

بود ، سخت به مذهب بی اعتنا بود . بدین سان، عرفی شدن هویت فرانسوی ها ، 

تندتر شد و هویت را از بُعد مذهبی، به بُعد سیاسی دگرگون کرد.

مالت هویت تازه ، شخص پادشاه بود . هویت سیاسی فرانسو ی ها ، عبارت 

بود از عضویت در جامعه ای که در درون و قلمرو اقتدار پادشاه ، قرار داشت . 

رفته رفته ، این جامعه و قلمرو اقتدار پادشاه ، معنای کشور )State(  پیدا 

کردند .

البته از یاد نبریم که » کشور «  از شخص پادشاه ، جدایی ناپذیر بود و به راستی 

واژه ی کشور ، واژه ای بود که حقوق و امتیازهای انحصاری شخص پادشاه 

را بازگو می کرد .

اما رفته رفته در دوران لویی چهاردهم ، زمینه هایی اجتماعی برای رویارویی با 

استبداد پادشاه ، پدیدار شد و در اندیشه ی شماری از مردم فرانسه ، کشور 

به جای پادشاه ، به عنوان مرجع وفاداری ، ریشه گرفت و سرانجام ، هویت 
ملی از میان آن ، سربرآورد : 9

اوایل  و  شد  صادر  انگلستان  از   ، آن  نوین  معنای  در   » ملت   « مفهوم 
فرانسه   ) فکران  روشن  و  اشراف   ( نخبگان  توجه  محل  هجدهم،  سده ی 

. گرفت  قرار 

انگلستان آن روزگار، در حال جای گزینی فرانسه، به عنوان ابرقدرت اروپایی 

بود . فرانسویان، این مساله را براثر فراگشت » ملت سازی « در انگلستان و 
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گونه ی حکومت آن می د انستند . از این رو ، رفته رفته برداشت انگلیسی ها از 

ملت، در فرانســه نیز جا افتاد . برپایه ی این برداشت ، مرجع عالی وفاداری، 

» ملت « بود ، نه » پادشاه « :
 ، ] می کرد[  می کند  محدود  کامل  به طور  )پارلمان(  را مجلس عوام  پادشاه  اقتدار 
است  کرده  حفظ  را  خود  دیرین  سیـاسی  قـدرت   ، اشرافیـت  ]درحالی که[ 

]بود[ .

در آغاز ، فرانسویان مفهوم ملت را با اشرافی گری ، یکی می دانستند ؛ اما 

رفته رفته ، با نیرو گرفتن انگلستان ، ستایش از ارزش های انگلیسی در فرانسه، 

باشتاب به دشمنی بدل شد و سرانجام، به دگرگون سازی ارزش های انگلیسی 

انجامید .

در این راستا ، روشن فکران فرانسوی برای فرونشاندن آتش حسادت خود 

نسبت به انگلیسی ها ، کوشیدند تا برتری آنان را بی ارزش جلوه دهند و رفته 

رفته در فرانسه ، انگلستان به » ضد الگو «  بدل شد . 

انقالب فرانسه در سال 1879 م ) 1258 خ( ، به» ملت فرانسه « در مفهوم 

نیروی   ، فرانسوی  نوخاسته ی  ناسیونالیسم   . ، شکل بخشید  راستین آن 

پویابخش و گسترانده ی ناسیونالیسم ، در دیگر سرزمین های اروپا بود . به 
کوتاه سخن می توان گفت : 10

اثر  بر  که  است  جامعه ای   ، ناسیونالیسم  از  فرانسویان  برداشت 
خواست مردم در درازای زمان ، شکل گرفته و در قالب دولت، بلورینه 

شده است .
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بخش پنجم

ناسیونالیسم در آلمان

آلمانی ها که دیر توانستند یک دولت ملی پدید آورند ، کم تر تصور روشنی 
از ناسیونالیسم داشتند . باید به یاد داشته باشیم که» ملت آلمان « زاییده ی 
انقالب 1848 م ) 1227 خ ( اروپاست . یگانگی سرزمین های ایتالیایی نشین 

و » ملت ایتالیا «  نیز ، زاییده ی همین انقالب می باشد . 
    J. G. Herderer اندیشمنـدان آلمــانی دوران کالسیــک و رمانـتیک مانند 
J. G .Fichte ، J. Moser  اشاره هـایی به گونـه ای از فرهنــگ ملی ، پیـش از 

پــدیده ی» دولت « دارند . در این فراگشت ، از دید  F. Meinecke ، دو برداشِت 
ـ فرهنگ و ملت ـ دولت ، برداشت ملت ـ دولت پدیده ای است که در  ملت 

فراگشت دولتـ  سیاست یا سیاسی کردن امر دولت ، به وجود آمده است .
فراگشت ناسیونالیسم در آلمان ، نشا ن دهنده ی ملتـ   فرهنگ یا اتحاد ملی 
سیاسی  فرهنگ است ؛ اما این مرحله از ناسیونالیسم آلمانی ، مرحله ی تهی 

از مفاهیم راستین ناسیونالیسم ، برای برپایی دولت ، بود .
باید گفت که در غرب ، آگاهی ملی از درون » کلیسای فراگیر « ، در راستای 

برپایی » رایش « )Das Reich( یا » امپراتوری « ، در سال های پایانی سده های 
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میانی ، شکل گرفت .

اما خودآگاهی ملی ، از دوران جنگ های سی ساله) 1648- 1618 م / 1027 
- 997 خ(، پدیدار شد .

 در آلمان ، در برابر اندیشه ی» رایش « یا امپراتوری، دو اندیشه دیگر رخ 
نمودند که عبارت بودند :

از یک سو اندیشه های بورژوازی جهانی در دوران روشن گری و از سوی
دیگر ، احساس مانای همبستگی تنگاتنگ با سرزمین کوچک پدری و 

دولت ملی .
همراه با آگاهی ملی نوین، در کنار تالش برای استوارسازی اندیشه ی سیاسِی  
دولت، اندیشه های فرهنگی برای رسیدن به اقتصاد ملی و یاوری های 

اجتماعی نیز ریشه گرفتند .
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بخش ششم

ناسیونالیسم ایرانی

الف ـ ریشه های ناسیونالیسم ایرانی

در اسناد کهن این سرزمین ، سخن از» ایران ویج « است که نخستین   
میهن ایرانیان است . در » ون دی داد « ، می خوانیم : 11   

3

نخستین سرزمیــن و کشور نیکی که منـ  اهوره مزدا آفریدم» ایران ویج « 
بود ، بر کرانه رود » دایی تیا « ی نیک .

   پس آن گاه ، اهریمن همـه تن مرگ بیامد و به پتیارگی ، » اژدها « را 
در رود دایی تیا بیافرید و زمستان دیو آفرید را بر  جهان هستی ، چیرگی 

بخشید .

4

در آن جا ، ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان و در آن دو ماه نیز ، هوا 
برای آب و درختان سرد است .

در پایــان یــخ بندان» ورم « یا آخــرین یخ بنــدان دوره ی کنونی زمیــن 
شناسی : 12
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یخ چال های دوره ی ُورم که در حال ناپدید شدن بوده اند برای آخرین 
بار ، یک مرحله ی گسترش را طی کرده اند و این گسترش یخ چال ها، 
هوا  با سرد شدن  توام  33 درجه ی عرض جغرافیایی شمالی  تا  اقال 

بوده است .

زمان این رخ داد ، هزاره ی دهم ـ نهم پیش از میالد می باشد . 13 از این رو، باید 

بنیــان گــذاری نخستـین سرزمیــن  ایرانیــان یا  ایران ویــج  ،  در سـا ل 10762.  م 

) 11300 پ . هـ ( یا آغاز نخستین هزاره از گاه شمار دوازده هزار سالی ایرانیان 
کهن باشد . 14

 چنان که می دانیم ، با پایین آمدن لبه ی یخ ، ایرانیان با ساختن» ور « )دژ 

زیرزمینی یا قرارگاه موقت ( ، به زیر زمین پناه می برند . راهبر ایرانیان در این 

کار» جم « فرزند » وی ونگ هان « بود . 

 پس از پایان یخ بندان ، در اثر افزایش جمعیت ، سه بار ایرانیان ، به سوی نیم روز 

)جنوب( در راستای خورشید ، فراز رفتند . در مرحله ی نخست مهاجرت ، در 
سرزمین های : 15

]یک  هرات  و   ) و  مر  و  بلخ  )میان  نسایه   ، بلخ   ، مرو   ، جلگه ی سغد 
جانشین شدند. [

در مرحله ی دوم ، ایرانیان در سرزمین های : 16

ویه کرته )کابل( ، اورو )سرزمین توس ( ، خننت در گرگان، هرهویتی 
)البرز( و هیرمند )سیستان( ]آرام گرفتند . [

در سومین مرحله از مهاجرت، ایرانیان بیش تر به سوی خاور و جنوب سرزمین 
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روی آوردند و در سرزمین های : 17

ری ، چخر ) شاهرود ( ، ورن )گیالن( ، هفت رود )شاید سرزمین پنج 
آب ( و سرچشمه ی رود رنگ ها ] به گمان نویسنده هلیل رود[ . ] مستقر 

شدند. [

بعد از این جابه جایی که به گفته ی اسناد کهن ایران ، هزار و هشتصد )سیصد 
+ ششصد + نهصد ( سال به درازا کشید ، در سال 6765 پ . م )7386 پ . هـ ( 
گیومرث ، دولت فراگیر ملی را بر پهنه ی فالت ایران ، بنیان گذارد . 
از این سال می توان به عنوان سال استقرار ملت ایران بر پهنه ی فالت 
ایران نام برد . این رخ داد یگانه در تاریخ جهان ، این گونه در اسناد کهن 

میهن ما ، ثبت شده است : 18
فروشی کیومرث اشون را می ستاییم ، نخستین کسی که به گفتار و آمورش 
اهورامزدا ، گوش فرا داد و از او ، خانواده ی سرزمین های ایرانی و نژاد 

ایرانی ، پدید آمد .

بدین سان ، با استقرار ملت ایران بر پهنه ی فالت ایران و پایه گذاری دولت 
فراگیر ملی در سال 6765 پ . م ) 7386 پ . هـ ( ، ناسیونالیسم ایرانی نیز 

بر پهنه ی فالت ایران زاده می شود .
از یاد نبریم که پیدایی ناسیونالیسم ، وابستگی بی چون و چرا و گسست 
ناپذیر با وجود ملت یا» ناسیون « )Nation( دارد. از این رو ، در فلسفه ی 
» غرب « ، ناسیونالیسم ، فرآورده ی سده ی هژدهم میالدی ، یا دوره ی 

شکل گیری ملت ها یا ناسیون ها ، در این قاره دانسته می شود .
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ب ـ بن مایه های ناسیونالیسم ایرانی

ناسیونالیسم ایران ، عبارت است از مکتب اصالت منافع ملی . یعنی مکتب 
برتری منافع ملی بر منافع فردی . در مکتب ناسیونالیسم ایران، فرد با حفظ 
همه ی ویژگی های خود ، مانند شخصیت ، موقع و موضع اجتماعی ، حقوق 
انسانی و ... ، منافع ملی را برتر از منافع شخصی خود می شناسد و حتا آماده 
است تا در صورتی که با فدا کردن خود ، بتواند منافع ملی را از گزند 

حوادث دور نگاه دارد ، دست به این کار می زند .

با استقرار ملت ایران بر پهنه ی فالت ایران در سال 6765 پ . م ) 7386 
پ .ه ( ، ناسیونالیسم ایرانی نیز زاده شد . زیرا پیدایی ناسیونالیسم ، وابستگی 
 )Nation( » بی چون و چرا و گسست ناپذیر با وجود ملت یا» ناسیون

دارد .

ملت به عنوان یک مقوله ی تاریــخی قائم به ذات ، از پیوند دو عنصر» خون « و 
» خاک « تشکیل می گردد . خاک و خون در علم ملت گرایی ، به عنوان 

دو نماد به کار گرفته می شوند . 
هر یک از این دو بخش ، الزام هایی را پدید می آورند . مجموعه ی این 
الزام ها یا » باید « ها ، راه آینده ی یک ملت را تجسم می بخشد و رسالت 
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تاریخی آن ملت را مشخص می کند .

مراد از واژه ی » خاک «  سرزمینی است که » ملت « در آن زندگی  می کند. 
این سرزمین، فرآیند انباشت کوشش های نسل های گذشته ی یک ملت 
است . از سوی دیگر » خون « ، اشاره به موجودیت انسانی ملت ، می باشد .

بدین سان، ملت عبارت است از زنجیره ی ناگسستنی نسل های گذشته ، 
حال و آینده که در بستر یک سرزمین ، زندگی کرده و می کند .
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پ ـ تظاهر ناسیونالیسم ایران

به دنبال استقرار ملت ایران بر پهنه ی فالت ایران ، از پیوند دو عامل خون و 
خاک در سال 6765 پ . م ) 7386 پ . هـ ( که به روشنی در فروردین یشت 
نیز از پیوند آن دو عامل )سرزمین های ایرانی و تبار ایرانی ( نام برده شده است ، 
نخستین نشانه های آگاهانه ی ناسیونالیسم ایران یعنی برتری دادن منافع ملی 
بر منافع فردی که ثبت تاریخ کهن ما شده است ، کما بیش در 4000 سال 
پیش یعنی سال های 2000 پیش از میالد ) 2600 پیش از هجرت( ثبت 
اسناد و مدارک ایران کهن گردیده است . البته می توان پذیرفت که پیدایی 
ناسیونالیسم ملت ایران ، مربوط به سال های بسیار زودتری بوده است ؛ اما 
اسناد نوشتاری آن در دست ما  نیستند و یا به روشنِی مواردی نیستند که در 

زیر بدا ن ها اشاره می گردد .
اسناد کهن میهن ما در دوران نخست جنگ های توران علیه ایران که دوران 
ثبِت بن نبشت های ناسیونالیسم ملت است ، اشاره های بسیار روشن به این 

مساله دارند .

نخستین نمونه :

سهراب ، به پهلوانی سپاه توران ، به ایران لشگر می کشد . او در پی ویران 
کردن ایران است. در نخستین نبردی که میان تورانیان با مرزداران ایران در 
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می گیرد ، » هژیر « که مرزبانی بخشی از مرزهای ایران را به عهده دارد، 
به اسارت تورانیان در می آید . سهراب که در پی یافتن پدر است ، از او 
نشان رستم را می جوید . او به هژیر وعده ی گنج ، جاه و مقام می دهد 
و در برابر او را تهدید می کند که اگر سخن ناراست گوید ، سرش را از 

دست خواهد داد : 19
اگر پهلــوان را ، نمایــی به مــن     سرافــراز باشــی، به هر انجمـن

تو را بی نیــازی دهــم، در جهـان    گشــاده کنــم، گن جهـای مهان

ور ایــدون که ایـن راز، داری زمن    گشاده به مــن ، بر بپوشـی سخن

سرت را نخواهد ، همی تن به جای     میانجی کن اکنون ، مرآن هر دو رای

اما هژیر در راستای حفظ منافع ملی ، فدا شدن را به زیان دیدن» ایران 
شهر « ترجیح می دهد . هژیر که زور بازوی سهراب را دیده بود، برای 
این که ر ستم ، پهلوان سپاه ایران را از گزند او در امان دارد ، وی را به 

سهراب نشان نمی دهد : 20

به دل گفت ، مر کاردیـده 21 هجیـر     که گـر مـن ، نشاِن گو شـیر گــیر

بگویـم به این تور 22 ، با زور دست      بدین یال و ، این خسروانی نشست

از ایـران نیایـد ، کسـی جنگجـوی     که روی انـدر آرد ، ابـا وی بـه روی

چو ز ایران، نباشـد کسی کینه خواه      بگیـرد ، سـر تخـت کاووس شـاه

چنیــن گفت موبد که مردن به نام       به از زنــده ، دشـمن بر او شادکام

اگر من شــوم، کشتـه بر دست او       نگردد سیه روز و ، خون آب جوی ...

بمــاناد ایــران ، تــن من مبــاد      چنــین دارم ، از موبــد پــاک یاد

که گر باشد انـدر چمـن ، بیخ سرو       ســزد ، گر گیــا را نبویــد تـذرو
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بدین سان ،» ایرانی « )در این جا ، کاردیده هژیر ( ، با الهام از  ناسیونالیسم 
ایرانی ، از میان دو راهی که سهراب )یا شرایط زمان و مکان ( در پیش 
رویش قرار می دهد ، نه تنها از» گنج مهان « چشم می پوشد ؛ بلکه آماده 

است تا » سر « را هم فدای نگاهبانی از ایران کند . 
هژیر ، با روشنی به اصل برتری منافع ملی بر منافع فردی ، تاکید می کند و 
می گوید : اگر من در راه ایران کشته شوم ، نه آسمان به زمین می آید و 
نه آب جوی ها ، خون می شوند . باید » بیخ سرو « )ملت( را پرستاری و 

پاسداری کرد حتا اگر در این راه ، ریشه ی علف )فرد( ، بر جای نماند .

نمونه ی دیگر :

سخن بر سر تثبیت مرزهای ایران شهر است که حد آن به تیر آرش بستگی 
دارد . آرش ، می داند که پس از انداختن این تیر که همه ی توان خود را 
در آن نهاده است ، خواهد مرد ؛ اما برای حفظ مرزهای ایران ، خود را 

فدا می کند تا مبادا ذره ای از سرزمین ایرانیان ، نصیب تورانیان گردد .
بیرونی در آثار الباقیه عن القرون الخالیه ، می نویسد : 23

... پس آرش بر خاست و گفت : ای پادشاه و ای مردم ، بدن مرا ببینید 
که از هر زخمی جراحتی و علتی سالم است و من یقین دارم که چون با 
این کمان ، این تیر را بیندازم، پاره پاره خواهم شد و خود را تلف خواهم 

نمود ولی خود را فدای شما کردم . 
سپس برهنه شد و به قوت و نیرویی که خداوند به او داده بود ،کمان را تا 

بناگوش خود کشید وخود ، پاره پاره شد ...
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نمونه ی دیگر :

کی کاووس که می خواهد از پادشاهی کناره گیری کند ، کی خسرو ، فرزند 
فرزندش یعنی سیاووش را برمی گزیند ؛ اما توس سپهدار ، فریبرز فرزند 
کاووس را شایسته ی این جایگاه می داند . از این رو ، از پذیرش کی خسرو به 
عنوان پادشاه سر باز می زند . گودرز از کی خسرو جانب داری می کند و کار 

باال می گیرد . 
توس از نظر تباری ، فرزند نوذر، فرجامین پادشاه فریدونیان است. از سوی 
دیگر ، او افتخار داشتن درفش کاویان را دارد و سوارانش ، زرینه کفش اند . 

گودرز به توس پیام می فرستد و او را به جنگ تهدید می کند : 24
ببستــند ، گـردان ایـــران کمــر       مگـــر توس نـوذر ، که پیچید سر 

که او بــود با کـوس و زرینه کفش        هم او داشــتی، کاویــانی درفـش

از آن کــار ، گودرز شـد تیــز مغز      پیامـی بر او ، برفــرسـتاد نغـز ...

اگـر سـر بپیــچی ، ز فـرمان شاه       مرا بـا تـو کیـن خیـزد و رزم گاه ...

چو بشـنید ، پاسـخ چنین داد توس      که بر ما، نه خوبست کردن فسوس

توس با شنیدن پیام تهدید گودرز ، سخت بر می آشوبد و پیام می دهد : 25
به ایــران ، پـس از رستم پیل تن       سرافـراِز لشــگر ، منــم ز انجمن

نبیــره   ، منــوچهــر شــاه دلیــر      که گیــتی به تیــغ اندر آرد به زیر

منم، پــور نوذر ، جــهان شـهریار       ز تخـم فــریـدون، منــم یادگـار

نباشــم بر ایــن کار هـم داستان       ز خســرو مزن ، پیش من داستان

گودرز با شنیدن سخنان توس مبنی بر عدم پذیرش کی خسرو  به پادشاهی و 
جانب داری از فریبرز ، برای تحمیل نظر خود ، راه جنگ » زور« و را بر 
می گزیند . توس نیز با آگاهی از آمادگی جنگی گودرز ، فرمان رویارویی 
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را صادر می کند : 26 

برآشفــت گودرز و ، گفــت از مهان     همی تــوس، کــم بایـد اندر جهان

نماییــم او را ، که فــرمان و تخـت     که را زیبــد و ، فـر اورنـگ و بخـت

نبیــره پسـر داشت ، هفتاد و هشت     بزد کوس ، از ایوان به میدان گذشت

ســـواران جنگــی ، ده و دو هــزار     برفـتـنــد بر گستــوان ور ، ســوار

کس آمـد ، به تـوس سپـهدار گفـت     که گـودرز ، با کـوس رفـت از نهفت

وز آن پـس بیـامـد ، سـپهدار توس     ببستـند بـر کـوهه ی پــیل ، کـوس

بـبستنـــد گــردان فــراوان مـیان    به پیــش ســپه ، اختـر کاویـان ...

اما توس با همه ی تندخویی و گردن فرازی ، برای این که بر پایه ی آیین 
ناسیونالیسم این سرزمین ، به ایران زیان نرسد ، تن به مصالحه و آشتی و 
راهکار صلح آمیز می دهد . او منافع شخصی ، غرور و خودخواهی ، شخصیت 
و کوتاه سخن ، همه چیز خود را در راه حفظ منافع ملی ، فدا می کند . وی به 
حق، می داند که جنگ میان ایرانیان ، به سود تورانیان خواهد بود و بدون دودلی، 

جنگ داخلی میان ایرانیان ، باعث چیرگی تورانیان به ایران خواهد شد : 27

غمی شـد دل تـوس و ، اندیشه کرد     که امــروز ، گر ســازم این جا نبـرد

بسی کشــته آیــد، ز هر دو ســپاه      از ایــران نه برخیـزد ، این کینـه گاه

نباشــد جــز از کــام ، افـراسیاب      سربخــت تــوران ، بـرآید ز خواب

به تــوران رسـد ، تخت شاهنشهی      سر آیــد همــه ، روزگــار بهــی...

که از مـا ، یکی گر بدین دشت جنگ      نهــد بــر کمـان ، چوب تیر خدنگ

یکی کیــنه خیــزد ، که افــراسیاب     همه شب نـبیند ، جز این را به خواب

بدیشـان رسد ، تخـت شاهنـشـهی      سرآیــد بــه مــا ، روزگــار مهـی

گردن نهادن به اصول ناسیونالیسم ایرانی از سوی توس ، باعث می شود 
تا به جای فریبرز ، کی خسرو به پادشاهی ایران برسد .
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ت ـ جهان بینی ایرانی

ناسیونالیسم ایرانی که برخاسته از جهان بینی ایرانی است و یا به گفته ی دیگر، 
سرچشمه ی جهان بینی ایرانی است ؛ اندیشه ای است انسانی ، انسان محور 

و انسان دوست .
پایه های جهان بینی انسانی ایرانی که در منشور کورش بزرگ ) 538 پ.م / 
1159 پ .ه ( بلورینه شده است، در روزگاران کمابیش دو هزار و پانصد سال 

پیش از میالد ، شکل می گیرد.
اسناد و مدارک ایران کهن، پیدایی و روشن سازی ) تبیین ( جهان بینی 
در  قالب سخن رانی وی  در   » منوچهر  زبان»  از  را  ایران  ملت  انسانی 
آیین تاج گذاری ، ثبت تاریخ جهان کرده اند . به گفته ی امروز، منوچهر به 
نمایندگی از سوی مردم این سرزمین ، » دکترین « یا اصول عقاید مورد  
احترام ملت ایران را اعالم می کند . از یاد نبریم که بشریت برای تحقق 
این اصول که کمابیش ، چهار هزار و پانصد سال پیش، از سوی ملت 

ایران اعالم شد، هنوز راه درازی در پیش دارد : 28
هر آن کس که درهفت کشور زمین      بگــردد ز راه و بتابــد ز دیـــن 29

نمــاینـده ی رنــج ، درویــش را      زبون داشــتن، مــردم خویـش را

بر افــراختــن، سـر ز بیشی گنج      به رنــجور مــردم، نماینــده رنج

همه ســر به ســر، نزد من کافرند     وز اهــریمـن بدکنــش، بدتـراند
هـر آن دیـن ور، کو، نه بر دین بود      زیزدان و ، وز منـش نفــریـن بود
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اصول یا» دکترین « اعالم شده وسیله ی منوچهر به نمایندگی از سوی  

ملت ایران را می توان به شکل زیر خالصه کرد :

هر کس در هر کجای این جهان، به مردم ناتوان ستم کند؛ فرمان روایانی 
که مردم خود را خوار دارند ؛ کسانی که مال و منال را مایه فخرفروشی به 
مردم قرار دهند ؛ آنانی که دردمندان را آزار دهند ؛ دین دانایانی که دین 
فروشی کنند، از اهریمن بدکنش نیز بدتراند و مورد نفرین خداوندگار و 

مردمان اند.

بخش های دیگر این جهان بینی را به روایت شاه نامه، از زبان منوچهر 
بشنویم. منوچهر ) فرزند ایرج ( در جنگ بر سلم پیروز می گردد و سلم 
و  کرده  بخشش  درخواست  منوچهر  از  سلم  سپاهیان   . می شود  کشته 

می گویند : 30
                                ... ما کهتریم       زمین، جز به فرمان شاه نسپریم...

سپاهــی، بر ایـن رزمگـاه آمدیـم       نه بر آرزو، کینــه خــواه آمـدیـم

کنـون سربه سـر، شـاه را بنده ایم        دل و جان ، بـه مهر وی آکنـده ایم

گرش رای کین است و خون ریختن        نداریــم ، نیــــروی آویخــتـن

سـران یک سره، پیش شاه آوریم        بـِر او ، ســـر بی گنــاه آوریــم

برانــد هـر آن کام، کو را هواست       بر این بی گنه جان ما، پادشاست...

تجاوز در هم شکسته می شود و خون ریزان اعالم می دارند که دیگر توان 
ادامه نبرد را ندارند و خود را تسلیم پاد افره ی تجاوز ، به رسم همه ی زمان ها 
یعنی مرگ و زندان و اسارت و بردگی کرده اند؛ اما منوچهر ) ملت و مردم 
و ایران (، فرمان می دهد که چون دشمنان تسلیم شده اند، خون هیچ 
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کس نباید به کین یا کام ریخته شود . او، منشور آزادگی، عدل، انسان دوستی 

و بزرگ منشی ملت و مردم ایران را این گونه ثبت تاریخ می کند : 31

چنین داد پاسخ : که من کام خویـش        به خاک افکنـم ، برکشم نام خویش

هر آن چیز، کـان، نز ره ایزدی است          از اهریمنی ، گـر زدسـت بدی است

سراســر ز دیــدار مــن ، دور بـاد         بــدی را ، تــن دیِو رنــجــور باد

شمــا، گر همــه کیــنه دار مـن اید         و گر دوستــداریـد و یـار، مـن ایـد

چو پیــروزگـر، دادمـــان دستـگاه         گنــه کار ، پیـــدا شــد از بی گنـاه

کنـــون روز دادســت و بی داد شـد        سران را، ســر از کشتــن آزاد شـد

همــه مهر جوییـد و افــزون کنیـد          ز تــن آلــت جنــگ ، بیـرون کنید

خردمنــد باشــید و پاکیــزه دیـن          از آفــت همــه پاک و بیـرون زکین

به جایــی که تان هست، آبـاد بـوم          اگر تـور، اگـر چیــن، اگر مـرز روم

همــه نیکــویی بادتــان، پایــگاه          به روشــن روان بادتــان، جایگاه...

خروشــی برآمـــد زپـرده ســرای         که ای پهلــوانــان فرخنـــده رای

از ایـن پس ، به خیـره مریزید خون          که بخـت جفـاپیشـگان ، شد نگون

وز آن پـس، همـه جنگ جویان چین         یکایـک نهـادنــد ، ســر بر زمـین

همه آلـــت لشگــر و ســاز جنـگ         ببردنـــد، نزدیـــک پورپـشنــگ

برفتــند پیشــش، گروهــا گــروه         یکی تــوده کردنــد، برســان کـوه

چه از جــوش و ، ترگ و، برگستوان         چه کــوپال و، چــه خنجــر هندوان

سپهبــد منوچهــر، بنــواخت شان         به اندازه بــر، پایگـه ساخــت شان
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منشور منوچهر

من ) به  خوانید ما ملت و مردم ایران ( هرگز تسلیم هوا و هوس 
خون ریختن نخواهم شد و هرگز نام خود را به ننگ خودکاملی 

نخواهم آلود.

اکنون که گناه کار ) متجاوز ( از بی گناه ) مدافع ( بازشناخته 
، سپری گردیده و روزگار » داد « فرا  شده، دوران» بی داد « 

رسیده است.

شما که برای ریختن خون ما و ویران کردن سرزمین ما، اقدام 
به تجاوز کردید، اکنون که شکست را پذیرفته اید، آزادید که به 

خانه های خود باز گردید.

همه ی شما، چه آنانی که شاید از روی ترس، خود را دوستار 
من )ما( نشان می دهند و چه آنانی که در باطن کینه خواه من 
کینه  جای  به   . کنید  دور  خود  از  را  افزارها  رزم  هستند،  )ما( 
و  آیید  در  روشنایی  و  نیکویی  به سرای   . جویید  مهر  ورزی، 
)ما(  من   ، اکنون   . دارید  درامان  را  خود  سیاهی،  و  زشتی  از 

آرزومندم که » روان روشن « ، جایگاه تان باشد...  

همین مفاهیم، با واژگانی دیگر، بر زبان منشور آزادی انسان و حقوق بشر 
کورش نیز جاری است . کورش بزرگ در سال 538 پ م ) 1199 پ هـ ( 
پس از گشوده شدن بابل و آزاد ساختن مردم آن از بند بابلیان، به نمایندگی از 

سوی ملت و مردم ایران اعالم می دارد : 32
ارتش بزرگ من ] ما ملت ایــران [، وارد بابــل شـــد . نگــــذاردم 

] نگذاردیم [ ، رنج و آزاری به مردم شهر و این سرزمین وارد شود ...
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من ] ما ملت ایران [ برای صلح کوشیدم.

من ] ما ملت ایران [ برده داری را برافکندم ] برافکندیم [ و به تیره روزی 
آنان پایان دادیم.

فرمان دادم ] دادیم [ که همه ی مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند 
و ] کسی [ آنان را نیاز دارد.

از هستی ساقط  را  مردم شهر  هیچ کس،  که   ] دادیم   [ دادم  فرمان 
نکند...

نو  از   ، بود  شده  ویران  که  را  همه ی شهرهایی   ] ایران  ملت  ما   [ من 
بسته  که  را  نیایشگاه هایی  همه ی   ] دادیم   [ دادم  فرمان   . ساختم 

بگشایند... بودند، 

همه ی مردمانی را که پراکنده و آواره کرده بودند ، به جایگاه هایشان باز 
کردم  آبــاد  را  آنان  ویــران  خانه هــای  و  ]گرداندیم[  گردانــدم 

] کردیم [ ...

من ] ما ملت ایران [ برای همه ی مردم، محیطی آرام آماده کردم ]کردیم[ و 
صلح و آرامش را به همگان اعطا کردم ]کردیم[ .
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ثـ  پان ایرانیسم

پان ایرانیسم ، برخالف مکتب های فکری دیگری که دارای پیشوند » پان« 
هستند ، یک مکتب عینی )اوبژکیتو( است که واقعیت تاریخی دارد . در 
حالی که مکتـب هایی مانند پان عربیسم ، پان ترکیسم ، پان ژرمنیسم ، 
پان اسالویسم و ... مفاهیمی ذهنی )سوبژکیتو(  اند . یعنی تنها بیان آرزوها 
و خواسته ها اند . یا به گفته ای دیگر ، گونه ای از خواست برپایی آرمان شهراند ، 

چیزی که در جهان واقع ، وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است.
پان ایرانیسم یا وحدت همه ی سرزمین های ایرانی نشین و همه ی مردمان 
ایرانی تبار ، واقعیتی است عینی که در درازای تاریخ چند هزار ساله ی 

ایران ، وجود و حضور داشته و دارد .
در سرتاسر تاریخ ایران ، این وحدت یعنی یگانگی همه ی سرزمین های ایرانی 
نشین و همه ی مردمان ایرانی تبار، تنها وسیله ی یورش نظامی ، تحمیل 
شکست  ، اشغال و تحمیل قراردادهای جدایی ، برای دوره ای )کوتاه یا دراز ( از 
هم گسیخته است ؛ اما پس از گذشت چند دهه و حتا چند سده ، دوباره ، 
بخش های تجزیه شده به هم پیوسته اند و به» پان ایرانیسم « عینیت 

بخشیده اند .
از گاه باستان تا به امروز ، چند بار این یگانگی و همبستگی در اثر یورش 

بیگانگان گسسته شده و دوباره ، پیوندها بر پا گشته اند .
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بر اثر یورش اسکندر گجستک ، شاهنشاهی هخامنشیان که تجلی پان ایرانیسم 
یا یگانگی و وحدت همه ی سرزمین های ایرانی نشین و همه ی مردمان 

ایرانی تبار بود ، از هم گسیخت .
اما دیری نپایید که اشکانیان ، وحدت یا پان ایرانیسم را دوباره بازسازی 
کردند و زندگانی یگانه ی ملت ایران در دوران شاهنشاهی اشکانی و سپس 
ساسانی ، نزدیک به یک هزار سال پایید و بر اثر یورش بیابان گردان تازی، 

فرو ریخت .
بار دگر ، پس از گذشت هشتصد و پنجاه سال ، شاه اسماعیل صفوی توانست 
دوباره وحدت ایران را بازسازی کند و سرزمین های ایرانی نشین و مردمان 
ایرانی تبار را برای بار دیگر در یک مجموعه قرار دهد . بدین سان ، با پایان 
دادن به دوران تجزیه ی تحمیل شده بر اثر یورش تازیان و سپس مغوالن و 

تیمور ، به » پان ایرانیسم «، عینیت بخشد .   
در آغاز سده ی نوزدهم میالدی )سده ی دوازدهم خورشیدی ( ، سرزمین 
یگانه ی ایرانــیان از سوی روسیـان و انگلیسیان ، تجزیه شد و در این 
فراگشت ، قراردادهای بسیای بر ملت ایران ، تحمیل شد . این قراردادها، 

عبارتند از :

1 -  قرارداد گلستان ) 1192 خ / 1813 م( جدایی بخش بزرگی از قفقاز

2 -  قرارداد ترکمان چای ) 1206 خ / 1828 م( جدایی دیگر بخش های قفقاز

3 -  قرارداد پاریس ) 1236 خ / 1857 م( جدایی افغانستان از ایران

4 - حکمیت گلداسمید ) 1250 خ / 1871 م ( جدایی بخش هایی از مکران و بلوچستان



37 انسیوانلیسم اریانی 
5 -  حکمیت گلداسمید ) 1252 خ / 1873 م( جدایی بخش هایی از سیستان

6 -  قرارداد آخال ) 1260 خ / 1881 م( تجزیه ی سرزمین های خوارزم و فرارود

7 -  تجزیه ی والیت سلیمانیه، برپایه ی عهدنامه ی دوم ارزروم ) 1226 خ / 1874 م(

8 - تجزیه ی والیت خانقین ، برپایه ی مقاوله نامه ی تهران ) 1290 خ / 1911 م(

9 - تجزیه ی آگری )آرارات ( کوچک ) 1311 خ / 1932 م(

10 - تجزیه ی قریه ی فیروزه ) 1333 خ / 1954 م(

11 -  تجزیه ی بحرین ) 1349 خ / 1970 م(

بدین سان ، می بینیم که پان ایرانیسم ، دارای یک حیات تاریخی چند هزار ساله 
است و هرگاه ، بر اثر یورش دشمنان از هم گسیخته است ، دوباره فرزندان 
این سرزمین ، آن را بازسازی کرده اند. حتا اگر این دوران بازسازی یگانگی و 

وحدت ، هشتصد و پنجاه سال به درازا کشیده باشد .
در حالی که پان عربیسم ،  پان ترکیسم ،  پان ژرمنیسم ،  پان اسالویسم و ... ، همه ی 
اوهام اند و پندار و تنها بازگوکننده ی آرزوهای گویندگان آن . به سخن دیگر، 
این تفکرات اوهامی هستند که تنـها بر پایه تجاوز و زور و پیروی از سیاست 
» زیان کسان از پی سود خویش « ، امکان تحقق  دارند ، آن هم نه در عالم 

واقع  بلکه در عالم ذهن ، امکا ن پذیر است .
چنان که گفته شد ، این گونه تفکرات ، تفکرات ذهنی هستند یعنی در عالم 
واقع وجود ندارند و تنها بر روی کاغـذ و در ذهـن پیـروان ، وجـود دارند . آن ها 

موضوعیت ندارند ، بلکه تنها اوهام اند و پندار .

کوتاه سخن آن که پان ایرانیسم ، حکم محتوم مکتب  ناسیونالیسم  ایرانی است. 
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پان ایرانیسم، در دوران های یگانگی و وحدت ، معطوف به نگاهداری آن 
)حفظ تمامیت ارضی ( و در دوران های تجزیه ، معطوف به ایجاد وحدت )در 

شکل های گوناگون( است .
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پی نوشت های گفتار یکم

1 -  واژه ی Nation ، از واژه ی التین Nasci به معنای » زاده شده « می باشد.  
2 -  Der Neue Brockhaus,op. cit. Band 2.s616

3 -  Kenduri, op. cit, p.q . وی استاد کرسی سیاست در دانشگاه لندن بود          
4 - Ibid

5 - دایره المعارف ] دانش نامه [ ناسیونالیسم  ج 1  ر 164
6 و 7 -  همان  ر 165
8 و 9 - همان، ر 168

10 - Der Neuer Brockaus, op. cit Band 3,ss.616 - 617

11 - اوستا . . .  ر 659 ) ون دی داد  فرگرد یکم (
استاد دکتر جلیل دوست خواه، ایرا ن ویچ را به معنای سرزمین ایرانیان، بنگاه و پایگاه . ] اصلی[ 

ایرانیان می داند ) همان  ر 937 (
استاد دکتر محمد مقدم ، آن را» بیضه ایران « می داند ) داستان جم ـ ایران کوده شماره 6  ـ 

انتشارات فروهرـ  چاپ دومـ  تهران ، مهرماه 1363 (
12 و 13 - آب و هوای باستانی ایران  ر 25

14 - برای آگاهی بیش تر ، نگاه کنید به : تاریخ و تقویم در ایرانـ  استاد ذبیح بهروزـ  ایران کوده 
شماره 15 ـ  انتشارات آرمان خواه ـ تیرماه 1387ـ ر 86 / تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن ـ 

چاپ دوم ـ ر 99
15 - اوستا ...  ون دی دادـ  فرگرد یکمـ  بندهای 5 تا 9ـ  رر 661  659

16 - همانـ  بندهای 10 تا 14ـ   رر 662ـ  661
17 - همانـ  بندهای 16 تا 20ـ  رر 663ـ  662
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 18 - اوستا ... ج 1ـ  ر 423 )فروردین یشتـ  کرده بیست و چهارمـ  بند 87(

19 و 20 - شاه نامه ی فردوسی
21ـ   اصل شعر، به گونه ی » کاردیده « می بوده که در نسخه برداری ها » ناکاردیده «  شده است. 
بیت های بعدی نشان می دهد که هژیر با مبانی ناسیونالیسم ایرانی در آموزشگاه هایی که دیدن آن ها ، 

برای رسیدن به پایگاه فرماندهی یک دژ مرزی الزم بوده ، آشنا گردانیده شده بود.
22 ـ در شاه نامه ، تور و ترک ، در راستای هم به کار گرفته شده اند . اما تورانی ها، ایرانی تبار و 
ترکان از تبار دیگراند . برای آگاهی بیش تر، نگ : به تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن ـ چاپ 

دومـ  گفتار چهارم : تور و ترک، توران و ترکانـ   رر 78ـ  69
23 ـ آثارالباقیه ـ ابوریحــان بیرونی ـ ترجـمه ی اکبر داناسرشت ـ انتشارات امیرکبیر ـ تهران 

1386ـ  ر 335
24 ، 25 ، 26 ، 27 و 28 شاه نامه ی فردوسی 

29 ـ دین، در اوستا » دئنا « و در پهلوی و زند» دن « یا » دین « یا  » دئنا« یا» دینک « و در 
فارسی» دین « ، از مصدر » دا « به معنی » اندیشیندن و شناختن« است.  

در اوستا ، گاه به معنی» مذهب و کیش « و گاه به معنی » یکی این نیروهای پنج گانه« که از آن 
به » وجدان « یا نیروی ایزدِی بازشناسی نیک از بد، تعبیــر کرده اند. در این جــا ، سخن بر ســر 

» وجدان « یا » راه راست « است .   
30 و 31ـ  شاه نامه ی فردوسی

32 - تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهنـ  چاپ دومـ  رر 319ـ  315
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گفتار دوم 

اندیشه ی ناسیونالیسم

چون به ملت خود می اندیشیم )تا جایی که این اندیشیدن برخاسته از نوعی 
احساس بستگی و عاطفی به ملت باشد (، برداشت ها کمابیش یکسان است. 
این امر از آن جا سرچشمه می گیرد که ما خود را وابسته به ملت خود دانسته 
و برابر آن، احساس مسئولیت و خویش کاری )وظیفه( می کنیم ؛ اما هنگامی 
که در پی توجیه این ادراک طبیعی بر می آییم، دچار پراکندگی می گردیم . 
زیرا ما ، بسیاری از مفاهیم فکری خود را از سامان )نظام ، هنداد ( های فکری 
گوناگون، وام گرفته ایم . یا به گفته ی بهتر : به گونه ای آن مبانی، خود را بر 
فکر ما تحمیل کرده اند . در حالی که مبانی فکری مزبور، پایه های مناسبی 

برای توجیه مسایل مربوط به زندگی ملی ما نیستند.
آن دسته از سامان های فکری که در آن ، همه چیز بر پایه ی» سود و زیان 
فرد« مورد سنجش قرار می گیرد، نمی تواند پایه های الزم برای توجیه زندگی 

و ویژگی های حیات ملی را به دست دهد.
برای بهر مندی از یک سامان )نظام( توجیهی ، برای بیان احساس ها و عاطفه ها 
نسبت به سرزمین، هم میهنان و سرگذشت و سرنوشت آنان، باید قالب های 

41
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موجود را در هم شکست و خود را از اسارت سامان های توجیهی نامناسبی که 

بر ما تحمیل شده اند ، رهانید.
در این جا، کوشش بر آن است ، تا از افقی دیگر به رخ دادهای جهان، نگریسته 
شــود. این نگرش، دیدگاهی است فراتر از آن چه، درپناه تبلیغات پی گیر و 

همه جانبه ، در پی تحمیل آن بر ما هستند.
درپناه این دیدگاه، می توان مسایل را بهتر و ساده تر بررسی کرد ، چنان که 
با دریافت های عاطفی ما نیز هم آهنگ بوده و رنج و دلهره های پوچی و 

بی هودگی را به دنبال نداشته باشد.
این نوشتار، بنیاد مناسبی برای همه کسانی است که بر پایه ی یک ویژگی طبیعی ، 
با ملت خود احساس پیوند می کنند و ژرف، بدان می اندیشند .  در این جا، بر خالف 
بسیاری از نوشته ها، میهن پرستی، چونان چشم اندازی زیبا و دل پذیر ترسیم 
نمی شود که می بایست از دور به آن نگریست و پس از مدتی که از تماشای آن 
سیر شد، از کنار آن گذشت ؛ بلکه در این جا ، به درون مرزهای ناشناخته ی روان 
انسان های  وابسته به ملت رسوخ شده و از منظری دیگر، به ملت ، میهن و ... نگاه 

می شود.
این برداشت ، در پی ستیز با هیچ اندیشه ای نیست . برای مخالفت یا اثبات، 

نگاشته نشده ؛ بلکه نشان دهنده ی جلوه ای از زندگی ملی است .
 این  برداشت ، گونه ای از شناخت زندگی ملی است . زندگی ما، تنها در قالب 

این زندگی ، قابل شناخت و بررسی است.
پس این راه ، راه زندگی ملت ما، هر یک از ما و همه ی ما می باشد.
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بخش یکم
ملت : موجودیت قائم به ذات

ملت : عالی ترین پدیده ی زیست شناسی و جامعه شناسی

ملت ، موجودیتی است عینی و حقیقی . به گفته ی دیگر، ملت موجودیتی
است که خارج از ذهن آدمی، وجود دارد . در حالی که همه ی مفاهیمی 
که ما با آن ها سروکار داریم، عینی) ابژکتیو objective ( نیستند ؛ بلکه 

برخی از  آن ها، ذهنی )سوبژکتیو subjective ( می باشند. 
برای مثال، اندیشه ی قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو * در زمره مفاهیم 
ذهنی قرار دارد . روسو تصور می کرد که انسان ها بر روی زمین پراکنده 
بودند ، تا روزی که بر پایه ی یک قرارداد اجتماعی به دور هم گرد آمدند 
و زندگِی اجتماعی را آغاز کرده اند . چنین جامعه ی تخیلی و بسیاری از 
جوامع تخیلی دیگر و نیز قوانین و تغییرات و پیش بینی های مبتنی بر 

تخیالت، مفاهیم ذهنی می باشند.
ملت یک موجودیت عینی است که درخارج از ذهن ما، وجود دارد.

 * Jean haques Roussean فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی ) 1778ـ  1712 ( کتاب معروف وی» قرارداد 
اجتماعی « ) Contrat Social ( می باشد که در سال 1762 میالدی )1141 خ ( نوشته شده است. 
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با دریافت آثار، قوانین حیات و تطور آن در درازای تاریخ، می توان ملت را

به صورت علمی، مورد شناخت قرار داد.
جامعه شناسی، ملت را به عنوان یک واحد عینی و قائم به ذات می شناسد. 
هرگاه جوامع انسانی را تقسیم بندی کرده و به مطالعه ی واحدهای متشکله 

بشریت بپردازیم، با دو پدیده ی قوم و ملت روبرو می شویم.
قوم واحد اجتماعی ساده ای است که به شهادت تاریخ اشکال گوناگون 
داشته و ملت، آخرین پدیده ای است که به منزله ی یک یگان مستقل و 
قائم به خود ، مورد مطالعه ی جامعه شناسان قرارگرفته است . بر پایه ی 
تعریف جامعه شناسی، ملت کامل ترین و عالی ترین پدیده ی زیست شناسی و 
جامعه شناسی است که دارای موجودیت قائم به ذات و قوانین مشخص 

به خود، می باشد.
گرچه شناسایی علمی» ملت « در غرب از سال های پایانی سد ی  هجدهم 
میالدی آغاز گردید ؛ اما ملت ایران و نیز ملت های باستانی ، از زمان های 

دور تاریخ، همیشه وجود داشته اند.
تاریخ نویسان، از آغاز پیدایش علم تاریخ، به صورت طبیعی، تاریخ جهان 
را به تاریخ ملت ها، تقسیم کرده اند. از این رو، نباید تاریِخ شناخِت علمی 
و جامعه شناسی ملت را تاریخ پیدایش» ملت « دانست. چنان که تاریخ 

شناخت» اتم « تاریخ پیدایش ، اتم نیست. 
برای شناخت ژرف تری از مفهوم ملت ، می بایست ملت را از دیدگاه تاریخی 

و جامعه شناسی، مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
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بخش دوم

ملت : زنده ، پویا و آفریننده

باید » ملت « را ، از راستای زندگی مورد شناخت قرار داد

با وجود پیش رفت های شگرفی که در زمینه ی علوم، از جمله علم تاریخ، 

جامعه شناسی و فلسفه ی تاریخ ، به دست آمده، توفیق در علم ناسیونالیسم

زمنیه،  این  در  موفقیت  عدم  دلیل   . است  بوده  اندک  ملت شناسی،  یا 

عبارت است از بررسی» ملت « در حال سکون . 

» سکون « برای هر موجود زنده یعنی مرگ . تاکنون ، سنت بر آن بوده 

است که ملت را در حال مرگ بشناسند، در حالی که باید ملت را در حال

زندگی و به عنوان موجودی زنده، مورد بررسی و شناخت قرار داد.

این امر مدت ها در مورد بسیاری از علوم دیگر نیز صادق بود و مانع بزرگی، 

در راه پیش رفت به شمار می رفت . 

برای مثال مهم ترین علت ناکامی دانشمندان در شناخت سرطان، بررسی 

و مطالعه ی یاخته های سرطانی در حال مرگ و سکون ، بود . بدین سان 

مقطعی از نسج سرطانی را تهیه کرده و پس از ثابت کردن و کشت دادن 
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و رنگ آمیزی آن مقطع، بر روی یاخته های مرده، مطالعه می کردند ؛ اما 

دانش نوین، شگردشناسی )تکنولوژی ( امروزین، امکاِن بررسِی یاخته های 

سرطانی را در حال زندگی ، فراهم آورده است.

بیش تر جامعه شناسان و پژوهندگان علوم اجتماعی، برای شناسایی ملت ها 

و پی بردن به قوانین زیستی جوامع انسانی ، مقطع های ساکن ملت یعنی 

توده های مردم را در زمان های معین ، مطالعه می کنند . در حالی که می بایست 

ملت را از راه آثار حیاتی آن، مورد پژوهش و بررسی قرار داد.

بدون  و  ملت  از حیات  زمانی  مقاطع  گرفتن  نظر  در  با  فرآیند،  این  در 

درک رابطه ی این برش با برش های پیشین و بعدی و نیز بدون توجه به 

سیر حیاتی ملت، تعریف های ناقصی را از ملت ارایه داده اند . در این راه، 

چنان به بی راهه رفته اند که گفته اند : ملت یعنی مردمانی که دارای سرزمین، 

حکومت ، زبان و ... ، مشترک هستند.

در حالی که ملت، یک موجود زند ه و در حال تکامل است . هر گاه ژرف

بنگریم ، تداوم تکامل آفرینش را باید، در تکامل ملت ها و همکاری و 

همدلی آنان، جست و جو کرد.
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بخش سوم

فلسفه ی وجودی ملت

ملت : موجود عالی و تکامل یافته

هر گاه در این نکته تردید نکنیم که عالم حیات را منطقی هست ، د ر آن صورت 
منطقی ترین و آشکارترین هدف هستی، تکامل است. از آغاز پیدایش حیات 
بر روی زمین، آثار مادی و معنوی تکامل را می توان پی گرفت و باز شناخت.

دانش تکامل و علم تاریخ طبیعی ، داللت دارد که نخست، حیات به شکل 
موجودات بسیار ساده و اولیه بر روی زمین، پدیدار گشت. این موجودهای، 
تنها از یک یاخته تشکیل شده بودند . رفته رفته، موجودها، کامل و کامل تر 
شدند و از تکامل آن موجودهای تک یاخته ای ، نخستین، جانداران گوناگون 
پدیده آمدند . هر نوع وگونه ای از این جانداران ، دوران های بسیار زیستند 
و دستخوش دگرگونی و تکامل گشتند . آن ها با ایجاد رابطه با یکدیگر و 
ایجاد رابطه با محیط زیست خود، مسیر تکامل را پیمودند . البته در این 

میان، گونه هایی نیز نابود شدند.
سرانجام ، انسان از نسل پیشرفته ترین موجودات، به وجود آمد و در درازای 
هزاره های بسیار، به شکل جانداری اجتماعی با ویژگی های انسان، ظاهر 
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گردید . سیر تکامل زنجیره ی جانداران، به ظهور انسان یعنی جاندارای 
دارای شعور اجتماعی و فرهنگ ساز ، رسید ؛ اما تکامل متوقف نگردید.

انسان با تشکیل خانواده و اجتماعات، بنای قبیله، قوم و ملت را پایه ریزی 
کرد ، بدین معنی که از پیوستگی چند خانواده ، قبیله و از پیوند چند قبیله ،  قوم 
به وجود آمدند . قوم شکل ساده و اولیه ی اجتماع انسانی است. در اثر ایجاد 
ارتباط و سرانجام، پیوند با خاک )سرزمین( موجود عالی و تکامل یافته ای ، به 
نام ملت، پدید آمد . این ملت ها هستند که در هم آوایی با یکدیگر، تکامل را 

به پیش خواهند راند.
همان گونه که انسان در درون» ملت « ، شخصیت فردی خود را حفظ  
می کند، ملت ها نیز درهمکاری و همدلی با یکدیگر و در قالب جامعه ی 

جهانی، ملیت خود را از دست نمی دهند.
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بخش چهارم

کالبد شناسی ملت

نهاد و اندام ، نه قشر و طبقه

در بدن هر موجود زنده، یاخته ها بر پایه ی وظیفه ای که دارند، دسته بندی 
یا طبقه بندی می گردند . یاخته ها، با وجود اختالف در خویش کاری) وظیفه(، 
از نظر کلی یعنی قرار گرفتن در نظم بدن، از حقوق یکسان برخوردار اند . 
یکسان تغذیه می شوند . البته با توجه به نوع وظیفه، مواد مورد نیاز را 

دریافت می دارند.
وظیفه،  پایه ی  بر   ) زنده  موجود  عنوان یک  )به  ملت  درون  در  نیز  افراد 
دسته بندی می شوند ؛ اما از نظر حقوق فردی و اجتماعی، باید از کمال عدالت 
برخوردار باشند . البته میان یاخته های بدن و یاخته های جامعه )انسان ( ، 
تفاوت آشکاری وجود دارد . یاخته های بدن ، محکوم اند تا پایان زندگی در 
دسته و یا خویش کاری ) وظیفه( خود باقی بمانند . در حالی که یاخته های 
جامعه )افراد( ، مختارند که با ابزار لیاقت ، کسب دانش و مهارت و نیز کوشش 
بیش تر، وظایف دیگری به عهده گرفته و در بافت های اجتماعی ،تغییر مکان 
و تغییر موقعیت دهند. البته موازین عدالت اجتماعی ، باید شرایط و امکانات 
مساوی را برای همه ی افراد یک جامعه فراهم سازد . این امر، تنها با حضور 
یک دولت ملت گرا و معتقد به آرمان ملت گرایی، امکان پذیر خواهد بود . زیرا 
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دولِت ملت گرا، ملت را به عنوان یک موجود زنده و در حال تکامل می شناسد 

و افراد را یاخته های این بدن می داند .
از نظرکسانی که جامعه را در حال سکون بررسی می کنند و تابع ذهنیات
هستند، جامعه از قشر و طبقه تشکیل یافته است . این گروه، فاقد امکانات

شناخِت دلیِل ایجاد نهادها و اندام های اجتماعی ، می باشند.
اما در مکتب ملت گرایی و به عقیده ی کسانی که جامعه را در حال حرکت 
و به صورت موجودی زنده و در حال تکامل می شناسند، از پیوستن و 
همکاری افراد ، » نهاد « ها و ازمجموعه ی نهادهایی که وظایف همانندی  

انجام می دهند، اندام های اجتماعی پدید می آیند.
در این جا نیز به مانند یک موجود زنده، هر اندام، وظیفه و نقش ویژه ای 
را ایفا می کند . البته ممکن است که کسانی، مجموعه ای از نهادها و  یا 
اندام های اجتماعی را به عنوان» طبقه « توجیه نمایند ؛ اما هرگز این 
طبقات در حال ستیز با یکدیگر نیستند . دریک بدن سالم، هیچ عضو و 
اندامی مزاحم عضو و اندام دیگر نیست ؛ بلکه مکمل و موید آن است .
در پیکره ی ملت ، فرد، درحکم یاخته ی جامعه می باشد . گروه هایی که

برپایه ی نوع کار و وظیفه به یک دیگر همانندی و نزدیکی دارند، بافت های 
این کالبد یا پیکره را تشکیل می دهند . دسته هایی که وظایف مشخصی 
را انجام می دهند، اندام های این پیکره می باشند . در چنین نظمی، همه ی 
افراد، از حقوق برابر برخوردارند و می باید امکان کار و کوشش، رشد و 

نمو برای همه ی افراد، به گونه ی یکسان، فراهم باشد.
از سوی دیگر، هر فرد باید بداند که جزیی از پیکره ی بزرگ ملی است
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و مهم ترین نقش وی ، انجام وظیفه در برابر ملت است.

با توجه به قوانین حیات ملت، هیچ فردی را بر فرد دیگر، برتری نیست . 
در نظام بدن نیز هیچ یاخته ای بر یاخته دیگر، برتری ندارد ؛ اما وظایف 
یاخته ها، متفاوت و گوناگون است . مجموعه ای از یاخته ها که تشکیل 
بافت های بدن را می دهند، امکان تجلی نظام هستی بدن را امکان پذیر 

می سازند.
اما برخی می کوشند، از طبقه و قشر چنان سخن گویند که گویا ، از گروه های 
دشمن و یا از مفاهیم عینی» تضاد « ، گفت و گو می کنند . این گونه  سخن 
گفتن، نشانه ی درک نکردن و پیروی نکردن از روش های بررسی علمی 
در مورد جامعه است . در این شکل از بررسی ، » ملت « در حال  زندگی 
و حرکت مورد بررسی قرار نمی گیرد؛ بلکه مقطعی از ملت یعنی مردم 
)آن هم در حال سکون ( مورد توجه است . تنها در این گونه برداشت از 
مساله ، اقشار و طبقات، به چشم می خورند ؛ اما اگر همین مردم را در 
حال حرکت و زندگی در نظر آوریم، در می یابیم مردمی که امروز در سرزمینی 
زندگی می کنند، دنباله و ادامه ی مردمی هستند که در گذشته در این سرزمین 
زندگی کرده اند . از سوی دیگر، مردم امروز، می روند تا مردمان فردا را بسازند.

بدین سان، طبقه و قشر نیز اگر در حال زندگی و حرکت بررسی شود ، » نهاد « 
و» اندام « ی خواهد بود، از پیکره شکوهمند ملت، با رسالت ها، نقش ها و 

خویش کاری ها ) وظایف( معلوم و مشخص.
از بررسی حیات و زیست شناسی جامعه، به شناسایی ملت و قوانین زیستی 

آن دست می یابیم.
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بخش پنجم

ملت شناسی
هر ملت، دارای شخصیت ویژه ی خود می باشد

هر ملت ، یک موجودیت عینی است . ملت در عالم خارج از ذهن ما وجود 
داشته و چونان دیگر موجودات زنده ، دارای مراحل گوناگون زندگی می باشد. 
این موجود زنده، مانند دیگر جان داران، دارای قوانین و نظام های حیاتی است . 
برای پی بردن به این قوانین و نظام ها، یک رشته بررسی و تحقیق ضرورت 

دارد . از این رو، ملت عبارت است از موضوع یک علم .
فرآیند بررسی هایی که برای دست یابی به قوانین حیاتی و شناخت ویژگی های 

ملت انجام می گیرد، عبارت است از» علم ملت شناسی «.
 در پرتو شناخت و دست یابی به این علم است که رابطه ی فرد با جامعه

و هم چنین، رابطه فرد با ملت، مشخص می گردد.
در پرتو علم ملت شناسی و یا» ناسیونالیسم علمی « است که فرد ،  موقع 
و محل خود را تشخیص داده و رابطه ی خویش را با جامعه و رابطه ی 
خود را با دیگر افراد جامعه ، درک می کند . از این راه، » فرد « می تواند 

حتا رابطه ی نسل ها را با یکدیگر دریابد.
هم چنان که فرد خود را وارث همه ی دستاوردهای نسل های گذشته می داند ، 

نسبت به نسل های آینده نیز احساس تعهد و مسئولیت می کند.
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» فرد « همان گونه که خود را محق می داند تا از همه ی دست آوردهای ملت 
خویش که فرآورده ی کوشش و تالش گذشتگان است بهره بگیرد، خود را مسئول 

و متعهد می داند که چیزی بر آن افزوده و برای آیندگان، باقی بگذارد.
پس، شناخت قوانین حیاتی ملت وآگاهی بر علِم ملت گرایی ، برای» فرد « 
یک رشته وظایف نیز مشخص می کند و رابطه ی او را در برابر دیگر افراد 
جامعه روشن می سازد . در این راستاست که مفهوم عدالت اجتماعی و 

رعایت حقوق فردی ، شناخته می شود.
ملت دارای اصالتی خارج از قراردادها و چیزهایی است که ساخته و پرداخته ی 
ذهن پاره ای از انسان هاست . از این رو، علم ما در زمینه ی ناسیونالیسم )ملت 
گرایی ( باید به دنبال این حقیقت بزرگ روان شود . علم ما، قالب اصلی نیست . 
علم ما به مانند چراغی است که در پرتو آن، می توان مجهوالت را درباره ی 

ملت ، روشن کرد.
هر ملت، مانند هر فرد انسان، دارای شخصیت تباری، فرهنگی، تاریخی و 
جغرافیایی ویژه ی خود می باشد . از این رو، برای شناخت قوانین زیستی و 
رسالت های یک ملت ، باید ویژگی های همان ملت را در نظر گرفت. چه بسا 
که قوانین حیات، سرگذشت )تاریخ( و سرنوشت )رسالت( یک ملت، همانندی 

دیگری نباشد.
با توجه به این مسایل ، نارسایِی مکاتب ذهنی و قالبِی جامعه شناسیکه 
برای همه ی ملت ها، یک راه واحد و یک سرنوشت محتوم و یک قالب 

مشخص ارائه می دهند ، آشکار می گردد.
این مکتب ها ، همه ی تحوالت ، دگرگونی ها و رخ دادهای تاریخی و اجتماعی 
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) انقالب ، دگرگونی، شکست، پیروزی و ... ( ملت های گوناگون را در 
قالب های مشخص و با یاری قوانین از پیش ساخته ، مورد بررسی قرار 

می دهند.
در این زمینــه ، بهــترین نمونه ، عبــارت اسـت از نادرســتی پیــش بینی 

مارکسیست ها، درباره ی سیر تحوالت جهان صنعتی .
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بخش ششم

ملت درتاریخ
 واحد تاریخ عمومی ، » ملت «  است

در علم تاریخ، رشته ای وجود دارد به نام تاریخ عمومی . در این رشته از
تاریخ ، همه ی جریان های تاریخی در کنار هم ، بررسی می شوند.

تاریخ عمومی جهان، از اوضاع سیاسی و اجتماعی ملت ها سخن می گوید 
و در این راستا، فرهنگ، تمدن، پیش رفِت علم و صنعت ، اوضاع اجتماعی 

و سیاسی و ...  در سرزمین های گوناگون، مورد بررسی قرار می گیرند.
تاریخ نویس ، هنگامی که می خواهد دست به نگارش تاریخ عمومی بزند، 
می بایست سرگذشت ملت های گوناگون را کنار یکدیگر قرار دهد تا تاریخ 

عمومی را به دست آورد . 
در علم تاریخ ، ملت به عنوان یک مقوله ی تاریخی و قایم به ذات چنان 
وجود خود را بر تاریخ تحمیل کرده است که تاریخ نویسان، می باید تاریخ 

عمومی را از سرگذشت ملت ها ، به دست آورند. 
حتاکسانی که به دالیل سیاسی و یا با قصد و منظوری ویژه، بر آنند که 
وجود ملت را آن چنان که هست و خود را بر تاریخ و تحوالت تاریخی 
تحمیل کرده ، نفی نموده و مورد انکار قرار دهند ، ناچار از اعتراف ، به 
وجود » ملت « اند. در این راستا، اقرار به وجود ملت حتا از سوی کسان و 
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مکاتبی که در پی نفی » ملت « می باشند ، شایان توجه است. 

 برای مطالعه و تحقیق در هر یک از زمینه های تاریخ عمومی، نخست باید 
آن را به یگان های متشکله یعنی» ملت « تقسیم کرد و سپس، آن مقوله ی 
ویژه )هنر، فلسفه ، دین، سیاست و ....( را در واحــدهای ملی، مورد بررسی 

قرار داد .
از این رو، می گوییـم که واحِد همـه ی تقسـیم بندی های تاریـخ عــمومی،  
» ملت « می باشد. همه ی جریان ها درتاریخ عمومی، پیوسته میان ملت های 
گوناگون، مورد مطالعه قرار گرفته و می گیرد. زیرا، هر یک از جریان های 
اجتماعی در میان هر ملت، استقالل و نمود ویژه ای دارد . بدین سان، در 

می یابیم که یگاِن تاریخ عمومی ، » تاریخ ملت « است.  
از این رو ، برای شناسایی ملت، باید از این نقطه آغاز کرد و ملت را همان گونه 

که تاریخ عمومی معرفی می کند، مورد مطالعه وشناخت قرار داد. 
ویژگی های هر ملت ، ویژه ی آن ملت است و یک تعریف کلی برای ویژگِی 

همه ی ملت ها، درست نیست .
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بخش هفتم

ملت در جامعه شناسی

ملت ، به عنوان یک موجود زنده ی عالی

در دانِش جامعه شناسی، جامعه به عنوان موجود مستقل از » فرد « ، تلقی  
می گردد. البته باید بدانیم که در جامعه شناسی، مفهوم جامعه با انبوه افراد ، 
متفاوت است .» آگوست کنت « * پدیدآورنده ی علم جامعه شناسی نوین،  
این دانش را از علوم مثبت دانسته و بر این باور است که با وجود آن که جامعه، 
از افراد تشکیل یافته ؛ اما دارای احساسات و صفات متمایز و مستقل می باشد.

پایه ی جامعه شناسی بر روی احساس فرد نسبت به جامعه ، گذارده شده است . هر 
فرد می داند که پیش از حضور او در عرصه ی حیات، جامعه وجود داشته و 
پس از وی نیز جامعه وجود خواهد داشت . از سوی دیگر، هر فرد ، احساس 
می کند که جامعه، دارای قانون مندی هایی است که وی ناگزیر، از پیروی از 
آن ها می باشد . این دانش و این احساس است که رابطه ی فرد را با جامعه، 

مشخص می کند.

در دانش جامعه شناسی ، فرد یاخته ای کم دوام و در گذر، از پیکره ی دیرپای 

*  آگوست کنت ) 1857  1798 م / 1236  1168 خ ( ، فیلسوف فرانسوی و بنیان گذار مکتب پوزتیویسم و پایه گذار 
دانش جامعه شناسی ) Sociologie ( نوین
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ملت، به حساب می آید. بدین سان ، افراد با احساس درونی و در حقیقت، 

غریزی خود ، وابستگی خویش را به جامعه و ملت خود ، درک می کنند.

از سوی دیگر ، از آن جا که جامعه شناسی، جامعه را در حال پویایی و حرکت، مورد 

توجه قرار می دهد ، رابطه ی علم جامعه شناسی، با علم تاریخ، آشکار می گردد. 

امروزه پژوهش گران ، برای درک و شناخت ژرف تر مفهوم ملت ، افزون بر علم 

تاریخ و جامعه شناسی، از علم فلسفه ی تاریخ * نیز بهره می گیرند. این درک و 

شناخت ، آن چیزی است که از آن به نام شناخِت علمی ملت ، نام برده می شود.

در این زمینه، می توان شناخت انسان را به عنوان یک جاندار تکامل یافته، 

مرکب از یاخته های فراوان و گوناگون ، با » ملت « به عنوان یک  موجود 

زنده ی بسیار تکامل یافته تر و با یاخته های انسانی فراوان و گوناگون، مقایسه 

کرد.

همان گونه که برای شناخت انسان، باید از علوم گوناگون، بهره گرفت، درباره ی 

ملت نیز باید از علم تاریخ و علم جامعه شناسی، یاری گرفت و با بررسی فلسفه 

تاریخ و چگونگی پیدایش فرهنگ ها و تمدن ها و نیز بررسی سیِر تحول و 

تکامل آن ها، به شناسایی ملت دست یابیم .

* اوسوالد اشپنگلر )Oswald Spenggler( فیلسوف آلماني و پایه گذار علم فلسفه ي تاریخ به شمار مي رود. 
کتاب معروف او» انحطاط غرب « )Untergang des Abendlandes ( مي باشد.  اشپنگلر این اثر را در 

راستاي اندیشه ي گوته ، شاعر و نیچه ، فیلسوف شهیر آلماني، به رشته ي نگارش درآورده است.
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و هر گاه در راستای علم تاریخ ، به پژوهش درباره ی پدیده ها ی تاریخی 
پرداخته و یا بخواهیم هر یک از پدیده های فرهنگی و فکری را در جهان 
مورد مطالعه قرار دهیم، ناچار از تقسیم بندی تاریخ جهان، به تاریخ ملت ها، 

می باشیم.
بر اثر بررسی تحوالت تاریخی، مانند فروپاشی امپراتوری ها، پیدایش انقالب ها 
و بررسی خیزش ) قیام ( ها، در می یابیم که همواره ملت ها، در مسیر تحول و 
تکامل ، راه استقالل را پیموده و برای احراز زندگی شایسته، کوشیده اند. در این 
راه است که همیشه با امپریالیست ها، استعمارگران و استثمارگران ، جنگیده اند.
این چنین است که پیدایش انقالب ها، خیزش ها و فرو پاشی امپراتوری ها،

فرآیند این نبردها است.
درفلسفه ی تاریخ ، هرگاه جهان را در قالب یک مجموعه مورد نگرش قرار 
دهیم و بشریت را به صورت رودخانه ی عظیمی در نظر مجسم کنیم که در 
مسیر زما ن جاری است ، درمی یابیم که این رودخانه ی شکوهمند ، از نهرها 
و جویبارانی ترکیب یافته که هر یک از سرزمینی به نام میهن، در جریان اند. 
از پیوستن این نهرها و جویباران، رودخانه ی عظیم بشریت تشکیل یافته است . هر 
یک از این نهرها و جویباران، در هر لحظه ی از زمان، در برگیرند ی میلیون ها 

قطره اند که هر قطره، نشان دهند ه ی یک فرد انسانی است.

چونان قطره های آب رودخانه که در بستر خود همواره در تالش اند و به کنش 

گوناگونی می پردازند و مواد بسیاری را جا به جا می کنند و تغییر شکل می دهند  
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افراد انسانی نیز در مسیر حرکت جمعی خود، تشکیل ملت را می دهند که به 

منزله ی همان رودخانه است.

این افراد، دایم در کارند و بر بستر خود یعنی خاک میهن، تاثیر می گذارند. 

هنگامی که این مردمان به رودخانه ی عظیم بشریت می رسند، بسیاری چیزها 

که از فرهنگ و تمدن خود به همراه دارند، تقدیم بشریت می کنند.

عوامل گوناگون، چونان آب و هوا، سرزمین و وراثت ، سبب پیدایش ویژگی های 

ملی می گردد. در بسیاری از موارد، از این ویژگی ها ، به عنوان نشانه ها و 

نمادهای ملی می توان نام برد و ملتی را به صفات ویژه ای متصف کرد.

همان گونه که » فرد «  در میان خانواده، دودما ن و جامعه، دارای ویژگی های 

خاص خود می باشد، ملت ها نیز در جامعه ی بشری ، دارای صفات و ویژگی های 

خاص خود می باشند . صفات و ویژگی های فردی،گرچه به » فرد « شخصیت 

مستقل می دهد ؛ اما این شخصیت نه حقی را از  او سلب می کند و نه حقوقی 

برای او ایجاد می کند. گونه گونی ملت ها نیز در خانواده ی جهانی، نباید باعث 

تضییع حقوق ملی آن ها و یا ایجاد حقو ق ویژه ای برای آن ها گردد.

رنگ، نژاد، مذهب، ویژگی های فرهنگی و اقتصادی، ثروت های ملی و ... ، 

هیچ کدام نمی توانند سبب ایجاد حق برای یک ملت و تضییع حق ، از ملت 

دیگری گردد.
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کوتاه سخن آن که : ملت ها در خانواده ی جهانی ، بر یک دیگر برتری و

رجحانی ندارند . بر این پایه است که باید، روابط بین الملل، حقوق بین المللی 

و سازمان های جهانی، دگرگون و بازسازی شوند.



انسیوانلیسم اریانی 62

بخش هشتم

بخش بندی دانش ملت گرایی )ناسیونالیسم(

خاک ، خون و فرهنگ

در روش تقسیم بندی موضوعِی علِم ناسیونالیسم ، مفهوم کلی ملت را 
)اعم از مادی و معنوی، جان دار و بی جان (، به دو بخش می کنیم . البته 
باید یادآوری گردد که این بخش بندی، برای آسانی فهم مطلب است و 

ممکن است، تقسیم بندی های دیگر نیز همین نتایج را به دست دهد. 
چنان چه گفته شد ، مفهوم کلی ملت را به دو بخش یعنی» خون « و » خاک« 
جان دار  عامل   » خون  نخست یعنی عامل»  بخش   : می کنیم  تقسیم 
انسانی ، فرهنگی و وراثتی است . بخش دوم ، یا عامل » خاک « عبارت 

است از عامل مادی و سرزمینی.

ـ عامل» خون « :   بخش نخست 

عامل  دو  این   . است  معنوی  و  مادی  عامل  دو  از  ، خود مرکب  خون 
عبارتند از عامل جمعیت )مادی( و عامل فرهنگ )معنوی( . نسبت عامل

جمعیت به عامل فرهنگ ، نسبت تن است به روان.
جمعیت کنونی همان چیزی است که از آن به نام» جامعه « و یا » مردم « 

نام می بریم. جمعیت کنونی ، از کجا آمده و به کجا می رود ؟
جمعیت کنونی ازجمعیت دیروز، از درون جامعه ی گذشته ، سرچشمه گرفته 
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و می رود که جمعیت فردا و یا جامعه ی آینده را ساخته و پرداخته کند.

عامل فرهنگ که از آن به ناِم » روان جامعه«  نام بردیم، عاملی است 
که از گذشته شکل گرفته است . مردمان امروز، بر موجودیت فرهنگی 
)یا روان جامعه( ، می افزایند و جمعیت آینده در درون آن شکل می گیرد. 
به دیگر سخن، فرهنگ عبارت است از مجموعه ی آن عواملی که یک 
ملت را بدان می شناسند. فرهنگ ، فرآیند مجموعه ی همه ی کوشش ها 
. ثمره ی همه ی هستی مادی و  و تالش های نسل های گذشته است 

معنوی یک ملت، در فرهنگ آن ملت ، خالصه می شود.

 بخش دوم  عامل » خاک « : 

خاک ، عبارت است از عامل سرزمین و یا نیاخاک . » خاک « عبارت ، 
است از بستری که نهال ملت در آن بالیده و بارور شده و در درازای زمان،
بر آن تأثیرهای بسیار گذارده و از آن تأثیر پذیرفته است . با این برداشت ،

مفهوم ملت ، مرکب از سه عامل است :

1 - عامل جمعیت )جامعه یا مردم(
2 - عامل سرزمین )میهن(

3 - عامل فرهنگ

همه ی آثار وجودی یک ملت ، آمیزه ای از سه عامل باال می باشد . بررسی و 
پژوهش پیرامون سه عامل یاد شده ، کلیِد شناخِت قوانین بقا و تکامل 

ملت است . 
در حقیقت ،  سه عامل باال ،  زمینه های اساسی مطالـعات پیرامون علِم 
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ناسیونالیسم )ملت گرایی( را به دست می دهند . در پرتو این علم است 

که قوانین حیات ملی، یا سیاست ملی، بر ما آشکار می گردد .
بدین سان، علم ملت گرایی )ناسیونالیسم( » باید ها « و» نبایدها « را درباره ی 
ملت، به ما می آموزد و راه هایی را که به سربلندی و بهروزی و پیروزی 

ملت می انجامد، آشکار می کند.
قوانین حیات ملی یا سیاست ملی که نشات گرفته از سه عامل جمعیت ، سرزمین 
و فرهنگ می باشد، سیاست جغرافیایی ملت را آشکار می کند . این سیاست، 
به ما می گوید که میهن ما کجاست ؟ سرزمین و نیاخاک ما که ایران 
نام دارد، دربرگیرنده چه مناطقی بوده است ، بر آن ها چه گذشته و چه 

می گذرد ؟
جامعه ی  که  می دهد  نشان  ما  به  ملی،  سیاست  یا  ملی،  حیات  قوانین 
بزرگ ایرانی، در برگیرنده ی کدام تیره هاست که در درازای هزاره ها ، چونان 
بافت های به هم پیوسته ی یک پیکره ی بزرگ، در کنار هم می زیستند.

قوانین حیات ملی یا سیاست ملی، به ما می گوید که فرهنگ ایران زمین، 
چگونه و با تالش و کوشش بی ایست همه ی تیره های ایرانی که در بارور 

ساختن هر چه بیش تر آن کوشیده اند ، شکل گرفته است . 
ملت  این  به  وابسته  تیره های  همه ی  و  ما  ملت  به  امروز،  که  آن چه 

شخصیت می دهد، فرهنگ ملی است.
در علم ناسیونالیسم )ملت گرایی ( ، برای شناخت بهتر کاربرِد سه عامل 
یاد شده ، می بایست آن ها را در» وضع موجود « و» وضع آینده « مورد 
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نظر قرار دهیم . چنین برداشتی ازمساله، پایه های آرمان یک ملت و یک 

جامعه را تشکیل می دهد و رسالت های یک ملت را آشکار می کند.
وضع موجود میهن ایرانیان چیست ؟ وضع آینده ی آن چگونه باید باشد ؟
وضع موجود جامعه ی ایرانی چیست ؟ در آینده، این جامعه چگونه باید باشد .
وضع موجود فرهنگ ایران چیست ؟ این فرهنگ در آینده چه نقشی باید

داشته باشد ؟ .
اندیشه  ناسیونالیسم(   ( پود علم ملت گرایی  و  تار  امروز در  هر کس که 
می کند، به پرسش های باال نیز می اندیشد . هرکس که برای خود، برای
جامعه و برای ملت خویش ، رسالت قایل است ، برابر این پرسش ها، قرار
می گیرد. هر فرد مسئول ، هر فرد متعهد ، با اندیشیدن به این پرسش ها،

تعهد خود را برابر افراد جامعه، برابر کل جامعه، برابر ملت و نسل های 
آینده و سرانجام ، برابر بشریت و جامعه ی جهانی، در می یابد.

انسان یعنی کسی که به مقام واالی انسانی رسیده باشد، فرهنگ آفرین 
است . چنین انسانی با قرار گرفتن در تاروپود پیکره ی فرهنگ ساز ملی و 
درک رابطه ی خویش با ملت ، به وظایف خود پی برده و عمل می کند. 
پیکره های  قالب  در  ذهنی  و  فکری  آفرینش های  راه  از  انسانی  چنین 
ملی، در جامعه ی جهانی نیز با ارائه ی دست آوردهای فرهنگی ملتش، 

نقش آفرینی می کند.
آورد  از دست  بشریت  و  به جامعه ی جهانی عرضه شده  ملی  فرهنگ 

فرهنگ ملت ها، سیرآب می گردد .
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بخش نهم

 » باید «های خاک یا سیاست جغرافیایی

تدبیرهایی که هر ملت باید برای بقای خود به کار گیرد

دانش ملت گرایی نیز مانند دیگر علوم ، دارای اصطالحات ویژه ی خود
می باشد. با شناختن این اصطالحات، می توان با درون مایه ی این علم 

آشنا گشته و در زمینه ی این علم ، به بررسی های تازه پرداخت.
از نخستین اصطالحات علم ناسیونالیسم ، دو اصطالح » خاک « و» خون « 
است. خاک و خون در علم ملت گرایی، به عنوان دو نماد به کار برده 
می شوند . هر یک از این دو نماد، اشاره به بخشی از موجودیت ملت 
را پدید  الزام هایی   ، این دو بخش  از  این فرآیند، هر یک  می باشد. در 
می آورند . مجموعه ی این الزام ها یا » باید « ها ، راه آینده ی یک ملت را 

روشن می سازد و رسالت های تاریخی آن ملت را مشخص می کند.
مراد از واژه ی » خاک « ، سرزمینی است که ملت در آن زندگی می کند . این 

سرزمین، فرآیند انباشت کوشش های نسل های گذشته ی ملت است .
» باید «های خاک ، یا الزام هایی که چگونگی سرزمین یا نیاخاک یک 
ملت ایجاب می کند، عبارت اند از ویژگی هایی که رعایت آن ها به مناسبت 

وضع جغرافیایِی سرزمین آن ملت )یا نیاخاک( ، ضروری است.
به گفته ی دیگر ، هر ملت دارای میهنی است . چگونه گی جغرافیای میهن 
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هر ملت ، تکلیف هایی را بر آن ، آشکار می کند . سیاست ناشی ازشرایط 
جغرافیایی را » سیاست جغرافیایی « یا ژئوپلیتیک می گویند .  از این رو ، 

سیاست جغرافیایی )ژئوپلیتیک( ، بخشی از سیاست ملی است .
این سیاست، عبارت است از تدبیرهایی که یک ملت باید برای بقای خود 
به کار گیرد . سیاست جغرافیایی، آن بخش از سیاست ملی است که بر 

پایه ی شرایط جغرافیایی میهن، رعایت آن الزام آور می باشد.
بخشی از علم ملت گرایی را شناسایی ژئوپلیتیک یک ملت یا » بایدهای 
خاک « تشکیل می دهد . این شناسایی، در برگیرنده ی شناسایی های  درون 

و برون مرزی است.
بخشی از بایدهای جغرافیایی، مربوط به شرایطی است که در داخل مرزها 
 ، جمعیت  ارتباطات  امکان  جمعیت،  رشد  چگونگی  مانند   : دارد  وجود 
سرمایه های طبیعی مانند خاک ، آب ، جنگل ، دریا ، دریاچه ، کانسارها 
و ... هر یک از این چگونگی ها ، پدید آورنده ی نوعی تکلیف در پهنه ی 

سیاست ملی است.
بخش دیگری از سیاست جغرافیایی، ناشی از ویژگی های برون مرزی 
است : چونان جایگاه یک ملت بر روی کره ی خاک، همسایگان نزدیک 
و دور ، پویایی جمعیِت کشورهای همسایه ، ظرفیت ملت های دور و نزدیک،  

سامان ها )هندادها ( ی جهانی ، برخورد فرهنگ ها و...
گرچه سرچشمه ی عواملی که یاد شد در برون از مرزها قرار دارند ؛ اما در

زمینه ی  در  را  بایدهایی  نیز  این عوامل  و  گذارند  اثر   ، مرزها  از  درون 
سیاست ملی، پدید می آورند.
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شناسایی هر یک از این عوامل و تأثیری که در زمان های دور و نزدیک

بر حیات ملت خواهند گذارد و نیز تدبیرهایی که برابر آنان باید اتخاذ شود ، 
بخش مهمی از دانش ملت گرایی را تشکیل می دهد.
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بخش دهم

عامل» خون « :  بستر زندگی و فضای فرهنگی 

یژگی های  و  آن  در  که  اســت  عظیمــی  بستر  از  بخــشی  فرد،  هر 
نسل های گذشــته سیالن دارد و از نسل کنونی ، به نسل های آینده در 

جریان است.

در علم ملت گرایی،» خون « اشاره به موجودیت انسانی ملت است .   
ملت عبارت است از زنجیره ی ناگسستنی نسل های گذشته ، حال و آینده.

نسل کنونی، به سبب بستگی هایی که با نسل های گذشته دارد و به سبب 
ویژگی هایی که به نسل های آینده منتقل می کند، مهم ترین عامل حیات 

هر ملت می باشد.
نسل های  به  را  ویژگی هایی  نسل  زیست شناسی، هر  قوانیِن  پایه ی  بر 
محیط  در  نسل  هر  که  آن جا  از  دیگر،  سوی  از  می کند.  منتقل  آینده 
اجتماعی موروثی که ساخته و پرداخته ی نسل های گذشته است ، پرورده 

می شود ، ویژگی هایی را دریافت می دارد.
از دو راه  به نسل دیگر،  از نسلی  انتقال دستآوردهای ملی،  بدین سان، 

انجام می شود :
                   یکم: از راه وراثت تباری

                   دوم: از طریق وراثت اجتماعی.
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هر فرد، بخشی از بستر عظیمی است که در آن ، ویژگی های نسل های 
گذشته که به نسل کنونی رسیده، سیالن دارد و به سوی نسل های آینده، در 

جریان است . 
آفرینش و خالقیت این بستر حیاتی، در قالب ساخته ها و پرداخته های فرهنگی ، 
نمایان می گردد. بخشی از این ساخته ها و پرداخته ها در موجودیت انسان ها 
متجلی می گردد، مانند زبان، هنر و ... ، بخشی در موجودیت های غیر انسانی، 

مانند ساختمان ، راه ، تاسیسات و...
مجموعه ی این تجلیات، فضای فرهنگی را پدید می آورد. فضای فرهنگی 
نیز به نوبه خود، بر موجودیت افراد اثر می گذارد. اثر فضای فرهنگی بر 
افراد، می تواند آن ها را از نظر خالقیت ذاتی، تواناتر ساخته و یا آن ها را از 

فعالیت های اصیل، دور سازد .
کوتاه سخن آن که توانایی یک ملت ، عبارت است از وجود هم آهنگی، میان 
بستر زیستی و فضای فرهنگی آن ملت . نشانه ی این هم آهنگی، پیدایش 
و رشد آفرینندگی بر پایه ی ویژگی های زیستی یا تباری و متناسب با فضای 

فرهنگی در افراد است . 
نیرومندی یک ملت، در گرو امکان آفرینندگی های بیش تر در افراد آن 

ملت می باشد.

مشخص بودن  بستر زیستی ، فضای فرهنگی و تأثیرهایی که این دو ، بر یک 
به گفته ی  است.  ملی  استقالل  بنیاد  و  ملیت  دارند، سرچشمه ی  دیگر 
دیگر، مشخص و متمایز بودن بستر زیستی و فضای فرهنگی و تاثیر برابر 
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آن ها بر یک دیگر، موجب استقالل ملی است . 

استقالل ملی، به عنوان یک پدیده ی سیاسی و دولت مداری، سبب می گردد 
تا یک ملت بتواند اسباب هم آهنگی بستر زیستی و فضای فرهنگی الزم را 

فراهم سازد .
بر پایه ی این هم آهنگی، ملت خواهد توانست ، هر آن چه را که در توان

بستر زیستی و فضای فرهنگی ویژه خود دارد، از قوه به فعل در آورد.
 بدین سان، اشاره به» خون « ، اشاره به دو مفهوم » بستر زیستی و 
فضای فرهنگی« است . این» بستر « و» فضا « ، موجودیت انسانی یک 
ملت را به حکم ویژگی های قابل انتقال زیستی و تجلیات وابسته به آن،

تجسم می بخشد.
فضای  در  و  است  موقت  مجرای  یک  ملت،  زیستی  بستر  در   » فرد   «

فرهنگی، تأثیرپذیری است، تأثیرگذار.

تشخص فرد، بر پایه ی ویژگی هایی است که از وی در گذراند . بر اثر 
همین» گذر « ، او به فضای فرهنگی ملی پیوند می خورد. در اثر این 
پیوند، فرد پیام های فضای فرهنگی را می یابد و از وجود خود، پیام هایی 

را در این فضا منعکس می کند.

توانایی و نیرومندی» فرد « ، در این بستر و در این فضا، هنگامی است 
که وجود او، چونان حلقه ی هم آهنگ کننده ی این بستر و این فضا، به 

کار آید.
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بخش یازدهم

» بایدهای « خون یا ، سیاست جمعیت 

سیمای آینده جمعیت، از هم اکنون ترسیم شده است

عامل خاک )میهن یا سـرزمین نیاکانی (، با خود بایدهایی را دارد و این 
» باید «ها ، سیاست جغرافیایی یا ژئوپلیتیک یک ملت را پدید می آورد. 

عامل خون که اشاره به موجودیت انسانی ملت و تجلیات و آفرینندگی های 
آن می باشد ، » باید « هایی دارد . این بایدها، زمینه ی نگهداری بستر 
حیاتی یا سیاست جمعیت ملت را پدید می آورد و در زمینه ی حفظ فضای 

فرهنگی ، سیاست فرهنگی ملت را می سازد.

آینده  پایه ی  بر  ملت  انسانی  موجودیت  حفظ  جمعیت،  سیاست  آماج 
نگری است.

چنان که گفته شد ، تفکیک دو عامل» خون « و» خاک « که نمایش 
یک واقعیت خارجی به نام ملت می باشند، تفکیکی است ذهنی . این 
عمل برای شناسایی دو عامل م زبور، انجام می گیرد. این امر، به مفهوم 
موجودیت جداگانه ی عامل خون و عامل خاک نیست . در هر جلوه ای از 

زندگانی ملت، پیوند دو عامل خون و خاک، بر قرار است.
از این رو، در هر تدبیری که برای ملت به کار گرفته می شود، باید پیوستگی 
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دو عامل باال، پای بر جا ماند.

سیاست جغرافیایی که بر آمده از عامل » خاک « است ، از جنبه ی دوگانه ی 
عامل» خون « یعنی سیاست جمعیت و سیاست فرهنگی، جدایی ناپذیر است. 
سیاست جمعیت به مفهوم حفظ موجودیت انسانی ملت است . موجودیت 

انسانی ملت، دارای دو ویژگی آشکار می باشد :

نخست آن که موجودیت انسانی ملت، باید به آن کمیت و نیرومندی حفظ 
ملت  آن  شود که بتواند عامل اجرایی مناسبی برای سیاست جغرافیایی 

باشد.
دو دیگر آن که موجودیت انسانی ملت، باید به کیفیتی پرورده شودکه 

بتواند حامل رسالت های سیاست فرهنگی آن ملت باشد.

مساله ی سیاست جمعیت، در این نیست که جمعیت کم باشد یا زیاد . مراد 
از سیاست جمعیت در علم ملت گرایی، دریافت قوانین بستر حیاتی یک ملت 
و شناخت استعدادها، نیازها و کشش های آن است . در علم ملت گرایی ، 
هنگامی که از سیاست جغرافیایی ، سیاست جمعیت یا سیاست فرهنگی 
سخن به میان می آید، منظور آن نیست که ما بر پایه ی سلیقه و دانش 
خود، تدبیرهایی برای آن ها بیاندیشیم . اگر مساله به این سادگی بود، موضوع 
یک علم قرار نمی گرفت ؛ بلکه عبارت می بود از گونه ای سلیقه گرایی و 

خیال پردازی.
جنبه های سه گانه ی سیاست ملی یعنی سیاست جغرافیایی، سیاست جمعیت 
و سیاست فرهنگی، موضوعات علمی هستند . جنبه های سه گانه ی مزبور، 

کیفیت هایی هستند که موجوداند . باید آن ها را شناخت و درک کرد .
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بر پایه ی این شناخت و درک ، می بایست زندگی خود را تا حدی که در 
اختیار ماست ، با آن هم آهنگ سازیم . موقع و وضع جغرافیایی، بر همه

جنبه های حیات اجتماع، کشش وارد می کند. این کشش را باید شناخت 
و به مقتضای آن عمل کرد.

سیاست جمعیت،عبارت است از شناخت علمی کشش هایی که موجودیت
انسانی ملت، زیر تأثیر عوامل جغرافیایی و امکانات آفرینندگی، به وجود 

آورده است.
سیمای آینده ی جمعیت ملت که از هم اکنون رسم شده است، جامعه ی

کنونی را به سوی خود می کشد.
اسباب و وسایل این کشش ، در قالب عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانی 
گوناگون، بروز می کند. هر یک از عوامل یاد شده، مسیر مساعدی را برای 

رشد و تکامل خود می جوید.
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بخش دوازدهم

ناسیونالیسم )ملت گرایی( اجتماعی

قانون گذاری و قانون مداری در راستای شکوفایی

تدبیرهای  وسیله ی   ، می گردند  مطرح  اجتماعی،  زندگی  در  که  مسایلی 

اجتماعی و یا به گفته ی دیگر، قانون )دات( پاسخ داده می شوند . هدف 
مکتب های اجتماعی، آشکار کردن دلیل وجود تدبیرهای اجتماعی و یا 

قانونگزاری است.
هرمکتب اجتماعی، عنصر ویژه ای را مورد نظر دارد ودر این فرآیند، اتخاذ 

تدابیر الزم را در راستای شکوفایی آن عنصر، می داند.
 ) Individualism / در مکتب اصالت فرد ) فردپرستی یا اندیویدوآلیسم
هدف  از تدبیرهای اجتماعی و یا قانون گزاری و قانون مداری، تنها حقوق 

و منافع فرد است.
معتقدان به این مکتب می گویند، هر فرد باید بتواند آزادانه به دنبال منافع 

شخصی حرکت کرده و آن را تامین کند . به اعتقاد پیروان این مکتب،
تنها» فرد « اصالت دارد و در این فرآیند هرآن چه که آزادی فردی را  محدود 

کند، مردود است . در این راه تا آن جا پیش می روند که می گویند :
حاصل توافق» افراد « در راستای واگذاری بخشی از حقوق خود، به » دولت«
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است. آنان می گویند، افراد در زمانی ناشناخته ، چنین قرار گذارده و این گونه 
توافق کرده اند . در حالی که ما می دانیم که چنین چیزی و چنین قراردادی 
وجود خارجی ندارد . اساس مکتب اصالت فرد، بر پایه ی چیزهایی قرار 
دارد که تنها ساخته و پرداخته ی ذهن و تخیل می باشد . از آن جا که 
اصول این مکتب ، متکی بر چیزهای ناشناخته است که در عالم خارج 

وجود ندارد، نمی توان آن را به عنوان یک مکتب علمی پذیرفت.
مکتب ناسیونالیسم  )ملت گرایی( اجتماعی، می گویدکه تدبیرهای اجتماعی 
) قانون گزاری و قانون مداری (، می بایست به خاطر حفظ و شکوفایی 
زندگی و موجودیت ملت باشد . هرگاه  قانون گزاری و قانون مداری، منافع 
ملی را در نظر گیرد، در آن صورت منافع اجزای آن نیز خود به خود تامین 

خواهد شد.
منظور از اجزای ملت، افراد نسل کنونی و جمعیت آینده است که در تار و پود 

نسل حاضر، در حال شکل گیری است.
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بخش سیزدهم

جهان بینی ناسیونالیسم

جهان بینی ناسیونالیسم : پاسخ همه ی پرسش ها در  همه ی زمینه ها

هرگاه پرسشنامه ای را درباره ی مسایل گوناگون، دراختیار افراد گوناگون
قرار دهیم، از بررسی پاسخ ها ، به نتایج زیر می رسیم :

الفـ  هر یک از افراد دارای بینش ویژه ای در برخورد با جهان می باشند .
در نتیجه ، هر فرد دارای راه و روشی برای توجیه کیفیت های جهان می باشد. 
به گفته ی دیگر، هر انسان دارای جهان بینی است . » جهان بینی « عبارت 
به  توضیح  برای  هر کس  اندیشه هایی که  و  افکار  مجموعه ی  از  است 

پرسش ها و مشکالت دارد.

بـ  یک رشته از پاسخ ها ، مانند هم می باشند . اگر این پاسخ های هم سان را 
از بقیه جدا کرده و در یــک دسته قرار دهیــم ، آشکار می گردد که به شمار 
همه ی کسانی که مورد پرسش قرار گرفته اند ، » جهان بینی « وجــود  ندارد؛ 

بلکه تعداد جهان بینی ها ، خیلی کم تر از تعداد پرسشنامه ها است.

پـ  به نظر می رسد ، هر شخصی در پاسخ به پرسش ها ، به چند پرسش 
عالقه ی بیشتری دارد و می کوشد که دیگر پرسش ها را در راستای پرسش 

مورد عالقه ی خود ، پاسخ دهد.
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فرآیند یک :

جهان بینی عبارتست از زمینه گسترده ای که خود به چندین بخش تقسیم 
می شود. گرچه در هر بخش ، ما برای هر پرسش ، پاسخی آماده داریم ؛ اما به 
یکی از پاسخ ها ، دل بستگی بیش تری داریم و کوشش می کنیم که در دیگر 
زمینه ها ، به گونه ای پاسخ گوییم که اساس پاسخ مورد دل خواه متزلزل نگردد.

کوتاه سخن، جهان بینی عبارت است از یک نظام فکری که توان توجیه 
آن چه را که با اندیشه ی آدمی برخورد می کند، دارا می باشد .

از آن جا که این زمینه خیلی گسترده است، ناچار می باید بر پایه ی موضوع ، 
آن را بخش بندی کرد . از سوی دیگر چون ممکن است درهر زمینه ای. 
پرسش های گوناگون وجود داشته باشد ، از این رو ، عرصه ی گسترده ی 

پرسش ها، به مکتب های گوناگونی تقسیم می شوند.
به دیگر سخن ، جهان بینی عبارت است از مجموعه ی برداشت هایی که 

فرد را از نظر پاسخ به پرسش های گوناگون ، توجیه می کند.

فرآیند دو :

جهان بینِی ملت گرایی )ناسیونالیسم( ، تنها محدود به چارچوب مسایل 
تاریخی نیست . این جهان بینی ، پاسخ به همه ی پرسش ها را در زمینه های 
گوناگون، با خود دارد . البته باید گفته شود که مکتب های تاریخی و اجتماعی 

ناسیونالیسم )ملت گرایی( وزنه های سنگین این جهان بینی هستند. 
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بخش چهاردهم

ناسیونالیسم و خیزش های ملی
ملت گرایی: نهضت ضد استعمار و ضد استبداد

ملت گرایی )ناسیونالیسم( انگیزه ی تردید ناپذیر خیزش های ملی است . 
این ویژگی را نمی توان سیمای ویژه ی ناسیونالیسم )ملت گرایی ( دانست ؛ 

بلکه این امر ، عبارت است از همان معانی پیشین ؛ اما ازدیدگاهی دیگر.
این امر، به مانند آن است که نور را روی بخشی از صحنه بتابانیم ، تا آن بخش 
درخشان تر نمایانده شود ؛ اما در حقیقت این گوشه ی نورانی ، از بخش های 
دیگر صحنه جدا نیست بلکه تنها جنبه ی مشخص تری بدان داده شده 

است تا بینندگان ، آن را بیش تر مورد توجه قرار دهند.
جدا  آن  جنبه های  دیگر  از  نیز  )ناسیونالیسم(  ملت گرایی  جنبه ی  این 
نیست. جنبه ی قیام گر ناسیونالیسم در درازای حیات بشریت وجود داشته 
و امروز نیز همه ی جنبش های ملت گرا ، در راستای نهضت های استقالل 

طلبانه و خیزش های ضد استعماری، قرار دارند .
در دوران کنونی ، جنبه ی ضد استعماری » ناسیونالیسم « از درخشندگی 
ویژه ای برخوردار است ، نه از این روی که ناسیونالیسم چیز خاصی شده ؛

بلکه از آن جهت که استعمار چیز خاصی شده است.
عصر ما، عصر بیداری ملت ها و نقطه ی عطفی در سیر تکامل حیات و  هستی 
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است .

عصر ما ، دورانی است که قوانین حیات ملت ها، از زمینه ی غرایز ، پای 
به عرصه ی علم و خرد می گذارد.

کودک که در دوران رشد ، به راهنمایی غریزه، میل به شیرینی دارد ، در زمان 
بلوغ و رشد عقلی، به یاری علم و تجربه ، بهترین و مفیدترین خوراک ها 

را بر می گزیند.
اگر در روزگاران گذشته ، ایرانی بنابه قوانین غریزی و به راهنمایی حسملیت، 
می گفت : » چو ایران نباشد، تن من مباد « ، امروز با راهنمایی مکتب  
ملت گرایی )ناسیونالیسم( خود را چنان در وجود ملت مستحیل می بیند 

که بدون او ، خود را نمی تواند تجسم بخشد.
این است ره آورد مکتب ملت گرایی )ناسیونالیسم( در عصر ما یعنی عصر 

بیداری ملت ها.
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گفتارسوم

دانش ناسیونالیسم » ملت گرایی « 

کودکی من به دیروز بود، کودکی از من به فردا نشسته بود. 
تیشه  با  امروز،  من  و  می ساخت.  رویا  به  را  خ ها  کا  دیروز،  کودک 

سرسختی، سنگ کوه ها را بر می کندم و کاخ رویاها را می ساختم.
آن کودک که به فردا نشسته بود، بر خرده های سنگ و جنبش تیشه من 

می نگریست و کاخ رویاهایش را می ساخت.
او را دیدم، که خود تیشه ای بر گرفته بود و برای کاخ رویاهایش،

سنگ می شکافت.
                                              )دکتر محمد رضا عاملی تهرانی » آژیر « : ناسیونالیسم چون یک علم (

ملت گرایی، علم شناسایی قوانین و شرایط هستی و سربلندی ملت هاست. 
ملت، چونان هر موجود زنده، تنها در شرایط ویژه و در پناه نظم و قوانین 

ویژه، می تواند باقی بماند.
این شرایط ، برای هر ملت ، نسبت به ملت دیگر، متفاوت است . از سوی 

دیگر ،» سربلندی « ، نیز مفهوم ثابتی نیست. 
در آغاز چنین به نظر می رسد که هر کس می تواند مفهوم» سربلندی « 
را هرگونه که می خواهد، در نظر گرفته و آن را پایه ی عمل قرار دهد ؛ اما
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علم ناسیونالیسم می گوید :

افراد نمی توانند مفهوم سربلندی را بر پایه ی سلیقه و میل خود تعیین 
کنند » سربلندی « و » هستی « دو مفهوم جدایی ناپــذیرند. تنها ویژگی 

» زمان « ، آن دو را از یک دیگر ، جدا کرده است .

اگر گفته شود که علم ملت گرایی، علم شناسایی قوانین و شرایط بقای 
ملت است، مسأله ساده تر و قابل فهم تر می گردد. مجموعه ای که به نام 
ملت نامیده می شود و اکنون وجود دارد، در درازای معینی از زمان نیز 

وجود داشته است . 
اکنون باید بررسی کرد که کدامین عوامل ، پایه های باقی ماندن این ملت 
را فراهم آورده اند. به گفته دیگر، اگر شناخت قوانین زندگی یک ملت، 
تنها تا امروز مطرح بود و آینده را در بر نمی گرفت ، یعنی ما تنها با گذشته 
سر و کار داشتیم ، در آن صورت بررسی تاریخی و مقایسه ی تاریخی ، 

شیوه ای کافی و درست می بود .
 اما ملتی که امروز هست ، فردا نیز خواهد بود ؛ اما نه با ویژگی هایی که 
امروز هست ؛ بلکه بدون تردید دست خوش تحول و دگرگونی خواهد شد . 
برخی ملت ها ، در آینده، روبه زوال خواهند رفت و پاره ای ، در بستر ترقی 

و پیش رفت گام خواهند گذارد.
 موجودیت امروز ملت ها، از» مایه های زندگی « دیروز پدید آمده است. 
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بخش یکم

ملت گرایی ، دانش تحقیقی است

آن چه که نیرومندی و سربلندی ملت من در آن است، قلب
من به درستی آن گواهی می دهد.

                        )دکتر محمد رضا عاملی تهرانی » آژیر « : ناسیونالیسم چون یک علم (

در تقسیم بندی پاره ای از علوم، آن ها را به علوم تحقیقی و علوم تکلیفی، دسته 
بندی می نمایند.

دسته ی نخــست ، عبارتند از علـومی که رابطـه ی موضو ع ها، آن گونه که 
» هستند « مورد بررسی قرار می گیرند. دانش های تجربی در این گروه، جای دارند.

دسته ی دوم، عبــارتند از علومی که در آن ، رابطه ی موضوع ها ، آن گونه 
که » باید باشند «  بررسی می گردند. شاخص این دسته از علوم، علم اخالق 
است . در این علم، سخن از تحقیق و پژوهش نیست، سخن بر سر تکلیف و

» باید « است.  
دانش ملت گرایی، تا آن جا که مربوط به حوادث گذشته و حال باشد، در رده ی 
علوم نوع اول قرار دارد . بر پایه ی بررسی و پژوهش می توان دریافت که سبب 
دوام و بقای یک ملت چیست و ریشه ها ی عوامل نیرومندی امروز ملت ، در 
گذشته چه بوده است . در این جا، بدون این که تمایالت خود را دخالت دهیم 
و یا این که الزم باشد که دخالت دهیم ، تنها وقایع گذشته را مورد مطالعه قرار 
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داده و برای توجیه رویدادهای کنونی ، نتیجه گیری می کنیم.

اما همین که به آینده می پردازیم و می گوییم که ملت ما در آینده باید از چنین 
شرایطی برخوردار باشد و موجبات نیرومندی ملت خود را بر می شمردیم، 
به ظاهر از دانش تکلیفی سخن می گوییم و در این فرآیند ، تمایالت و 
خواسته های خود و یا » باید« ها را به میان آورده ایم ؛ اما این ، تنها ظاهر 

مساله است.
» ملت گرایی « ، حتا در مورد ارایه ی تکلیف های آینده نیز یک علم ، 

پژوهشی اس ت نه مانند اخالق، یک علم تکلیفی.
هنگامی که گفته می شود که باید چنین سیاستی را درباره ی جمعیت پیش 
گرفت و یا باید این دسته از کشورها را به عنوان دوست و هم پیمان برگزید، 
به ظاهر تعیین تکلیف می شود ؛ اما باید بدانیم که دالیل این تکلیف، فرآیند 

پژوهش هایی است که در این زمینه به عمل آمده است.
بررسی رویدادهای تاریخی در علِم ملت گرایی، همان شأن و ارزشی را دارد که 

تجربه ، در علوم تحقیقی دیگر.
در مسایل اجتماعــی، نتیجه گیری از حوادث گذشته، جایگزین تجربه می شود. 
زیرا در این علم، نمی توان تجربه های آزمایشگاهی در مورد اجتماع و ملت 

را به کار برد . 
درست است که دانش ملت گرایی ایجاد تکلیف می کند، اما این علم، تنها 
بیان گر شکل دل خواه زندگی آینده نیست . تکلیفی را که علم ملت گرایی الزام 
می کند، به حکم آن است که فرد را با پیوندهایی که با ملت خود دارد، در نظر 



85 انسیوانلیسم اریانی 
گرفته و سیر حیات ملت را به حکم شناخت نهادهای اجتماعی که حوادث 

آینده را بالقوه با خود دارند ، بر وی آشکار می کند.
باید بدانیم که خواست ها، آرزوها و آرمان های افراِد وابسته به یک ملت بخشی 

از آن و» همزاد « نهادهای اجتماعی هستند.  
آن چه را که دانش ملت گرایی بر پایه ی بررسی و پژوهشی اعالم می دارد ، افراد 
وابسته به آن ملت نیز با خواست ها و آرمان های قلبی خود ، قبول و تایید 

می کنند .
از این رو، تکلیف در علم ملت گرایی، همبسته ای است از فرآینِد » ژرف اندیشی 

علمی « و » آرمان شناسی فردی « .
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بخش دوم

ملت گرایی ، نهضت اصیل اجتماعی

برگوی ، برابر چه ایستاد ه ای و به کجا می نگری؟
من، بر آن افق دور دستی می نگرم که در آن پیکری جان بخش و پرتوان، 

با هزاران پیوند پوالدین، مرا به خود می کشاند.
آن جاست آرزوهای من، آن جاست آرمان من . آرزوها و آرمان من، چونان 
درخت تنومندی است که ریشه هایش در تن و جان من است و هم در تن 

و جان بسیاری که بدان پیوند دارم.

                                              )دکتر محمد رضا عاملی تهرانی » آژیر « : ناسیونالیسم چون یک علم (

با این که در زمان ما ، درباره ی» ناسیونالیسم « )ملت گرایی ( ، بسیار گفته 
شده ؛ اما هنوز مفهوم دقیق این واژه، در اذهان جای نگرفته است.

بسیاری، ملت گرایی )ناسیونالیسم( را واژه ای مترداف با عالقه داشتن به ملت و 
یا میهن پرستی تلقی می کنند. گاه نیز می پندارند که » ملت گرا بودن« ، مانند

» انسان بودن « آن چنان بارز است که نیازی به بازگو کردن آن نیست .
 از آن جا که هنگام اظهار نظر و بیان افکار، نیازی نیست که نخست بگوییم 
که » ما انسان هستیم « ، کسانی هم که ملت گرا )ناسیونالیست( بودن را 
مترادف هم میهن بودن می دانند، اشاره به » ملت گرایی « را زاید ، می پندارند.

 آنان گمان می کنند ، هر ایرانی به حکم آن که ایــرانی است،  می بایست با 
» ملت گرایی « نیز آشنا باشد و به ویژه اگر به ملت و میهن خود عالقه هم 
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داشته باشد.

اگر ملت گرا )ناسیونالیست( بودن را به مفهوم عالقه و دلبستگی به ملت و 
میهن بدا نیم ، این امر هیچ گونه تکلیف و الزامی ایجاد نمی کند. هر کس 
می تواند به دنبال کار و زندگی روزانه ی خود باشد و هر گونه که میل دارد 
اندیشه کند . هر بخش از افکار خود را از یک مکتب فکری، عاریت گرفته و 
در منش و رفتار هم ، هیچ گونه  الزامی ، احساس نکند . آن گاه چون بر پایه ی 
عادت ، به کوچه و خیابان شهر خود د ل بسته است و یا از کوه و دره ی ییالق 

مشخصی خوشش می آید ، خود را » ملت گرا « قلمداد کند.
 گزینش » ملت گرایی «  به عنوان ایده ئولوژی )جهان بینی (، برای گروندگان، 
نوعی تکلیف و الزام با خود به همراه می آورد. ملت گرایی، به مفهوم اعتقاد به 
اندیـشه ای است که همــه ی این جهــان بزرگ را در قالب واژه ی کوچک 

» ناسیونالیسم « خالصه می کند. 
 هر نهضت اجتماعی ، معتقد به دگرگونی است . این دگرگونی ها، می بایست 
در زمینه های امور گوناگون حیات و اجتماع، تحقق یابد. پیروان هر نهضت 
اجتماعی، ایمان دارند که این تحوالت، می باید به وقوع پیوندد و وقوع هم 

پیدا خواهد کرد . 
آنان ، به حکم آن که به سوی سرنوشت محتوم و معینی در حرکت اند ، برای 
خود وظایفی را قایل اند و برابر آن ، احساس مسئولیت می کنند . آنان ، برای 
آن که به دیگران بفهمانند که برابر وظایف ویژه ای احساس مسئولیت می کنند 
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، نامی برای خود بر می گزینند.

» ملت گرایی « ، عظیم ترین و اصیل ترین نهضت اجتماعی است که  درازای 
تاریخ، پدید آمده است . ملت گرا بودن یعنی احساس مسئولیت برابر انجام 
وظایفی که عمل کردن به آن ها ، موجب بهروزی ، پیروزی و سربلندی ملت 

خواهد شد.
هرگاه اعتقاد به ملت گرایی را همسان با احساس مسئولیت برابر وظایف و 
رسالت های ملی بدانیم ، در آن صورت الزم اسـت، مفهوم ژرف و دقیق 
واژه ی » ملت گرایی « را در یابیــم . از ایــن رو، در این جا با دریافـت نوینی از 
» ناسیونالیسم « ، روبرو هستیم . این دریافت ،  برای پیروان، تکالیف و  بایدهایی 
به همراه دارد و با شناسایی و آگاهی کامل نسبت به وظایف و رسالت های 

ملی، همراه می باشد.
الزم است، ملت گرایی را به عنوان یک علم در نظر آوریم . علمی که می باید ، مبانی 
و اصول آن را آموخت . علمی که باید ، توجیه کننده کردار ما ، گفتار ما و از 

همه مهم تر، شیوه ی اندیشیدن ما باشد.
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بخش سوم

گذشته، حال و آینده

کودک، میل به شیرینی دارد
ساختمان، نیاز به آجر دارد

مردم، سرافرازی ملت خود را می خواهند

                                              )دکتر محمد رضا عاملی تهرانی » آژیر « : ناسیونالیسم چون یک علم (

با دگرگون ساختن استنباط و دریافت از تاریخ ، سیمای جهان نیز دگرگون 
می گردد. شناخت راستین تاریخ ، عبارت است از جستجوی موجودیت کنونی 
در گذشته و دریافت و تأثیر آن بر آینده . چنین برداشتی از مساله، تنها 

مربوط به» تاریخ انسان « نیست ؛ بلکه می توان آن را همگانی کرد.

با چنین برداشتی ، می توان در پی مفردات بود و یا آن که در پی شناخت 
مفردات در قالب مجموعه ها و هندادها )سامان ها/ نظم ها(. بر پایه ی چنین 
نگرشی، تاریخ عبارت خواهد بود از شناخت» رویداد « ها در قالب » سامان « 

)نظم( ها . در حالی که تاریخ مردگان، تنها شناخت رویدادهاست.

در شناخت مفردات ، بسیاری از کیفیت ها بی اهمیت جلوه می کنند. در 
این زمینه ، گمان همگان بر آن است که می توان به سادگی از آ ن ها گذشت؛ 
اما چنین نیست . هنگامی که می گوییم، کودک شیرینی می خواهد، این 
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میل کودکانه را یک سلیقه نامعقول و گاه زیان بخش تلقی می کنیم و 
به سادگی ، در پی آن بر می آییم ، تا تمایل معقول و پیشرفته ای، چونان 
خوردن قرص» ویتامین « را جانشین آن کنیم . هرگاه همین میِل کودکانه 
را در جایگاه نظم )سامان( آن بشناسیم، این کیفیت ، خود به رمزی ژرف
تبدیل شده و به صد زبان از رازهای وجود انسانِی کودک، سخن می گوید.

سرچشمه ی این میل کودکان، کجاست ؟ چه ترشحاتی در بدن کودک، سبب 
پیدایش این میل، می شود؟ این ترشحات، چه وظایف دیگری را به عهده 

داشته و یا بر اثر چه جریان هایی ، پدید آمده اند ؟
هرگاه سرچشــمه ی میِل کودک به شیــرینی را  دســت کم بـرای پاسـخ 
به پرسش های باال، پی جویی کنیم، به این واقعیت دست می یابیم که در مسیر 

رشد کودک، ضروریاتی هست که باید تأمین گردد.
در بدن کوچک کودک ، صدها یا هزارها وسیله وجود دارد که هر کدام 
وظیفه ی پدید آوردن ، دگرگون کردن و یا تخریب صدها ماده را بر عهده
دارند. این مجموعه  ی از فعالیت ها، به صدها گونه انجام می گیرند و برای

آن که کودک از میان میلیاردها ماده، تنها مواد ویژه ای را به عنوان خوراک 
برگزیند و از میان هزاران ماده ی غذایی، گزینش بهینه را انجام دهد ، 

سامان پیچیده ی » میل « و » مزه شناسی « پابرجا گشته است. 
کودک در حالت تندرستی نسبی ،  مناسب ترین و الزم ترین موادی را که مورد 
نیاز بدن او است، بر می گزیند. کودک با تمایل طبیعی خود، از عقِل »  خلقت « 
برخوردار است . عقل خلقت ، از عقِل » ویتامین شناسی « که برخاسته از دانش 
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اندک بشری است، هزاران هزار بار نیرومندتر و تواناتر می باشد. 

پس هرگاه، میل کودک به شیرینی، در برابر نظم وجود او شناخته شود ، 
به رمزی بس پرمعنا، بدل می گردد.

هنگامی که کودک میل به شیرینی می کند، همانند آن ساختمانی است 
که در اندیشه ی سازنده ی آن نقش بسته است و برای رسیدن ، از عامل 

اندیشه به جهان واقعیت ، ضروریات خود را می طلبد.
در این راستا، باید آهن ، آجر و دیگر نیازهای آن محاسبه شده و دستور 
فراهم آوردن آنان صادر گردد . از این روست که می گویند : ساختمان 

آجر می خواهد، ساختمان آهن می خواهد.

این خواستن ، آینده است که در زمان حال، با ما سخن می گوید.

شرر  ملت  آن  افراد  تمامی  جان  بر  که  ملت  یک  ورجاوند  آرمان های 
می زند، سلیقه ی شخصی نیست که بتوان آن ها را با آرزوها و آرمان های 
دیگری، عوض کرد . آرمان های یک ملت، در تار و پود اجتماع افراد آن 
ملت، وجود دارد . باید دانست که تنها علم ناسیونالیسم )ملت گرایی ( ، 
می تواند ما را در راه شناخت این آرمان ها، راهنمایی کند . این آرمان ها، 
یکی از صدها نهادی است که تار و پود هستی کنونی ما، با آن تنیده 

شده است.

این کارگاه عظیم با هزاران استعداد، در حال پدید آوردن، فرداست.
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بخش چهارم

گذشته ، سازنده ی امروز و فردا

موری بر تنه ی درختی النه داشت . آوندی از آن درخت، چونان جویباری 

از کنار آن النه می گذشت و همواره بر مور، زمزمه می کرد.

روزی آن مور به پی جویی برخاست و با سنگینی خود روی به پایین نهاد. 

همراه آوند برفت تا به ریشه های درخت رسید .

النه  به  بسیار  دانش  با  و  کاوید  را  زمین  ژرفای  ها،  ریشه  آن  همراه 

بازگشت.

او می دانست که آوند، آن همه آب و خوراک را چگونه از دل خاک بر می 

گیرد.

مور دانشمند، روزی شاهین تیزبینی را از دانش خود با خبر ساخت.

شاهین گفت : راست است ، چنین می آورند ؛ اما می دانی به کجا می برند ؟

و می دانی اگر برای آن » بردن « نبود ، هرگز نمی آوردند ؟ 

                                              )دکتر محمد رضا عاملی تهرانی » آژیر « : ناسیونالیسم چون یک علم (

دریافت ما از دانش، هنر و اندیشه های اجتماعی، از سامان ) نظم ( فکری 
ما سرچشمه می گیرد. از آن جا که عصر کنونی تا به امروز، عصر سلطه و 
رجحان افکار فرد پرستی بوده است، ناخود آگاه در بسیاری از امور، روش 
استنباط توده ها ، با تفکر فرد پرستی هم آهنگی و هم خوانی دارد . از جمله ی 
این موارد ، در یافت توده ها از تاریخ است . بیش تر مردم، درس تاریخ را 
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شرح وقایع گذشته می دانند. با این برداشت، تاریخ به گونه ی درسی زاید
و حدیثی بر مردگان جلوه گر می شود. گاه نیز به طعنه می گویند : تاریخ

مربوط به گذشته هاست ، بهتر است از مسایل امروز، سخن بگوییم.
تاریخ ، تنها شرح حوادث گذشته نیست ؛ بلکه تاریخ ، علمی است برای
توجیه هستی ها و روی دادهای امروز، در راستای شناخت سیمای مطلوب

جهان فردا.
درست است که در بررسی های تاریخی، سروکارمان با گذشته است ؛ اما

این بدان منظور نیست که گذشته را تنها در قالب گذشته بشناسیم .
پی جویی درباره ی علل موجودیت های کنونی، گاه ما را به زمان های نزدیک 
و گاه ، به زمان های بسیار دور می کشاند. فرآیند همین بررسی هاست که 
استعدادهای یک ملت را برای حرکت بسوی آینده نشان می دهد و تأثیر 

هندادهای گوناگون فکری را بر پیکره ملت ها، آشکار می کند. 
سرانجام همین بررسی هاست که خمیر مایه هایی را که در آینده قابل به 
کارگیری خواهند بود، به ما می نمایاند. باید بدانیم که علم تاریخ و بررسی های 

تاریخی است که اراده ی ملت ها را در آینده ی آن ها، موثر می سازد. 

واقعیت های جهان فردا، در قالب استعدادهای جامعه امروز، وجود دارد.

جنبه ی  پرورش  به   ، موجود  استعدادهای  به  توجه  با  می توانند  مردم، 
ویژه ای از آن پرداخته و جامعه را به سوی گزینه ای که استعداد آن را دارد، به 
حرکت آورند . علم تاریخ به معنای نوین آن ، علمی است که استعدادهای
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یک ملت را که واقعیت های جهان فردا خواهند بود، به ما می شناساند.

گفته شد که مردم می توانند از میان استعدادهای موجود جامعه، جنبه ی 
ویژه ای از آن را توان بخشند . این سخن بدان معنا نیست که اجتماع 
می تواند هر تحولی را که دل خواه اوست، از قوه به فعل در آورد ؛ بلکه 
که  دارد  را  برنامه هایی  کردن  پیاده  توان  تنها  جامعه،  که  بدانیم  باید 
از  برداشت  این  با   . باشد  داشته  نهاد آن جامعه، وجود  در  آن  موجبات 
مساله، جامعه چونان شخصیتی است که می تواند استعدادی را بر استعداد 

دیگری ترجیح دهد و در این فرآیند، به آینده شکل ویژ ه ای ببخشد.
عامل گزینش نیز خود از پدیده ها و نهادهای اجتماعی است ؛ اما اثر آن 
معطوف به آینده است . به گفته دیگر، اثری که گذشته و حال بر روی 
آینده می گذارند، موجب پدید آمدن نیرویی می گردد که کشش آن بر 

زمان حال، احساس می شود.
قالب  را در  تاریخ ساخت آن  برپاست، می توان  هنگامی که ساختمانی 
شرحی از رخ دادهای گذشته، بررسی کرد . یعنی می توان مشخص کرد 
که در چه زمانی پِی ساختمان کنده شده است ، چه زمانی دیوارهای آن 
را ساخته اند و چه زمانی درهای آن را نصب کرده اند و ... اما ساختمانی که 
هنوز ساخته نشده است ، با کشش خود ، برنامه ی کار را نشان می دهد. 
این همان چیزی است که در اصطالح می گویند : ساختمان به این تعداد 

آجر، به این تعداد در و ... نیاز دارد.
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ساخت.  خواهند  نیز  را  فردا  بلکه  نساخته اند،  را  امروز  تنها  گذشته ها، 
با  و  آمده  پدید  امروز  استعدادی،  چه  با  که  می دهد  نشان  ما  به  تاریخ 

استعدادهای موجود، چگونه فردایی پدید خواهد آمد.

سرانجام ، تاریخ به ما می نمایاند که کدام یک از حرکت هایی که امروز وجود 

دارد ، ناشی از کشش جهان فرداست :

خواسته های یک ملت، عبارت است از کشش هایی که جهاِن فردای آن ملت ، 
بر مردم امروز، تحمیل می کند ؛ تحمیلی دلپذیر که امروز با هزاران وسیله، 

موجبات آن را فراهم می سازیم.
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بخش پنجم

دیدگاهی نوین برای شناخت رویدادها

 چون از فراز می نگریستم، دو هیوال بر کوه » گذشته « و» آینده « ، با هم به 
گفتگو بودند ، گاه نرم و شیرین، گاه تند و تلخ . 

چون فرود آمدم، دیگر از آن دو هیوال ،  هیچ دیده  نمی شد .  دشت »امروز« پر از 
مردمان بود که هر یک بهر خود می کوشیدند. پیکِر جدا سازشان، چون پرده، 
رازشان می پوشید. و چون پرده را برداشتم، دو هیوالی» گذشته « و » 
آینده « را دیدم که هر یک به هزارها پارچه ، پخش شده و  در میان 

آدمیان به همان گفتگو سرگرم بودند که از فراز دیده بودم.

                                              )دکتر محمد رضا عاملی تهرانی » آژیر « : ناسیونالیسم چون یک علم (

الزمه ی شناخت ملت گرایی ) ناسیونالیسم ( به عنوان یک علم ، برداشت

نوینی از» تاریخ « است.

چنین دریافتی از تاریخ ، با برداشت رایج از آن ، به عنوان شرح حوادث 

گذشته ، تفاوت بسیار . ظرفیت اجتماع ، » یا آن چه که اجتماع در قوه 

دارد « و آینده آن را به » فعل « در خواهد آورد ، با آن چیزی که هم اکنون 

اجتماع » بالفعل « در اختیار دارد و در گذشته » ظرفیت اجتماع « را تشکیل  

می داده ، دارای ارتباطی ناگسستنی است . کوتاه سخن این که : 

حوادث گذشته با موجودیت های کنونی ، دارای پیوند گسست ناپذیری اند. 
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در حالی که در تاریخ نویسی ساده، تنها به توضیح حوادث اکتفا می گردد و 

از توضیح رشته هایی که حوادث را به هم پیوند داده است ، غفلت می شود. 

درک ملت گرایانه از تاریخ، عبارت است از شناخت حوادث و رویدادهای 

گذشته، باتوجه به رشته های پیوند آنان با یکدیگر . این رشته ها، بر بُعد 

زمان جای گرفته و هم چنان که از گذشته به حال کشیده شده است، از 

حال نیز درگذشته و به آینده می پیوندد. بر پایه ی این آگاهی، می توان بستر 

حوادث آینده و یا به گفته ی دیگر، ظرفیت های» امروز « را شناخت.  

شناخت گذشته، امروز و آینده، چونان دانه های تسبیح است.

از هر  به شرح ساده ای  تنها   ، روِش سنتی  به  تاریخی  بررسی های  در 

یک از دانه های تسبیح پرداخته می شود و از رشته ای که آنان را به هم 

می پیوندد و بخش بزرگی از آن ، زیر دانه ها پنهان است، غافل می مانند. 

در حالی که، برای شناخت مسیر دانه ها ، آگاهی به شکل رشته ی پیوند 

دهنده ی آن ها ، از دانستن شکل یکایک دانه ها، ضروری تر است .
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بخش ششم

شناخت بیرونی و درونی پدیده ها ی اجتماعی

چنان که می دانیم، پدیده های اجتماعی دارای شناخت بیرونی و شناخت 
درونی اند. هر تمایل و سلیقه ی فردی ، گرچه در شناخت بیرونی، یک 
تمایل فردی و شخصی است ؛ اما با خواست ها و سلیقه های گروه های 

دیگر، هم آهنگی دارد.
پاره  ای از خواست ها، متعلق به گروهی است که وجه اشتراک آن ها از نظر 
زمان و مکان ، محدود است . مانند خواست » فرار « ، از سوی کسانی 
به  مربوط  آتش گرفتار شده اند. چنین خواستی،  میان شعله های  در  که 
مکان ویژه و زمان خاص است . برخی از خواست ها، از نظر مکانی و یا از 
لحاظ زمانی یا از هر دو نظر، میان افرادی که در معرض روی داد ویژه ای 
قرار می گیرند، مشترک است . از این رو ، در شناخت » درونی « تمایل 
فردی ، به ریشه هایی برمی خوریم که مربوط به رشته های پیوند فرد ، با 
مجموعه هایی از افراد دیگر است . بدین سان ، تمایل یا سلیقه ی فردی، 

نهادی از یک مجموعه و یا یک سامان به شمار می آید.
با این برداشت از مساله ، باید بدانیم که بخشی از ظرفیت های جامعه ی امروز، 
نهادهای نظم )سامان / هنداد(، فردا می باشند . این نهادها، در همه ی شئون 
و جنبه های اجتماع وجود دارد و یا به گفته ی بهتر، در همه شئون و جنبه های 
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اجتماع، نهاده شد ه اند.

بسیاری از واقعیت ها ، با همان پیــکره ی اصلی ، قابل شناسایی نیستند . 
برای بر طرف کردن این مشکل ، انسان در ذهن خود ، آن ها را به شئون 
و جنبه هایی می شکند . گاه چنان غرق این کار می شود که جنبه ای از 
موجودیت اجتماع و یا شأنی از وجود یک کیفیت اجتماعی را رکن جداگانه و 

در برخی موارد ، رکن اصیل به شمار می آورد .
از این رو، در مواردی برای جنبه ی اقتصادی حیات ملت ، آن چنان اهمیت 
قایل می شوند که آن را علت اصلی دیگر حوادث و رویدادهای اجتماعی، 

قلمداد  می کنند.
در حالی که تفکیک شئون اجتماعی بدین صورت، تنها یک عمل ذهنی است 
و در عالم واقع، چنین جنبه های تفکیک شده ای، وجود ندارد . باید دانست که 
این گونه فعالیت های ذهنی که ناشی از ویژگی های شناسایی است، نهادهایی 
از یک » نظم « واحد را به گونه ی کیفیت هایی متقارن و همزاد، نشان 

می دهند .



انسیوانلیسم اریانی 100

بخش هفتم

فرهنگ و سیاست فرهنگی

چنان که » تمدن « ،  فرآیند کوشش های مادی است ، فرهنگ ، میوه ی کوشش های 
معنوی یک ملت است.

همان گونه که یک ملت با وجود برخورداری از منابع خدادادی، می تواند گرسنه 
و ندار باشد ، هستند ملت هایی که با وجود داشته های بسیار فرهنگی و 

خزینه های معنوی ، از نظر فرهنگی، ندار و گرسنه اند.
نسلی که دارای این منبع های معنوی است ، اگر نتواند از آن ها بهره برداری 
کند ، آن ها را  از زیر گردوخاک سده ها و هزارها بیرون کشد ، بپاالید ، بیاراید 
و عرضه کند ، از نظر معنوی یا فرهنگی ، گرسنه خواهد ماند و چه بسا که 

داشته هایش را نیز به تاراج برند و حتا به نام خود ، آن ها را معرفی کنند.
برای این که بتوان از فقر اقتصادی به دارایی و ثروت رسید ، می بایست تولید 

کرد یعنی :

مواد اولیه را از زمین گرفت و یا از دل زمین بیرون آورد
مواد اولیه را به کاالهای نیمه ساخته ، بدل کرد

کاالهای نیمه ساخته را به کاالهای تمام شده ، رساند
کاالها را در مرحله های گوناگون، مورد داد و ستد قرار داد.
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افزونه ها را صادر کرد و کمبودها را وارد نمود.

هر جامعه ی ملی، در اثر تولید می تواند نیازهای گوناگون هموندان خود 
را برآورده کند.

فعالیت هایی که کاالهای  از مجموعه ی  تولید عبارت است  بدین سان، 
کم یاب را در اختیار هموندان یک جامعه ی ملی قرار دهد . این فعالیت ها، 

به شکل های گوناگون است :

 به دست آوردن بدون واسطه ی کاالها ) کشاورزی و استخراج
کان ها(

 در جهت تغییر شکل و تبدیل کاالها ) صنعت (
 در راستای تغییر مکان کاالها ) ترابری و بازرگانی (

 مهم ترین عامل آفرینش در تولید مادی و معنوی ، عبارت است از » کار « .
کار یعنی مجموعه فعالیت ) کوشمان ( آگاهانه ی بدنی و فکری ، در راستای 

آفرینش ثروت .
 البته باید توجه داشت که تنها عامل راستین تولید ) در مفهوم گسترده و ژرف 
آن ( ، انسان است . زمین هدیه ای که رایگان از سوی طبیعت در اختیار انسان 
قرار گرفته است . سرمایه نیز عبارت است از عامل تولید ، تولید شده یعنی 

عاملی که خود ، برآیند کار است. مدیریت نیز چیزی جز کار نیست .
آفرینش دارایی معنوی یا به گفته ی بهتر، آفرینش فرهنگ نیز از این روش، 

جدا نیست . کوشمان های فرهنگی، می توانند در راستای :



انسیوانلیسم اریانی 102
فراچنگ آوردن بدون واسطه کاال یعنی بهره گیری از گنجینه ها و

یادمان های به جای مانده از گذشتگان
بازسازی  یا  و  پربارکردن  و  پردازش  یعنی  کاالها  تبدیل  و  تغییر شکل 

کوشمان های فرهنگی گذشتگان
عرصه ی کاالهای فرهنگی نو

خلق کاالهای فرهنگی
جابه جایی کاالهای فرهنگی ، مانند داد و ستد فرهنگی ، صادرات

فرهنگی و ...
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بخش هشتم

خون و خاک و فرهنگ

نسبت ملت به فرهنگ، چونان نسبت کالبد است به روان.
خون و خاک و فرهنگ، جنبه های تحلیل شد ه ی موجودیت ملت اند.

در عالم واقع،» خون « و » خاک « و » فرهنگ « هرگز از یکدیگر ،  
جدایی ندارند.

هر ملت بر پایه ی کوشش های گذشته، فضایی پیرامون خود پدید می آورد. 
این فضا، عبارت است از فضای فرهنگی آن ملت . فرهنگ برخی از ملت ها، 
به سبب آن که ارزش های آن بر عواطف ژرف و تکامل یافته ی انسانی تکیه 
دارد و یا به سبب آن که می توانسته است، نبوغ انسان را از پرورش ویژه ای 
بهره مند سازد، از پهنه ی سرزمین نیاکانی فراتر می رود و سرزمین های دیگر 

را نیز  در بر می گیرد .

فضای فرهنگی ، القا کننده ی آرمان ها و آرزوهای» ملت « است.  

فضای فرهنگی نمایان گر آن است که ملت ، چه راهی را برای زندگی برگزیده 
و چه چیزهایی را گرامی می دارد و از چه چیزهایی، روی گردان است.

اگر ملتی ، دوستدار و آفریننده ی جلوه هایی از هنر می باشد ، بدان سبب است 
که بنیاد های» عشق « در تار و پود فرهنگی آن ملت، وجود دارد و  نهادینه 
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شده است.

ریشه های فضیلت اخالقی در یک ملت، بستگی به ارزش های فرهنگی آن 
ملت دارد.

ریشه های آرمان های سیاسی و اجتماعی هر ملت را  باید در ارزش های فرهنگی 
آن ملت ، جست وجو کرد.

 فضای فرهنگی حاکم بر هر ملت ، چونان حافظه ای» ارزش یاب « ، آن ملت 
را در زمینه ی گزینش ها، راهبری کرده و به حرکت های ملت، سمت و سو 

می بخشد :

، روان آن کالبد  ، فرهنگ  هر گاه ملت را چونان کالبدی در نظر آوریم 
است. فرهنگ عامل هدایت، ملت است.

با این حال ، جای شگفتی است که از سیاست فرهنگی ، کم تر سخن به میان 
می آید. دولت ها ، حزب ها ، سازمان ها و ... ، برای جلب نظر و یا آرای مردم، 
سیاست های اقتصادی خود را با سر خط های درشت، اعالن می کنند ؛ اما 

کم تر از سیاست فرهنگی سخن می گویند.

باید دانست که سیاست اقتصادی ، وسیله است. در حالی که سیاست 
فرهنگی ، هدف است.

سیاست اقتصادی ، جنبه ی ویژه ای از سیاست ملی است . در حالی که چگونگی 

هر یک از شئون حیات ملت را » فرهنگ « مشخص می سازد.   
حتا اقتصاد هر ملت، بر پایه ی ویژگی های فرهنگی آن ملت، مشخص گردیده 

و شکل می گیرد.
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» ذرات اندیشه « ی آن چه را که ملت در پی خلق و ایجاد آن است، در  

فرهنگ آن ملت ، نهفته و نهاده شده است.
» ذرات اندیشه « با گذشت زمان ، با هم می آمیزند و در اثر این فراگشت ، پایه های 
آرزوها و آرمان های ملت، پدیدار می شود و این آرزوها و آرمان ها ، سرچشمه ی 
حرکت و آ فرینندگی ملت اند . باید بدانیم که همواره ، چرخ های اقتصاد و 

سامان )نظام (های اجتماعی، در پی آرمان ها و آرزوها، به حرکت می آیند.
سیاست ملی، نگاهبانی از» سه باید «  را بر عهده دارد. می بایست به خاطر 

داشته باشیم که این سه باید ، وجوه گوناگون یک سیاست اند.

باید یکمـ  نگاهبانی از سرزمین نیاکانی و تامین وحدت ملی )جنبه ی سیاست 

جغرافیایی سیاست ملی ( .

باید دوم ـ نگاهبانی از جمعیت و ویژگی های ارزنده ی آن )جنبه سیاست 

جمعیِت سیاست ملی( .

باید سومـ  نگاهبانی از فضای معنوی و ارزشمند که عامل خون را با هزاران  

پیوند، به عامل خاک، پیوند می دهد . یعنی نگاهبانی از فضای فرهنگی و 
ویژگی های آفرینندگی آن )جنبه سیاست فرهنگی سیاست ملی( .

همان گونه که اشاره شد ، سیاست جغرافیایی، سیاست جمعیت و سیاست 
فرهنگی ، عبارتند از جنبه های سه گانه ی سیاست ملی .
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بر پایه ی اصل» هم بستگی مفاهیم « ، ملت موجود واحدی است و سیاست 
ملی نیز عبارت است از یک سیاست واحد . اگر این سیاست به جنبه های 
گوناگونی شکسته می شود، تنها برای آسان سازی شناسایی آن است . و گرنه 
در جهان واقع ، این جنبه های تحلیل شده، به صورت مستقل و جدا از هم ، 
وجود ندارند . یعنی سیاست فرهنگی از سیاست جغرافیایی و سیاست جمعیت، 

جدا نیست :
نیروی  نهاد،  این   .  » از» خون و خا ک  فرهنگ، نهادی است برخاسته 
خود را بر حرکت» خون « جاری می سازد و سایه خود را بر » خاک «  

می گسترد . 

اما » خون « ، » خاک « و» فرهنگ « ، جنبه های تحلیل شده ای  از موجودیت 
ملت می باشند . وجود آن ها ، تنها در تحلیل، به صورت جدا گانه قابل شناخت اند ؛ 
اما در عالم واقع ، » خون « ، » خاک « و » فرهنگ « ،  هرگز از یک دیگر 

جدایی ندارند.
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بخش نهم

شکل گیری فرهنگ

            فرهنگ، عبارت است از واکنش هم آهنگ گروه های
        گوناگون یک ملت، در برخورد با عوامل و عناصر مختلف

در میان گروهی که با هم کار می کنند و یا زندگی می کنند ، رفته رفته 
اشارت ها و اصطالح هایی پدید آمده و گسترش می یابد . آنان وسیله  ی 
در  زودتر  و  آسان تر  را  یکدیگر  مقصود   ، اصطالح ها  و  اشارت ها  این 
می یابند. به طور ی که بیگانگان در آغاز ، از اشارت ها و اصطالح های آنان 
چیزی درک نمی کنند و باید مدتی را در میان آنان بگذرانند ، تا کم کم به 

راز ها و رمزهایشان ، آشنا شوند.
و  می کنند  زندگی  محیط  یک  در  که  گروهی  میان  معنوی  پیوستگی 
یا کسانی که با هم کار می کنند ، شکل بسیار ساده ای است که رفته رفته 
پیچیده تــر می شــود و راه تکامل را می پیماید و در نتیجه ، فرهنگ پدید 

می آید.
میان گروهی که با هم کار می کنند یا زیست مشترک دارند ، بر اثر اشارت ها 
و رمز های به کار گرفته شده ، گاه واژه های معمولی ، صورت استعاره به 
خود می گیرند. واژه هایی که نزد دیگران معنا و مفهوم ساده ای دارد، نزد این 



انسیوانلیسم اریانی 108
گروه ، دارای معنا و  مفهوم  ویژه ای است که شناختن ودانستن آن ها ، نیازمند 

آموختن است.
 برای مثال : » چشم «، » زلف « و» دل « دارای معنای ساده ای است ؛   اما در 
اصطالح اهل عرفان همین واژه ها ، به گونه ی رمز و اشاره ، جانشین مفاهیم 

دیگری می شوند.
میان گروهی که با هم کار می کنند و به دنبال مقصودی هستند، ارزش هایی 
آفریده می شود. این ارزش ها باعث می شوند که آنان برخی از روش ها را 
مطلوب دانسته و پاره ای را نامطلوب به شمار آورند . روش های مطلوب 
از نظر آن گروه ، خیلی زود پذیرفته شده و در میان آنان گسترش پیدا 

می کند و روش های نامطلوب ، طرد می شوند.
گروهی که با هم کار و در یک محیط زندگی می کنند ، در مسیر کار ، این 
عادت ها در میانشان پدید می آید. گاه مقصود نخستین از پدید آمدن ها 

عادت های مزبور از میان می رود ؛ اما» عادت « پا برجای می مانند.  
روش هایی که یک گروه، با کار و زندگی مشترک به وجود می آورند، در 
اثر تماس به گروه های دیگر منتقل می گردد ؛ اما این روش ها ، یک جا و 
به همان شکل قابل انتقال نیستند ؛ بلکه روش های هر گروه در برخورد 
با گروه های دیگر، تجزیه شده و به بخش هایی تقسیم می گردد. بر پایه ی 
ارزش های گروه های پذیرنده ، پاره ای از آن ها ، گسترش یافته و برخی 

ترک می شوند.
از سوی دیگر ، در میان گروه هایی که دارای ویژگی های مشترک اند ، ارزش های 
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همانندی نیز پدید می آید . پدیدار شدن این ارزش ها، سبب می گردد تا برخی 

روش ها، با شتاب گسترش می یابند و پاره ای با شتاب از میان می روند.
هر ملت، از گروه های گوناگونی ترکیب یافته است . این گروه ها، ممکن

است بر پایه ی مکان جغرافیایی ، پیشه ، گونه ی زندگی و یا میزان درآمد ، 
شناخته شوند ؛ اما همه ی این گروه ها، از دو جهت دارای ویژگی های 

مشترکی هستند :

یکم ، از جهت گروهی که به آن وابسته اند.
دوم، از جهت آن که در تار و پود وضع جغرافیایی

یا اجتماعی مشخصی قرار دارند.

به گفته ی دیگر، هر گروه اجتماعِی وابسته به یک ملت ، دارای ویژگی هایی 
بر پایه ی پیوستگی به آن ملت می باشد که در میان گروه های دیگر آن 
ملت نیز مشترک است . از سوی دیگر، هر گروه دارای ویژگی هایی است 
که در گروه های دیگر، به چشم نمی خورد. بدین سان ، هر گاه » روشی « 
در میان گروهی پدیدار شود که با ارزش های ناشی از ویژگی های ملی 
هم سان باشد ، در آن صورت ، این روش در میان همه ی گروه های وابسته 

به آن ملت ، رواج پیدا می کند.



انسیوانلیسم اریانی 110

بخش دهم

آفرینش و گسترش فرهنگ

جمعی»  و  فردی  آفرینندگی های  پایه ی  بر  زندگی،  درازای  در  هرملت 
روش « هایی را پدید می آورد . این روش ها ، » پایه ی ارزش « های ملت 

را تشکیل می دهند. 

آفرینش و گسترش فرهنگ ، به دو عامل» روش « و» ارزش « وابسته  

است. روش ، عبــارت است از هر آن چه که بر پایه ی انگیزه های گوناگون 
از» فرد « ، سر می زند . » ارزش « ، عبارت است از آن چه که باعث برگزیدن 

» روش «ها ، از سوی دیگران می گردد. 
حال ، هر چه افراد یک گروه ، دارای استعداد بیش تری باشند ،» روش « های 
بیش تر و گوناگون تری را پدید می آورند. از سوی دیگر، از آن جا که روش های 
برگزیده شده، بستگی به روش های ارایه شده دارد ؛ از این رو ، فرهنگی 

نیرومندتر و تواناتر است که بتواند روش های بیش تری را پدید آورد .
افزون بر آن ، عامل دیگری که سبب گسترش یا باعث ترک آن ها می شود، 
چگونگی روش هاست . هرچه پهنه ی فرهنگ ، پهناورتر باشد، روش ها 
نیز فرصت بیش تری برای ارزیابی پیدا می کنند. بدین سان، روش ها، بی هوده 

متروک نشده و بی هوده گسترش نمی یابند.
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دو عامل » آفرینندگی « و» ارزش گزاری « ، باعث می شوند که   فرهنگ به 

عنوان یک پدیده ی مستقل ، راه تکامل را در پیش گیرد .
باید بدانیم که آفرینندگی ، ویژه ی فرد یا گروه های کوچک تر می باشد و 
ارزش گزاری ، از آن قلمرو فرهنگی است . قلمرو فرهنگ ملی، عبارت است 
از سرزمین یک ملت  و نیز حوزه ی برون مرزی وابسته به آن فرهنگ است.

در این قلمروی فرهنگی ، رفته رفته ، ارزش هایی پدید می آید که این 
ارزش ها ، فرهنگ آینده را سمت و سوی ویژه ای می دهد. بدین سان ، 
اگر ضوابط دقیقی را به کار گیریم ، می توان نشان داد که در آینده ، ملت 

کدام روش ها را پذیرا شده و کدام را رد خواهد کرد.
هم چنین ، می توان آشکار ساخت که ملت ، چه تغییراتی را در مسیر افکار، 

عقاید و یا دیگر روش ها، پدید خواهد آورد .

اگر گفته می شود که مسیر دگرگونی های آینده ، بر پایه ی روش های مشخصی 
خواهد بود ، بدان معنا نیست که تحوالت آینده ، ثابت و دگرگون ناپذیر است. 
قالب تحول های آینده ، ساخته ی» ارزش « هاست و  ارزش ها ، دستخوش 

دگرگونی اند.
اما دگرگونی این ویژگی ها ، به کندی انجام می گیرد . زیرا ویژگی های آفرییندگی 
فردی و خصوصیات گزینش گری قلمرو فرهنگی ، هر دو در آخرین تحلیل ، با 
ویژگی های» خون « یعنی خصوصیات زیستی انسان هایی که قلمروی 

فرهنگی را پدید می آورند، بستگی گسست ناپذیر دارد .
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قالب دگرگونی ها، با پویایی )دینامیسم( جمعیت دگرگون می گردد. از

این رو، چنین قالبی ، ثابت نیست ؛ بلکه دگرگونی آن ، از پویایی جمعیت
پیروی می کند.

کوتاه سخن آن که : هر ملت در درازای زندگی ، بر پایه ی آفرینش های
فردی و جمعی، » روش « هایی را پدید می آورد. این روش ها ، در ساختن 
» ارزش ها « موثراند . ارزش ها در دور بعد ، سبب گزینش روش ها می شوند. 
به گفته ی دیگر، هر ملت در مجموع ، دارای معیارهایی برای» پسند «  است . یعنی 

از مجموع تجلیات ، به یاری ارزش ها ، پاره ای را می پسندد و بر می گزیند.
مجموعه ی خالقیت ، به اضافه ی سازوکار )مکانیسم( پسند و گزینش ، فرهنگ 

را به وجود می آورد.
اگر نیک بنگریم ، فرهنگ عبارت است از حاصل همه ی وجود یک ملت تا به 
امروز، به اضافه توانایی هایی که برای حرکت فردای خود ، در نهاد دارد. هرگاه 

به فرهنگ از این دریچه نگاه کنیم، در آن صورت :

ملت عبارت خواهد بود از فرهنگ آن ملت.

آن چه باید در امان نگاه داشته شود، فرهنگ ملت است . آن چه که باید 
موجبات تکامل آن باقی بماند ، فرهنگ ملت است .

معنا و مفهوم استقالل جز این نیست، که ملت بتواند در قالب فرهنگ ویژه ی 
خود زندگی کند.
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بخش یازدهم

ملت و فرهنگ ملی

رابطه ی ملت با فرهنگ ، رابطه ی » سازنده « است به» ساخته «.
ملت  سازنده است و آن چه را که می سازد، فرهنگ نام دارد . فرهنگ هر ملت 
، نمایانگر اثر وجودی آن ملت است . به گفته ی بهتر، جلو ه ی بودن هر ملت 

، فرهنگ آن ملت می باشد.

آرمان هر ملت ، در فرهنگ آن ملت نهفته است . فرهنگ ، به مجموعه 
و همه ی ملت تعلق دارد . نسبت اقتصاد به حیاِت ملی ، چونان نسبت 
تندرستی است به فرد ؛ اما نسبت فرهنگ به حیات ملی، چونان دنبال کردن 
آرزو هاست، برای فرد . تامین تندرستی ، هدف نهایی » فرد « نیست؛ 
بلکه تندرستی، پایه ای است که» فرد « را توانا می سازد، تا زندگی را وقف 

آرزوهای خود نماید .
سالمت اقتصادی نیز چونان» تندرستی « ، نمی تواند هدف نهایی باشد ؛  بلکه 
زمینه الزمی است که هر ملت با برخورداری از آن ، بتواند به دنباِل تجسِم 

فرهنگ و تحقِق آرمان های ملی خود باشد .
فرهنگ، دست آورد زندگی ملت است . فرهنگ هر ملت که بر پایه ی 
ویژگی های زیستی و جغرافیایی آن ملت پدید آمده ، چونان فضایی است

که از هستی ملت مایه گرفته است و» ملت «، تنها در این فضا، از توان  
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رشد و بالندگی برخوردار است. کوتاه سخن آن که :

گر چه فضای فرهنگی،  مخلوق ملت است  ؛ اما هستی بخش ملت نیز هست . 
یعنی ملت ، تنها در این فضای ویژه، می تواند به زندگی سرافراز خود، ادامه 

دهد.

فرهنگ، حاصل زندگی ملت است ؛ اما حاصلی است که زندگی به خاطر 
آن است .  در فرهنگ هر ملت ،  ارزش هایی وجود  دارد که رسالت های آن  ملت ،  
بخشی از آن است . فرهنگ در نسلی ساخته و پرداخته می شود ، تا گاهواره ی 
نسل های آینده قرار گیرد . فضای فرهنگی ، نسلی را می پروراند ، تا آن 
نسل ، گهواره نسل های آینده را ، پرشکوه تر پایه ریزی کند. به گفته دیگر ، 
رسالت های هر ملت ، در آن چه که به خاطر آن می کوشد ، نمایانگر است . 
اگر ملتی تالش می کند ، تکاپو می کند و حتا می جنگد ، تنها برای آن 
نیست که افراد آن ملت ) یعنی اجزای وجودی ملت (، چند روزی بیش تر 
بخورند ، بیاشامند و زیست کنند ؛ بلکه به خاطر آن است که فرهنگ آن ملت ، 

تجسم کامل تری یافته و آرمان های ملی ، تحقق پیدا کنند.
اگر ملت استقالل می خواهد، تنها به این معنا نیست که دولتی از خود داشته باشد 
و دیگران در کار او دخالت نکنند . استقالل ، شرایطی است که ملت می تواند 
در قالِب فرهنِگ خود ، زندگی کند ؛ ارزش های خویش را گرامی دارد و 

توان مندی های خود را در راه رسیدن به آرمان های تاریخی ، بسیج کند.
با توجــه به آن چه آورده شد ، فرهـنگ در زمینــه ی علم ناســیونالیســم، 
» باید « هایی را پدیده می آورد. مهم ترین این باید ها در سیاست ملی، الزام به 
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حفظ فضای فرهنگی است . فضای فرهنگی هر ملت ، سازنده ی ارزش های 

حیاتی آن ملت است .
هر ملت که بتواند فضای فرهنگی خود را  از گزند حوادث ایمن بدارد، دگرگونی های 
موقت در عرصه ی جغرافیا و یا در عرصه ی جمعیت )تجزیه و پراکندگی( ، 

نمی تواند موجودیت کل آن را به مخاطره اندازد . 
از سوی دیگر، تاریخ گواه است که ملت ها با وجود بهره مندی از سرزمین یا 
نیاخاک ، بر اثر دور شدن از آیین و فرهنگ ملی ، راه نیستی و زوال را پیموده 

و جای خود را به مردمی نیرومند تر و خالق تر از نظر فرهنگی ، سپرده اند .
فرهنگ هر ملت ، قالب تکامل آن ملت است . فرهنگ غنی و سرشار، حاصِل 
علم و تجربه ی ملت های دیگر را  با ارزش های معنوی ویژه ی خود در هم آمیخته 
و» ملت « را در بستر ترقی و تکامل قرار می دهد ، تا در پناه آن ، نیازمندی های 

زندگی خود را تدارک دیده و در پی آرما ن ها و رسالت های خود، گام بردارد .
آن چه آورده شده، شاخص های گوناگونی است که می تواند مفهوم فرهنگ را 

از زاویه های گوناگون بر ما آشکار کند. 
شناخت فرهنگ، مهم ترین عنصر شناخت » بایدهای خون « * و الزام های 
فرهنگی ، مهم ترین رکن سیاست ملی است و تنها در پناه شناسایی دقیق مفهوم 
فرهنگ ، می توان سهم سیاست ملی را در راستای حفظ فضای فرهنگی، 

تعیین نمود.

* خون ، اشاره به عامل جمعیت و بایدهای آن ، برخاسته از موقعیت خاک ) سرزمینی ( است که بر آن زندگی 
می کنند.
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بخش دوازدهم

فرهنگ ملی و ساما نهای اجتماعی

فرهنگ ملی ، حاصل هم آهنگی نهادهایی است که سرچشمه ی
خالقیت آفرینندگی می باشند.

مجموعه ی نهادهای هم آهنگ ، پدید آورنده ی یک نظام اجتماعی اند . گه گاه 
نهادهای یکسان در میان افراد ملت های دیگر نیز وجود دارند . از این رو ، 
عرصه ی استقرار سامان )هنداد/ نظم( اجتماعی از مرزهای ملی فراتر رفته 
و چند ملت را در بر می گیرد. در این صورت ، از هندا د فراملی و اگر میدان 

گسترش آن فراگیرتر باشد ، از سامان جهانی سخن می گوییم.
هر گاه تمایل هایی که بستر یک سامان اجتماعی را تشکیل می دهند ، منطبق 
بر ویژگی های فرهنگی ملی باشد ، چنین سامان اجتماعی باعث تقویت 

فرهنگ ملی گشته و آن ملت از استقرار آن نظم ، بهره مند می گردند.
گسترش دانش و پژوهش در بسیاری از دوران های تاریخ ، به صورت یک 
سامان جهانی جلوه گر شده است . در این راستا، هیچ ملتی از خواست دانش 
پژوهانه ی خود ، گر چه با جنبش علمی در دیگر کشورها هم آهنگ و هم 
زمان نبوده ، زیان ندیده است ؛ اما پاره ای از هنداد های اجتماعی که برهوس ها 
و تمایل های سطحی و زودگذر استقرار دارند ، مغایر ویژگی های فرهنگ 
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ملی اند . از این رو ، گسترش چنین نظام هایی )کوتاه یا بلند مدت( ، موجب 

رکود و سستی فرهنگ ملی می گردد.
در دوران ما، سامان جهانی» سودپرستی « و نهادهای بسیاری که همه بر  
سودجویی های فردی پایه ریزی شده ، با بهره گیری از بی خبرِی گروه های 

اجتماعی ، خطر بزرگی برای فرهنگ های ملی گردیده اند. 
نهادهای اجتماعی که بر سودجویی و در نتیجه ، خودکامگی های فردی ، پایه 
ریزی شده باشد ، مورد تایید و حمایت این نظم )سامان( جهانی قرار می گیرد. 
از این رو ، قطب های پولساز این سامان ، از هر گونه انحراف اجتماعی که در 

مسیر سرکوب آثار و جلوه های فرهنگ ملی باشد، بهره برداری می کنند.
فرهنگ ملی و نظم اجتماعی ، دارای همگونی هایی می باشند. فرهنگ ملی ،

آفرینندگی  و  خالقیت  سرچشمه  که  است  نهادهایی  هم آهنگی  حاصل 
می باشند. فرهنگ ملی، نماد کلیت ویژه ای است که از آن کلیــت ، به نام 
» روح ملی« یا » خواست ملی « و  یا » مجموعه ی آرمان های ملی « ، نام  
می بریم. هر نظم اجتماعی نیز حاصل هم آهنگی نهادهای ویژه ی اجتماعی 
است که در مجموع ، کلیتی را تجسم می بخشند. سامان فرد پرستی و هنداِد 

تمایل به سود پرستی فردی ، جدا از اجتماع و ملت ، می باشد.
ویژگی های هم سان فرهنِگ ملی ، ساماِن اجتماعی ، سبب می شود که 
نظم های اجتماعی غیر ملی برای عناصر فرهنگ ملی، نوعی رقیب تلقی 
گردد . عرصه ی استقرار فرهنگ ملی، عرصه ی افکار و اندیشه هاست. هر 
گاه سامان های غیر ملی ، برای مدت محدودی ، افکار و اندیشه ها را به خود 
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مشغول دارد ، ممکن است تحمل پذیرفتن و پرداختن به آثار فرهنگ ملی ، 

از دست برود.
به گفته ی دیگر، فرهنِگ ملی ، خود یک سامان )نظم / هنداد( اجتماعی است. 
بستر این نظم ، گستره ی فضای فرهنگی یک ملت است . یعنی مردم نیاخاک 
و سرزمین ها بهره مند از آن فرهنگ . وجه مشترِک این مردم ، ویژگی های 
فرهنگی و زیستی است که از نسل های گذشته به آن ها رسیده است . این 
چنین نظم اجتماعی با سامان های دیگر که متکی بر تمایل های زودگذر و 

سطحی است ، مغایر می باشد.
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بخش سیزدهم

بایدهای سیاست فرهنگی

بایدیکم : کوشش درراه نیرومند ترساختن هم بستگی های ملی

تقویت پیوند های مشترک در میان مردم، نگاهبانی از پیوند های مردمان درون و 
برون از مرز، پاسداری از ، لهجه ها ، آداب و رسوم محلی در کنار زبان، 

آداب و رسوم ملی، از مهم ترین وظایف سیاست فرهنگی است.

فرهنگ ملی، حاصل نیروی خالقه ی یک ملت است . این دست آورد، برآمده 
از گسترش استعداد های فردی و گروهی و گزینش بر پایه ی ویژگی های 

مشترک ملی است.
ملت،  یک  انسانی  و  جغرافیایی  موجودیت  که  اندازه  هر  رو،  این  از 
مجتمع تر و هم بسته تر باشد ، امکان بروز استعدادها بیش تر است . هر اندازه، 
باشند، فضای  هم بستگی های گروه های وابسته به فرهنگ ملی بیش تر 
فرهنگی کوشاتر و گزینش های آن با روح فرهنگی آن ملت ، هم سان تر 

خواهد بود.
برای مثال : رواج و گسترش شعر پارسی ، از نظر کمیت، بستگی به گستره ی 
پارسی  زبان  با  بیش تری  مردمان  اندازه  هر   . دارد  پارسی  زبان  قلمرو 
آشنا باشند، احتمال آن که شعر بیش تری به پارسی سروده شود، فزون تر 
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خواهد بود.

اما کیفیت شعر رواج یافته، بستگی به چگونگی هم بستگی شاعران ،  دارد. هر 
اندازه گویندگان شعر با هم آمیزش داشته و به کار و هنر یک دیگر آشناتر باشند، 
سطح گزینش شعری آنان نیز باالتر خواهد بود . شعرهایی که در چنین محیط 

ادبی، پذیرفته و رواج می یابد، دارای کیفیت ارزنده تری خواهد بود.
هم بستگی های سیاسی ،   اجتماعی و معنوی گروه های وابسته به یک فرهنگ، 
شرط اساسی برای گسترش ، نیرومند ی و تکامل آن فرهنگ است. از این رو، 
سیاست فرهنگی باید معطوف به تقویت پیوند های مشترک میان مردم باشد . 
در این میان، برخی عناصر پیوند دهنده ، دارای ارزش بیش تر و جامعیت 
فزون تری هستند . سیاست فرهنگی، باید این پیوند ها را شناخته و برای 
آن ها، اولویت قایل شود . جشن ها، تراداد )سنت (ها، آداب ، زبان و ادبیات ... از 
عناصری هستند که گروه های مردم را به یکدیگر پیوند می دهد. از میان 
این عناصر، آن هایی که بر عواطف اصیل تری متکی هستند و در نتیجه، 
دارای قلمرو پهناورتری می باشند، باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و از 

همه ی وسایل برای تقویت آن ها، استفاده شود.
قرار  توجه  مورد  نباید  دولتی  مرزهای  درون  مردم  تنها  زمینه،  این  در 
باید پیوند های مردمان برون و درون مرزها را حفظ کرده  بلکه  گیرند؛ 
 . گرفت  یاری  بستگی ها  این  تقویت  راستای  در  گوناگون  عوامل  از  و 
عالقه های مذهبی، ادبی و علمی، ممکن است وابستگان یک ملت را 
که در یگان های سیاسی گوناگون قرار گرفته اند ، به هم پیوند دهد . در این 
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فرآیند، پرستاری و نیرومندسازی این گونه عالقه ها، پیوند گروه های مردم را 

بیش تر کرده و بر نیرومندی فضای فرهنگی ملت، می افزاید.
از سوی دیگر، در درازای زمان ، در میان هر ملت ، صرف نظر از فرهنگ 

مشترک ملی ، لهجه ها ، آداب و رسوم محلی نیز به وجود می آید.
آداب و رسوم محلی، وابسته به بخشی از روحیات ملی است . مجموعه ی

آداب و رسوم محلی، سرمایه های فرهنگی هرملت است.
وظیفه ی سیاست ملی آن است که در گرد آوری، نشر و گسترش آداب و رسوم 
مزبور کوشش کند . زیرا با نشر آداب و رسوم محلی است که دیگر وابستگاه 
آن ملت و فرهنگ ، با جلوه هایی از روح خود ، آشنا می شوند. چه بسا، برخی 
از آداب و رسوم مزبور در اثر نشر و ارایه، همگانی شوند . بدین سان، آداب و 
رسوم مزبور از ردیف محلی بیرون آمده و بدل به آیین های مشترک آن ملت 

می گردند.
گرچه از لزوم گسترش زبان رسمی و ملی، نباید لحظه ای تردید کرد ؛ اما 

لهجه های محلی نیز باید به صورت علمی مورد توجه و عالقه قرار گیرد .
می بایست گروه بیش تری از دانش پژوهان با آن آشنایی پیدا کنند و از واژه های 
هم ریشه برای غنی تر کردن زبان رسمی، بهره گرفته شود . گسترش آداب و 
رسوم در سطح ملی، سبب می گردد تا آن چه با ویژگی های کلِی فرهنِگ ملی 
هم سانی دارد ، گزیده شده و رواج عام یابد و آن چه که برگزیده نمی شود، 
به محیط های ویژه ی خود محدود شده و یا رفته رفته در همان محیط ها 

نیز به دست فراموشی سپرده شود.
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باید دوم : نیرومند ساختن جنبه های آفرینش فردی و گروهی 

برای ساخته ی بهتر، نیاز به سازندگان بهتر است . از مهم ترین وظایف 
گروهی  و  فردی  استعدادهای  شکوفایی  امکان  فرهنگی،  سیاست 

می باشد.

از اصول مهم سیاست فرهنگی، فراهم ساختن موجبات رشد و شکوفایی
ابتکارهای فردی و گروهی است.

فرهنگ ، مجموعه ای از تجلیات گوهر انسانی است . هدف آموزش و 
پرورش، می باید تربیت و بیدار ساختن گوهر انسان باشد ؛ اما تنها پرورش 
استعداد ها ، کافی نیست . اجتماع باید ، این مجال و فرصت را پدید آورد تا 
استعداد های مفید انسانی ، به صورت آثاری از خالقیت و آفرینش، پدیدار 

گردند.
بسیاری از آثار مفید و ارزنده ی جامعه بشری، حاصل کار فردی است .

اما شمار بیش تری ، نتیجه ی کارهای گروهی می باشد . با  پدید  آوردن سازمان های 
شایسته و تربیت اجتماعی مناسب در زمینه ی کارهای گروهی، اجتماع قادر 
خواهد بود که فرصت های خوب را در اختیار افراد برگزیده ، قرار دهد و از 

میو ه ی استعداد آن ها، بهره مند گردد.
در این جهان ، کشورهایی وجود دارند که دارای افراد زیاد با استعداد و هم 
چنین افراد تحصیل کرده و متخصص قابل مالحظه ای اند ؛ اما زمینه های 
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هم کاری جمعی در این کشورهای ، میسر نیست . از این رو، استعداد ها، 
نه تنها فرصت خودنمایی پیدا نمی کنند ؛ بلکه افراد و سازمان های آن کشور، تا 
حد زیادی موجب بازداشتن دیگران از فعالیت مفید و ثمربخش، می گردند.

سیاست فرهنگی، معطوف به بزرگ ترین سرمایه ی هر ملت یعنی استعداد های 
نهفته در افراد آن ملت است . هدف اساسی این سیاست، عبارت است از :

کشف ، تربیت ، رشد و سرانجام بهره برداری از این استعداد ها، در راستای 
سود ملی.
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باید سوم : شناخت آرمان های ملی و خواسته های محلی

مورد  را  ملت  آن  فرهنگ  قالب  باید   ، ملت  هر  آرمان های  شناخت  برای 
شناسایی قرار داد.

از دیگر هدف های سیاست ملی، شناخت آرمان های برخاسته از کل موجودیت 
ملت و عرضه ی آن بر همگان است . آرمان هایی که از کل موجودیت ملی، 
برمی آید، در حقیقت حاصل زندگی و فرهنگ گذشته ی آن ملت و نمایند ه ی 
استعداد و ظرفیت همان ملت در آینده است . در نتیجه ی عرضه ی آرمان های 
ملی از سوی سیاست فرهنگی و دریافت آن از سوی مردم ، آرمان های مزبور، 

بدل به یک هدف و خواست همگانی می گردد.
هرگاه این گزینش، بدون بررسی و شناخت ناسیونالیسم انجام گیرد، نمی تواند 
در میان جمعیت نفوذ کرده و اثر بگذارد . هر اندازه برای تبلیغ آرمان های غیر 

ملی میان یک ملت کوشش کنند ، اثر آن بی دوام خواهد بود.
ملت  آرمان های  علمِی  شناسایی  فرهنگی،  سیاست  هدف  سخن،  کوتاه 
است. آرمان های هر ملت که در قالب فرهنگ آن ملت نهفته است، تنها با 
روش های علمی قابل شناخت می باشد. هر گاه با این رو ش ها ، آرمان های 
ملی شناخته شوند، حرکت به سوی آن آرمان ها، موجب حرکت عمومی مردم 
در راه سازندگی و رفاه گردیده و ملت با گا م های بلند و استوار ، در راه تجلی 

استعدادهای خود ، پیش خواهد رفت.
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باید چهارم : بسیج روانی

قراردادن افکارعمومی درراستای آرمان های ملی

تنها، هنگامی که ملت بتواند ، دولت را به میل خود شکل دهد، افکار عمومی 
در مسیر آرمان های ملی قرار می گیرند.

اجتماع هر ملت، در مرحله ای از زندگی، نیاز های ویژه ای دارد . گاه این نیاز ها، 
از سوی حکومت گران نیز مورد توجه قرار می گیرد. در این مراحل، ملت با 
گام های بلند پیش می رود و از حمایت همراه با ایمان و شور و شوق مردم، 
برخوردار می گردد. بررسی تاریخ نشان می دهد که شناخت آرمان های ملی که 
برخاسته از نیازهای ملی است ، بیش تر حالت اتفاق داشته است . بدین معنا که 
هر گاه سلیقه ی حاکم یا حاکمان، منطبق با این آرمان بوده ، از دوران شکوفایی 
و شکوه آن جامعه سخن می گوییم. برعکس، زمانی که سلیقه ی رهبران 

اجتماعی ، در مسیر دیگری بوده ، اجتماع دوران انحطاط را پیموده است.
از این رو ، بر پایی نظام مردم ساالری و یا به گفته ی بهتر » ساالرمند کردن مردم« 
و قرار دادن» دولت « در مسیر خواست های ملت ، از مهم ترین و اصلی ترین 
تدبیر ها، برای شکوفایی فرهنگ، رشد و بهروزی ملی است به گونه ای که مردم 

فرمان برانند و دولت اطاعت کند .
مکتب ناسیونالیسم ، موظف به شناخت آرمان های ملی و کوشش در راه قرار 
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دادن حرکت اجتماع در مسیر آن می باشد . این امر یعنی شناخت آرمان های ملی 
و  قرار گرفتن حرکت  اجتماع د ر مسیر آن ،    نباید حالت  » صدقه «  و » انفاق «  داشته 
باشد ؛ بلکه باید نیازهای ملی و آرمان های ملی بر پایه ی علم ناسیونالیسم، 

بررسی و پژوهش شود و حرکت اجتماع در راستای آن قرار گیرد . 
باید خواسته های اجتماع بر پایه ی آرمان شناسی علمی درک و دریافت گردیده 
و با قرار دادن سیاست ها و تدبیرها در مسیر آرمان شناسی علمی، موجبات 

نیرومندی ملت و نیک بختی مردم را پایدار ساخت.
ایجاد  نیز  و  آرمان شناسی علمی  به  پرداختن  فرهنگی،  سیاست  الزمه ی 
دستگاه های علمی مناسب است . دستگاه هایی که به طور مستمر درباره ی 
اختیار  در  را  آن  نتیجه ی  و  کرده  پژوهش  و  بررسی  آرمان شناسی علمی، 

سازمان های دیگر قرار دهند.
هر گاه این اصل مهم از سیاست فرهنگی )که از دیگر جنبه های سیاست ملی 
یعنی سیاست جغرافیایی و سیاست جمعیت، جدایی ندارد ( ، مورد توجه قرار 
گیرد و پایه ی علمی و عملی آرمان شناسی بر آن استوار گردد ، افق های نوینی 

به روی بشریت، گشوده خواهد شد.
بشر امروز، حتی درباره ی جزیی ترین مسایل، به دانش ژرفی دست یافته است ؛ 
اما شگفتا که درباره ی عالی ترین موجود یعنی ملت و قوانین بقا و شکوفایی آن، 

هنوز دست به کوشش جامعی نیازیده است.
بر پایه ی یک سنت ناشایست دیرین که به یونانی ها نسبت می دهند، امر 
افتاده ترین مسایل دانسته و آن را  پا  اداره ی دولت را در زمره ی پیش 
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امری غیر تخصصی، می پندارند . در صورتی که دولت مداری به معنای 
راستین آن، دقیق ترین فن و تخصص است . دولت وظیفه ی پیاده کردن 

آرمان ها و خواست های ملت را به دوش دارد :

این امر، بدون آشنایی با آرمان های ملی، نشدنی است . شناسایی آرمان های 
ملی نیز بدون آرمان شناسی که بر پایه ی دقیق علمی استوار باشد، امکان پذیر 

نیست .
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باید پنجم : برتر انگاشتن سیاست فرهنگی در برنامه ریزی ها

سیاست های  قالب  در  می بایست  اجتماعی،  و  اقتصادی  سیاست های 
فرهنگی ، مورد بررسی و در نتیجه، اثبات یا نفی قرار گیرد.

سیاسـت فرهنــگی در برگیرنـده ی آرمان شنــاسی و آرمان خواهی است .
بدین سان، سیاست فرهنگی، سیاست جغرافیایی و سیاست جمعیت را نیز 

در بر می گیرد.
اگرگفته می شود که در تنظیم سیاست ها ، از جمله سیاست اجتماعی و سیاست 
اقتصادی ، باید هدف های سیاست فرهنگی اولویت داده شود،  مقصود نهایی 

سیاست ملی است که باید از اولویت برخوردار باشد. 
در عصر ما، به دالیل گوناگون، عقاید حاکم ، بر پایه ی اصالت سیاست های 
برتری سیاست های  پذیرش  دیگر،  گفته ی  به  می باشد.  استوار  اقتصادی 
اقتصادی، بر دیگر سیاست ها. در بیش تر موارد، عادت بر این است که هر گاه 
تدبیری در چار چوب منطِق اجتماعی یا اقتصادی موجه شناخته شود ، آن را 
کافی می دانند. در صورتی که این برداشت از نظر منطق علم ناسیونالیسم، 
درست نیست . هر گاه اصالت را برای سیاست فرهنگی قایل شویم و تدبیرهای 
اجتماعی و یا اقتصادی را در این راستا بسنجیم ، مساله شکل دیگری پیدا خواهد 

کرد.
تدبیرهای اقتصادی و یا اجتماعی، می بایست تا جایی که اثرات آن ها بر
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جنبه ی اصلی سیاست ملی یعنی سیاست جغرافیایی، سیاست جمعیت و سیاست 
فرهنگی آشکار گردد ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. بدین سان، تدبیرهایی 
که دارای اثر مساعد بر سیاست فرهنگی است ، مناسب تشخیص داده شود و 
تدبیرهایی که دارای اثر نامطلوب بر سیاست فرهنگی می باشند ، نامناسب خواهند 

بود.
تجزیه و تحلیل اثرات یک تدبیر، تنها از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی کافی 
نیست. تجزیه و تحلیل ها، باید تا مرز » آرمان شناسی « و  » آرمان خواهی «

سیاست فرهنگی، گسترش یابد . همیشه باید برای نقطه نظرهای فرهنگی 
در برابر منظورهای اقتصادی و اجتماعی، برتری قایل شد. زیرا، دیدگاه های 
سیاست فرهنگی، دربردارنده ی نکاتی است که رعایت آن موجب ماندگاری و 

پیش رفت کل موجودیت ملت می گردد.
کوتاه سخن آن که : در علم ناسیونالیسم، تدبیرهای اقتصادی و اجتماعی 
معطوف به هدف هایی است که تنها در چارچوب مسایل اقتصادی و اجتماعی 

قابل شناخت نیستند .
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بخش چهاردهم

آسیب پذیری فرهنگ ملی 

نگرش فرهنگ ، برتر از اقتصاد

استقالل ملت ها، هنگامی دچار تزلزل ژرف می گردد که پایه های فرهنگ 
ملی متزلزل شده باشد.

عنصر فرهنگ ملی، از عنصر سرزمین و جمعیت، آسیب پذیرتر است . هر گاه 
سرزمینی بر اثر رویداد های نظامی و یا سیاسی ، دستخوش تجزیه گردد ؛ اما 
به عنصر فرهنگ ملی خللی وارد نیاید ، دیر یا زود، آن ملت وحدت و یگانگی 

خود را باز خواهد یافت . کوتاه سخن آن که :

هر گاه ملت تجزیه شده ، موجودیت خود را فراموش نکند، دوباره
به وحدت خواهد رسید.

از سوی دیگر، عنصر جمعیت نیز تنها هنگامی دچار آسیب می شود که 
پیش تر از آن ، عنصر فرهنگ ، دچار تجزیه شده باشد. به دیگر سخن :

استقالل ملت ها، هنگامی دچار تزلزل ژرف می گردد که پایه های فرهنگ ملی 
متزلزل شده باشد.



131 انسیوانلیسم اریانی 
از این رو، می بایست ملت ها بیش از هر عامل دیگر، در نگاهبانی فرهنگ 
ملی، کوشا باشند . باید بدانیم که هیچ یک از جنبه های سیاست ملی، مهم  تر 

و ضروری تر از سیاست فرهنگی نیست.
سیاست فرهنگی، نشان دهنده ی موجودیت راستین یک ملت و آرمان های 
راستین آن ملت است . سیاست فرهنگی نشان می دهد که چگونه  » ملت « ها، 
بدون تغییر ماهیت ، می توانند به حیات خود ادامه دهند .  چگونه یک ملت، 
می تواند در قالب پویایی خود سیر کرده و آن چه را به صورت نهادینه در قوه 

دارد ، به فعل درآورد.
آن چه تا کنون به عنوان عظیم ترین هستی و سرمایه، نصیب بشر شده، 
سرمایه هایی است که از ترکیب امکان های جزیی فراهم گشته است . آن چه 
در آینده از علم و دانش نصیب بشر خواهد شد، نسبت به آن چه تا کنون به 

دست آورده، در حکم دریاست برابر قطره .
تاکید بر این نکته ضروری است که هر فرد در پیکره ی ملت، در حکم یک 
یاخته است . باید در نظر آورد که از تعالی میلیارد ها صور ترکیب احتمالی این 
یاخته ها در عرصه های حیات ملی )که هر یک از آن ها، خود بر میلیون ها 
صور احتمالی ترکیب اندیشه ی فردی متکی است ( ، چه نیروی شگرفی در 
حال پدید آمدن است . بدین سان، هیچ قدرت و هیچ سرمایه ای، با اندکی از 

احتماالت فرهنگی یک ملت، قابل مقایسه نیست.
تمدن جهان امروز که زاییده ی جنبه های بعضی از فرهنگ های کهن است ، 
تنها به ارزش و یا برخی از امکانات ظاهری پرداخته است . از این رو در جهان 
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امروز ، همه چیز را با پول و میزان سرمایه ، اندازه گیری می کنند ؛ حتا ملت ها 

را بر پایه ی توان سرمایه گذاری آن ها، درجه بندی می کنند. 
اما واقعیت این است که عقاید و نظرات علمی جهان امروز ، تنها گوشه ای 
کوچک و ناپایدار از امکان های فرهنگ بشری است . فرهنگ بشری، به 
نوبه ی خود ، از ترکیب فرهنگ های ملی پدیدار می گردد. هرگاه ، خالقیت 
فرهنگی در میان صدها ملت استقالل یافته ی جهان کنونی چهره نماید ، 
دانش امروز در دیده ی مردم فردا، از سحر و افسون اقوام بدوی اعصار قدیم، 

غریب تر و بی پایه تر جلوه خواهدکرد.
پیش رفت دانش ، بر جنبه ای از تکامل روح انسان متکی است و تکامل روح 
انسانی، تابعی از دگرگونی فرهنگ هاست. امروزه ما ، در چار دیواری تخیالت 
و مشاهدات خود، حقیقی جز دانش های موجود را قابل درک نمی دانیم ؛ اما با 
تحول فرهنگ ها )که زمان ما آبستن آن است ( و استقالل جویی ملت ها )که 
نمودی و مقدمه ای بر آن است ( بنیان شناخت انسانی دگرگون خواهد شد . 
علوم اجتماعی متکی بر اقتصاد ، اساس خود را از دست خواهد داد . بشر فردا، 
بسیار نیرومند تر خواهد بود . زیرا، به جای آن که قدرت خود را در انبوه تولیدات 
جستجو کند ، قدرت خود را وابسته به نیرویی خواهد کرد که خالق و آفریدگار 

تولیدات اقتصادی امروز، می باشند. 

و چنین است، نگرش فرهنگ، برتر از اقتصاد
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بخش پانزدهم

زیان رسانی به فرهنگ ملی

 فرهنگ ملی، عبارت است از رابطه ی معنوی، میان افراد » ملت «

فرهنگ، رابطه ی معنوی میان افراد یک گروه است . افراد یک گروه به عنوان 
گیرندگان پیام، بر پایه ی ویژگی های مشترک خود، پیام را دریافت می کنند . 
همین نحوه ی مشترک پیام گیری است که فرهنگ را پدید می آورد و به آن، 

شکل و سمت و سوی ویژه می بخشد.
شرایط اجتماعی و اقتصادی، جنگ ها و بحران ها ، افکار و اندیشه های خارجی، 
اندیشه وهنر داخلی، همه می توانند تاثیر گذار باشند . واکنش یک گروه برابر 
چنین اثرها یا پیام ها، هم ناشی از فرهنگ و هم انگیزه ی تطور و تکامل، 

فرهنگی است.
فرهنگ ملی، عبارت است از یک رابطه معنوی میان افراد یک ملت . در 
این سامان )نظام(، گیرندگان پیام، همه افراد یک ملت اند. بر پایه ی ویژگی 
مشترک ملی، آنان برابر پیام ها، واکنش هم آهنگ نشان می دهند. چگونگی 
واکنش هم آهنگ، از سویی بستگی به تطور فرهنگ ملی در گذشته دارد و 
از سوی دیگر موجب تطور فرهنگ ملی در آینده می گردد . هر فرد دارای 
ویژگی ها و استعداد هایی است . هر فرد بر پایه ی ویژگی و استعداد های خود،
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دارای وجه مشترک با افراد دیگر است . بدین سان ، با آن ها ، در یک گروه 

قرار می گیرد.
افزون بر آن، هر فرد دارای نیازمندی های روزانه است که در برگیرنده ی خوراک، 
پوشاک ، خانه و ... می باشد. هر فرد، برای به دست آوردن این نیازمندی ها، با 
سختی هایی روبروست و از این جهت ، با افرادی ، هم درد و هم آهنگ می باشد. 

از سوی دیگر، همان فرد، دارای تمایالت و ذوق ویژه ای است . افزون بر آن، در 
زمینه تفکر و دریافت اجتماعی و جهان بینی نیز با کسانی هم نظر است . از این رو، 

با آنان در گروه اجتماعی ویژه ای قرار می گیرد.
در شرایط اجتماعی ویژه، عوامل گوناگونی باعث می شوند تا یکی از جنبه های 
فرد تقویت شود . به طوری که فرد ، خود را در فضای گروه ویژه ای تصور 
کرده و از دیگر جنبه های وجودی خود، غافل می ماند. البته این علت ها، از 
آن جا که متکی بر نهادهای اصیل و دیرپا نیست ، زود از میان رفته و افق های 

نوینی بر روی فرد ، گشوده می شود.
برای مثال : پاره ای از کارگران، خود را تنها در فضای کارگری تصور کرده 

و مسایل را در همان چارچوب های تنگ ، تجزیه و تحلیل می نمایند. البته 
حضور در این فضای تنگ، دیرپا نیست و تاریخ نشان داده است که جمعیت 

از این چارچوب محدود، رها می شود.
مثال دیگر : در بیــش تر اجتــماع ها ، جوانــان در سـن ویژه و در دوره های 

مخصوص، به مسایل مانند پوشاک ، آرایش ، سرگرمی و تفنن ، توجه دارند. 
آنان در هوایی هستند که می پندارند در این جهان ، جنبه ی دیگری از زندگی 
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نمی تواند مورد عالقه ی آنان قرار گیرد . این ویژگی که الهام گرفته از طبع 
جوانان و زاییده ی، حال و هوای آنان در سن و دوره ای به خصوص است ، در 
همه ی دوره های تاریخ وجود داشته است ؛ اما در دوران ما، بعضی علت های 
سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی که مهم ترین آن ها، سودجویی داستان 
پردازان، فیلم سازان و رنگین نامه نویسان است، سبب گردیده که این حالت 
روانی جوانان مورد سودجویی قرار گرفته و در نتیجه، ابعاد آن گسترده و 

همه گیر شود.
تقویت   ، بخصوصی  اجتماعی  نظام های  در  که  ویژه  روانِی  حالت  چنین 
می شود، سبب می گردد تا افراد به جنبه ای از تمایالت خود توجه پیدا کرده و 

از جنبه های دیگر، غافل شوند.
از آن جا که این گونه تمایالت ، بر بنیادهای سست و زود گذر استواراند ، 
دوام پیدا نمی کند ؛ اما در همان زمان کوتاه اثر گذاری، باعث گسستگی هایی 

می شوند.
جوانانی که به دنبال آهنگ ها و یا لباس ها و الگوهای ویژه ای هستند، برای 
مدتی از وابستگی خود غافل مانده و چنین می پندارند که هیچ گونه مسئولیتی ، برابر 

نیا خاک خود ندارند.
این گونه غفلت ها، در صورتی که مورد برداشت های نادرست قرار گیرد ، 
ضربه هایی بر پیکر ملت فرود آورده و می تواند پایه ی فرهنگ ملی را سست

کند.
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بخش شانزدهم

آسیب شناسی فرهنگ ملی

چون نیک نظر کرد/ پرخویش در آن دید
                              ) ناصرخسرو قبادیانی (

بیماری از دیدگاه ما، حالت غیرطبیعی است ؛ اما از دیدگاه
طبیعت، غیر طبیعی نیست. زیرا بیماری در مزاج انسان، دارای

نهادهایی است.

آسیب شناسی فرهنگ ملی ، نشان می دهد که عنصر آسیب رسان از همان 
جنس فرهنگ است ؛ اما این عنصر ، در همه ی موجودیت ملت ، دارای جایگاه 
نیست ؛ بلکه تنها گروه ویژه ای را در بر می گیرد. این عنصر، بر ویژگی های 
همیشگی و جاویدان بنیاد نگرفته ؛ بلکه استوار بر خصایص ناپایدار و زودگذر 

است.
در تاریخ بشر، بسیار د یده شده است که گروه هایی بر پایه ی حرص و طمع و 
یا حسادت ، به حرکت درآمده و حتا عواطف مشترکی نیز از خود نشان داده اند. 
گاه نیز این گروه ها، از سوی نیروهای اجتماعی تقویت شده و از این رهگذر، 
برای مدتی با تسخیر افکار عمومی، از قدرت و موقعیت نیز برخوردار شده اند. 
آنان در دوران قدرت، بر جلوه های فرهنگ ملی تاخته و آن را به طور موقت، 
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تحت الشعاع افکار و تبلیغات خود قرار داد ه اند.

فرهنگ ملی، چونان عوامل سالمت جامعه است . همان گونه که گه گاه بر 
مزاج انسان ، حالت غیرطبیعی حاکم می گردد و ایجاد بیماری می کند، در مزاج 
اجتماع نیز عوارضی پدیدار می شود که تعادل فرهنگ ملی را از میان می برد.

در حالت بیماری ، اجتماع از واقعیت موجودیت خود غافل شده و یا اجازه ی 
رشد و بالندگی مطلوب را به آن نمی دهد.

از دیدگاه ما، بیماری نسبت به سالمت، غیرطبیعی است . در حالی که از دیدگاه 
طبیعت، غیر طبیعی نیست.

بیماری در مزاج انسان دارای نهادهایی است . اگر کالبد انسان برابر عوامل 
بیماری زا، واکنش های الزم را نشان دهد ، بیماری به وجود نمی آید.

حالت های مغایِر استقرارِ فرهنگ ملی نیز در بطن جامعه ، نهادهایی دارد . 
از این رو، گرایش به آن حالت ها ، گاه بسیار طبیعی و منطقی، جلوه می کند.

 اما از دیدگاه ناسیونالیسم و تاریخ ، نیک بختی هر ملت، تنها هنگامی میسر 
آورند ه ی  تیره های پدید  بر ویژگی های مشترک همه ی   ، است که ملت 
فرهنگ ملی ، متکی بوده و در پی نگاهبانی و پرستاری از همه ی موجودیت

ملت باشد.

اما برعکس، هرگاه بر ویژگی های نهادی زو د گذر تکیه شود، از مسیر نیرومندی 
و نیک بختی ملی دور شده و دیر یا زود، زیان های چنین انحراف هایی، گریبان 

همه ی موجودیت ملت را خواهد گرفت.
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بدین سان، آسیب فرهنگی، عبارت است از تمایالت گروه های ویژه و یا 
تمایالت عمومی و زودگذر که در بستر اساسی ویژگی های مشترک یک 

ملت، استقرار نداشته باشد.
برابر  این فرآیند،  تایید می کنند. در  این حالت ها را عواملی تقویت و  گاه 
ایستادگی طبیعی ملت که در پی غلبه بر این گونه آثار ناسالم است، سلطه ی 

ناپایداری، پدیدار می شود.
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