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چکیده
ملیگرایی در شارشوب تةاریف نو و متاثر ازغرب جزو گفتمانهای مهم اندیشره سياسی و اجتماعی ایران مةاصر
به شرمار می رود که طی سردة نوزدهم و عمدتا از عصر ناصری به بةدتوس اندیشه ورزان غرب مشنا موردتوجه
واین شرررد و در عهد پهلوی کامال نمایان گشرررت .ملی گرایی در دوره مورد بحث از عناصرررر و اشرررکال متتلفی
برخورداراست ،ازجمله می توان به باستان گرایی اشاره کرد که با نوعی تةل خاطر شدید نسآت به مواریث ایران
پيش از اسرالم توام اسرت .برای اسراه ،واکاوی ارتآاق بي باستانگرایی وملی گرایی ودر ششم اندازی کلی تر
ملی گرایی مآتنی بر باسرتانگرایی و تفاوت من با دیگر اشکال ناسيوناليسم وپيامدهای من مس له اصلی ای نوشتار
بره حسررراب می میرد .بردی ترتير  ،پژوهش پيش رو کوشرررش کرده برا تحليرز محتوای منابن مرتآ به شررريوه
کتابتانهای ،با پاسرخ دادن به پرسش های اساسی تحقي در زمينه پيوند باستان گرایی و ملی گرایی ،ابةاد موضوع
را روشر سررازد .یافته های تحقي از یکسررو نشرران می دهد که عالوه بر نتآگان غرب مشررنا ،پارسرريان هند نيز در
شرکز گيری اندیشره باستانگرایی وتلفي من با ملی گرایی نقش مهمی ایفا کردهاند .از سوی دیگر ،اساسا باستان
گرایی براعرث تمرایز دو گفتمران ملی گرایی مةاود به حال و وایةيت های موجود و ملی گرایی نسرررآتا عاطفی
وگرشته گرا در ای دوره شده است.
واژههای کلیدی :یاجار،پهلوی اول ،پارسيان هند ،ملیگرایی ،باستانگرایی
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An Investigation of the Relationship between Archaism and
Nationalism from the Nasserite Era to the End of the First Pahlavi
(1227-1320 SH, 1848-1941 AD)
Abstract
Nationalism in the framework of new definitions and influenced by the West is
one of the important discourses of contemporary Iranian political and social
thought, which was considered by familiar Western thinkers during the 19th
century and mainly from the Nasserite era onwards and became quite apparent in
the Pahlavi era. Nationalism has various elements and forms in the period under
discussion, including archeology, which is associated with a strong attachment to
the heritage of the pre-Islamic Iran. Accordingly, the analysis of the relationship
between archaism and nationalism and in the more general perspective of
nationalism based on archaism and its differences with other forms of nationalism
and its consequences is the main issue discussed in this article. Thus, the present
study has tried to clarify the dimensions of the subject by analyzing the content of
resources related to the library method, by answering the basic research questions
in the field of the connection between archeology and nationalism. On the one
hand, the research findings show that in addition to the elites of the familiar West,
the Persians of India also played an important role in shaping the idea of Archaism
and combining it with nationalism. On the other hand, archaism has basically
distinguished between the two discourses of nationalism focused on the present
and the existing realities and relatively emotional and past nationalism in this
period.
Keywords: Qajar, First Pahlavi period, Indian Persians, Nationalism, Archaism
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 -1مقدمه
در پی تحوالت اروپا بتصوص در جریان انقالب فرانسه و پس از من در دوران ناپل ون بناپارت،
اندیشره ملی گرایی در غرب سرده نوزدهم کامال فراگيرشرد .در سردة مرکور ،تةامز خواسرته یا
ناخواسررته ایران با اروپا بتدریج باعث مشررنایی اندیش ورزان ایرانی عهد یاجار با مفاهيم «ملت»،
«ملت گرایی» در یال

مةانی جدید و غربی من شررد .همزمان با من ،بهدنآال گسررترش ماالةات

ایران شرناسی در اروپا و الآته زاویه ای که کمتر مورد توجه یرار گرفته یةنی پارسيان هند وتداوم
من در زرتشرررتيان ایران زمينه مشرررناییهای اوليه با تاریخ ایران باسرررتان و به موازات من،گفتمان
براسرررترانگراییَ) )Archaismهم فراهم ممرد .نکتره حرائز اهميت در دوره مورد بحث  ،درهم
تنيدگی ای دو رویکرد و شکز گيری گفتمان ملیگرایی مآتنی بر باستان گرایی بود.ای نگرش
کره عمردترا در دوره ناصرررری توسررر کسرررانی شون ميرزا فنحةلی مخوندزاده (9215-9223
ه.ق)،ميرزا میراخان کرمانی( 9994-9232ه.ق) مار گردید ،پس از فراز وفرودهایی سررررانجام
بةد از شرکسرت نسآی انقالب مشروطيت به تدریج به عنوان راهآردی برای برون رفت از مسائز
ومشرررکرالت ایرران مورد توجرره طيف گسرررتردهای از نتآگ ران و کنشگران سررريرراسررری
یرارگرفرت.درنهایت ،ملی گرایی متکی به باسرررتان گرایی در دوره پهلوی اول به عنوان گفتمان
مسل زمينه ساز رویکردهای متتلف فرهنگی ،اجتماعی وسياسی در ای دوران گردید.
 1-1بیان مساله

گفتمرران ملی گرایی کرره مترراثر از غرب در ایران شرررکررز گرفررت در دوره مورد بحررث یةنی از
عصررناصری تا پایان پهلوی اول ازعناصر و مولفههای گوناگونی برخورداربود .ازجمله مهمتری
منها ملی گرایی مآتنی بر باستان گرایی است که وجه مشتصه اصلی من تةل خاطر شدید نسآت
به مواریث اسررراورهای یا تاریتی ایران پيش از اسرررالم اسرررت.در راسرررتای بررسررری ارتآاق بي
باستانگرایی وملی گرایی به عنوان مس له اصلی تحقي  ،پرسش هایی پيرامون شگونگی وشرایی
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در هم تنيدگی باستان گرایی وملی گرایی ،حاصز ای تالیی و نيز وجوه تمایزمن با دیگر اشکال
ملیگرایی و پيامدهای من مار گردیده اسررت .برای اسرراه ،مقاله پيش رو کوشررش کرده با
گردموری دادههای به شيوه کتابتانهای و نقد وبررسی منها با پاسخ دادن به پرسش های اساسی
تحقي به کمک روش توصيفی -تحليلی  ،ابةاد و زوایای متتلف موضوع را روش سازد.
.2-1پیشینه پژوهش

وایةيت ای اسررت که موضرروع ملی گرایی و تاحدی باسررتانگرایی عمدتا به گونهای مجزا در
دوره مورد بحررث ،توجرره محققرران متةررددی را بتود جل ر

کرده اسررررت ،از جملرره اشررررد

نرری( )9991در مقاله ای تحت عنوان«ناسيوناليسم وهویت ایرانی ،ماالةه موردی دوره پهلوی»
ضرررم طر ای نکتره کره تاریخ همواره شونان ابزاری درخدمت ملی گرایی اسرررت شررررای
وضرررورت هایسررياسرری واجتماعی که زمينه سرراز شررکز گيری حکومت پهلوی وتحوالت ای
دوره گردید را مدنرر یرارداده اسررت.درنهایت ،ملیگرایی را به عنوان عامز ایجاد وحدت ملی
وفراهم مورنده شررور وشرروق الزم برای انجام اصررالحات در عهد پهلوی مار می سررازد .علی
زاده و طرفداری ()9991در پژوهشری تحت عنوان «تآارشناسی مآانی هویت ملی در تاریخنگاری
ملیگرایانه دوره یاجار ومشررروطه» به بررسرری شرایی وشگونگی تاثير تاریخ نگاری ملی گرایانه
دوره یراجراریره ومشرررروطره بر بنيرانهرای هویرت ملی مةراصرررر می پردازند .از نرر منها مکت
تاریتنگاری ملی گرایانه عصرر یاجار نقش بسزایی در مةرفی مآانی هویت ملی اصيز و وایةی بر
مآنرای تراریخ ایران براسرررتران ایفا کرده اسرررت .درزمينه ادبيات تحقي همنني میتوان به مقاله
عليزاده بيرجندی( )9919با عنوان«پيوندهای گفتمان ملی گرایی وحقوق شرررهروندی در عصرررر
یاجار» نيز اشرراره کرد .در پژوهش مرکور ،نگارنده با ذکر مواردی شون شررةوبيه،یيام سررنآاد و
برابرک خرمردی بره زمينره هرای ملی گرایی در ایران می پردازد هرشنرد نگارنده تفاوت مفاهيم
سنتی ومدرن ملت وملی گرایی را شندان مدنرر یرار نمیدهد.
تةم در ماالةات انجام شررده بيانگر من اسررت که هرشند در زمينه ملی گرایی و باسررتانگرایی
مارالةرات متتلف ی صرررورت گرفتره ،امرا ارتآراق و پيوند ای دو مقوله و جوه تمایز من با دیگر
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اشرکال ملی گرایی کمتر مورد توجه یرار گرفته اسرت .برای اسراه ،پژوهش حاضر می کوشد
در پيوند با ادبيات تحقي و با تامز در بحث مرکور ،زوایای بيشتری از موضوع را روش سازد.
.3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
اهميت گفتمان ملی گرایی در دوره مورد بحث و پيامدهای متنوع سررياسرری واجتماعی من که از
جمله در یال

نگرشهای جریان ها و تفکرات متتلف متآلور گردیده پرداخت به موضررروع را

ضررورتی اجتناب ناپریر ساخته است.در پيوند با ای مهم ،تآي اشکال متتلف ملیگرایی و فهم
تمایزات منها و نوع رویکرد من در یآال مسررائز متتلف سررياسرری ،اجتماعی ،فرهنگی وغيره نيز
اهميرت فراوانی دارد .در نهرایرت ،ترامرز درادبيرات تحقي  ،مارالةره در زمينه بحث مورد نرر را
همننان ضروری می نماید.
 .2تعاریف و مفاهیم تحقیق
ملریت ،در مفهوم سرررنتی عمردتا به مةنای پيرو دی یاکيش خاص بودن ،مورد اسرررتفاده یرار می
گرفت (طرفداری .)942-929 :9995 ،الآته ،در غال

ادوار تاریخ ایران سررروای برداشرررت دی

محور از ملت ،واژه «رعيت» در مفهوم بندگان شراه که با واژه «بندک» در ایران باسرتان مشابهت
داشرررت ،بره نوعی باعث وجه تمایز هویت اتآاع حکام متتلف از یکدیگر میگردید .درسررردة
نوزدهم ميالدی دراثر مشرررنرایی برا غرب و ورود اصررراالحاتی شون ملت ،ملت گرایی و ملت
ساالری ،ای مفاهيم به شالش کشيده شده ،از تةابير جدید برخوردار گردیدند.
بنرر می رسرررد برای درک بهتر موضررروع ،باید مفاهيم «ملت»« ،دولت» «،دولت-ملت»«،ملت
ودولت» را از یکدیگر تفکيک کرد :در تةریف نو ،ملت گروه انسررانی متشررکز از یک اجتماع
خود مگاه اسرتکه دارای گرشرته مشرترک ،طرحی مشترک برای مینده وادعای ح حاکميت
برخود اسررت و ازپنج بةدروانشررناسررانه(مگاهی از تشررکيز خود) ،فرهنگی ،سرررزمينی ،سررياسرری
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وتاریتی برخوردار می باشررد (طالن .)9 :9991 ،در زمينه ماهيت ملت دیدگاه های متتلفی ارائه
شرررده اسرررت :برخی من را پدیده ای ذهنی و روانشرررناختی می دانند و عده ای من را پدیده ای
تاریتی وجامةه شناختی یلمداد کرده اند (یمری.)9992:92 ،شاید بتوان اختالد ای دو دیدگاه
را بردینسررران حرز کرد کره برخی مؤلفههای ملت مثز سررررزمي عينی و ابةادی شون خاطره ها
واساوره های یومی ،ذهنی هستند.
درتةریفی سرراده ،دولتسررازمان سررياسرری-اجرایی اسررت که برای اداره ی امور یک جامةه به
وجود می مید و می تواند از ارکان ملی گرایی به حسراب مید .درساحی کلی ،دولت بر اساه
منکه نوع راباهاش بامردم بر پایه مردم سرراالری یا دیکتاتوری باشررد نيز می تواند متمایز شررود.
دولت–ملت ،پدیده ای اسرت که رک اسراسی من نوعی از دولت است که ادعا میکند استفاده
مشررروع از زور را در یک سرررزمي با مرزهای مشررتص دراختيار دارد ودرصرردد متحد کردن
مردمی است که تحت حکمرانی اش یرار دارند .ممک است دولت در شکز دهی ای اتحاد ،از
همگ سرررازی و شرررکز دهی فرهنگ مشرررترک بهکمک نمادها ،ارزشها ،احيای سرررنت ها و
اسررراوره های مربوق به اصرررز و نسرر

یومی ،اسرررتفاده نماید .نکته مهمی که باید به من توجه

داشت منکه گاهی اویات شني دولتی خود ای ابزار را ابداع می کند.
بنرر میرسرررد ،تفاوت رریف و شرررکننده ای بي دو مفهوم «دولت –ملت»و «دولت و ملت »
وجود دارد .در حراليکره ،دولرت-ملرت غرالآا درصررردد خل ملت با ایجاد یک فرهنگ ،نمادها
وارزش هرای مشرررترک اسرررت دولرت و ملرت ازاجتمراع خودمگراه مردم برا فرهنگ وارزشها
ونمادهای گاه متفاوت تشکيز شده و نهایتا دولت برممده از خواست مردم است (گيآرنا:9939 ،
.)99
در تةریف ملی گرایی باید گفت نوعی مگاهی از همکاری با واحد سررياسرری ،مگاهی از ریشرره
داشرررت در دسرررتاوردهای اجدادی ومگاهی انتقال من به اخالد اسرررت .براسررراه ای تةریف،
گرشرته مشرترک تاریتی به عنوان یکی از مشتصه های تشکيز دهنده ملی گرایی محسوب می
شررود .همنني  ،مگاهی وهمکاری اصرراالحات کليدی محسرروب می شرروند به ای مةنا که افراد
می داننرد عضرررو یرک جرامةره مشرررتص هسرررتنرد واز عضرررویرت خود درای جرامةه مگاهی
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دارند(همان.)99:الآته ،مننه که ای تةریف را به شالش می کشررد منکه نوع رویکرد به گرشررته
در انواع ملی گرایی یکسررران نيسرررت.برای مثرال ،درحراليکره ملی گرایی ملمانی متةای

جنگ

جهانی دوم بر گرشرته وعناصرر برممده از من شون نژاد تاکيد داشرت،ناسريوناليسرم در انگلستان
وممریکا بيشتر عملگرا ومةاود به وایةيت های وط در زمان حال بود.
درنهایت باید به تفاوت دو مقولۀ ایران باسررتانگرایی و تاریخ ایران باسررتان نيز توجه کرد برای
اسراه که :تاریخ ایران باسرتان به تآيي وبررسی علمی ومستند ایران باستان می پردازد تا زوایای
مثآت ومنفی ای دوره را روشر نماید ،اما باسرتانگرایی استفاده ابزاری ازتاریخ ایران باستان به
شکلی وایةی یا خيالی برای دست یابی به اهداد خاص به حساب می مید.
 -3جامعه ایرانی :مفاهیم وطن و تاریخ
تنوع ایليم طآيةی ایران در یال

مناط بيابانی ،دشت ها و مناط کوهستانی و افزون برمن ،فقدان

راههرای ارتآاطی مناسررر که پيوند مناط مسرررکونی غالآا جدا افتاده از یکدیگر را تا ای اواخر
دشروار سراخت ،تاثيرات اسراسی برروند تاریتی جامةه ایرانی گراشت .ای وضةيت ،گرشته از
منکره زمينره نوعی اسرررتقالل را در هرنراحيره وحتی هردرهای فراهم مورده بود ترا حردی مانن از
پيوسرتگی حيات اجتماعی وفرهنگی در گسرترة سرزمينی گردید ،در نهایت مفاهيمی شون وط
مشترک را نيز به شالش کشيد.
درباب سرراکنان ایران باید گفت ،بتش عمده سرراکنان ای سرررزمي  ،زندگی ایلياتی داشررتند و
دریال شندی یآيله ای کوچ نشري ونيمه کوچ نشي با لهجه ها وسن متفاوت تنها نسآت به یوم
ویآيله خود تةل خاطر داشررتند .روسررتائيان ،مهمتری سرراخت جمةيتی ایران نيز در روسررتاهای
پراکنده با عادات وسن خاص خود می زیستند وشندانتصوری از ایران به عنوان کشور مشترک
نداشرررتند .در زمينه شرررهرنشرررينی ،بتش کوشکتر جمةيت ایران(فوران )223 :9999 ،باید توجه
داشرت که هرشند برخی شرهرها با شاخصه هایی شون بازار ،ميزان جمةيت ،حاکم نشي بودن و
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حضرور رهآران متنفر مرهآی از روسرتا متمایز می شردند ،اما به نرر می رسرد دست کم در زمينه
های ،فرهنگی ،فکری و نرایر من کارکردی مشابه با روستاداشتند(اولویه.)94: 9939،
برای اسرراه ،درجامةه ایرانی سرردة نوزدهم بسرران بسررياری از جوامن دیگر ،مفهوم کشررور در
مةنای وط مشرترک بيشرتر باشرهر ومحز سکونت پيوند خورده بود (مالکوم .)15 :9914 ،شاید
ای توصرريف از جامةه وحکومت در عصررر یاجار که «ایران نه یک دولت اسررت ونه یک ملت
بلکه ترکيآی شرگفت از هرج ومرج وخودسری ف وداليسم مميزه ای ناپایدار ازیآایز وعشایر خانه
بدوش وکشراورزانی که به زحمت روی زمينی مسرتقر شرده اند(برار )94 :9955 ،تاحدی فضای
بحث را روش نماید.
هرشندسه بتش عمده جمةيت یةنی عشایر ،روستائيان و شهرنشينان از طری اطالعات تاریتی
روشرررمنرد وعلمی ،خودمگاهی تاریتی نداشرررتند با اینهمه ،گاهی ازطرق متتلف مثال خواندن
اشرةار حافظ و بویژه با خواندن پرمب وتاب داسرتانهای حماسی شاهنامه که اطالعات من بنا به
ماهيت اسراورهایش کامال مناآ بر وایةيت تاریتی نآود ،به گونه ای با گرشته اساوره ای خود
ارتآاق بریرار می کردند(بنجامي  294 :9919 ،و .)992تحت شني شررایای نتآگان غرب مشنا
در صرردد برممدند با بریراری پيوند ایوام محتلف با گویش ها  ،مداب وسررن متفاوت ،منها را در
یال کشررور و وط مشررترک در مفهوم جدید با هم متحد سررازند و یکی از ابزارهای منها برای
دستيابی به ای مهم ملی گرایی بود.
-4زرتشتیگری باستانگرایی
هماناورکه پيش از ای ذکر شررد ،ایران اواسرر سررده نوزدهم شرراهد ورود مفاهيم نوی ملت ،
ملت گرایی ونيز اطالعاتی پيرامون تاریخ ایران باسرررتان از اروپا و به موازات من باسرررتان گرایی
بود .در ای ميان ،زرتشررتیگری گرشررته از منکه خود به عنوان تنها سررند زنده بازمانده از دنيای
باسرررتانی ،تدریجا به عنوان رک مهم در نگرش باسرررتانگرایی مار می شرررد ،در رواج من هم
نقش مهمی ایفا کرد.
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در پی سرلاه انگليسری ها برهند ،پارسريان سراک من سررزمي ضم همکاری با انگليسی ها با
اسرتقآال از رهاوردهای مدرنيتۀ غربی از جمله در زمينه ایتصرادی و مموزشری در سده نوزدهم به
ایليتی ثروتمند و تحصيزکرده مآدل شدند.منها ،همنني توانستند به کمک ماالةات سنتی و نيز
ارتآاق با مسررتشررریان اروپایی گام های اسرراسرری در زمينه ماالةات دینی ،زبان پهلوی و اوسرتایی
بردارند (سرراجدی )99 :9993،که ای خود سرررمنشررا تحوالت اسرراسرری در زمينه ماالةات ایران
باسرتان گردید .الآته ،ای ماالةات با خورشريدجی رستم جی کاما( 9121م) و شاگردانش شکلی
نو و دانشگاهی یافت (کای بار 9949 ،ش.)91:
از دیگرتحوالت عمده در جامةه پارسررريان هند سرررده نوزدهم پيدایش نوعی جنآش ملی گرای
مرهآی بسرريار نيرومندی بود که با ایداماتی شون سرراخت و تةمير بناهای مرهآی،برجسررته کردن
نمادهای دینی شون تةمير و تاسريس دخمه ها  ،نمادهای فروهر و نرایر من درصدد احيای دینی
نيز بر ممد (همان.)945:
در شني شررایای ،مقارن عصرر ناصری ،مناسآات گسترده پارسيان هند با زرتشتيان ایران بریرار
گردید و مانکجی اولي نماینده انجم اکابر پارسررريان هندوسرررتان به ایران ممد .او به پشرررتوانه
ارتآاطش با انگليسررری ها وپرداخت پيشرررکشررری فراوان به کارگزاران حکومتی (بنجامي :9919 ،
 ) 211گررشرررترره از تالش برای بهآودی وضرررةيرت زرتشرررتيرران ایران در تررداوم جنآش ملی گرا
واحياکننده زرتشتی گری هندوستان در جوامن زرتشتی نشي ایران گام های اساسی برداشت.در
ای راستا ،با ایداماتی شون تةمير واحداث دخمه ها ،متشکده ها ،زیارتگاه ها ونيز رون بتشيدن
به مراسرم ها ومیي های زرتشتيان نرير جش های گهنآار وسده کوشيد هویت منان را به عنوان
ایليت ،پررنگ سازد(شهمردان.)219 :9919،
مرانکجی در کنرار تالش برای احيرای زرتشرررتیگری وانجرام اصرررالحاتی جهت ماابقت من با
مقتضريات عصرر جدید ،در راسرتای برجسته ساخت شکوه ایران باستانی بربنياد کيش زرتشتی با
پيشرروان باستانگرایی ارتآاق بریرار کرد .مخوند زاده از جمله پيشگامان ای نگرش ضم منکه
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در نامه هایش به مانکجی ،خود را از پارسرريان میداند ،بهتندی از اسررالم به عنوان دی بيگانه یاد
می کند و در زمينه جایگاه ایران باستان نيز با او تآادل نرر مینماید (مدميت991 : 9941 ،و.)211
اردشررير جی ریپورتر از دیگر نمایندگان انجم اکابر هندوسررتان در ایران که دارای ليسررانس
تاریخ باسررتان از دانشررگاه بمآ ی بود ،شندی به عنوان مةلم تاریخ ایران باسررتان در مدرسرره علوم
سررياسرری مشرريرالدوله به فةاليت پرداخت .او ضررم پرورش شرراگردانی که بةدها وارد سررياسررت
شرردند به احيای مواریث باسررتانی عالیه واهتمام بسررياری داشررت .ریپورتر که با خاندان فروغی
دوستی تنگاتنگی داشت ضم ماالةه و شناخت یآایز وطوایف ایران و نگاشت مال

در برخی

روزنامه ها ازجمله پرورش به تآليغ باستانگرایی نيز پرداخت (مبادیان.)941 :9999 ،
از دیگر ایدامات او حضرور در رویدادهای انقالب مشرروطيت و عضویت درانجم متفی در
کنار شهره هایی شون ملک المتکلمي و سرريد جمال واعظ بود(موسررسررهماالةات وپژوهشررهای
سرياسری.)949 :9939 ،گرشرته از ریپورتر زرتشرتيان سررشرناسری شون ارباب جمشيدیان مالک
تجارتتانه جمشرريدیان و ارباب پرویز شرراهجهان مالک تجارتتانه جهانيان با دادن پول واسررلحه
مجاهدان مشررروطيت را یاری می رسرراندند(رحيم زاده-213 :9919 ،اشرريدری .)249:هرشند در
انقالب مشرروطيت زرتشرتيان دارای نمایندهای در مجلس شردند و اصرز هشتم یانون اساسی که
همره مردم ایران را در برابر یرانون متسررراوی الحقوق میدانسرررت حراصرررز تالش های منها بود
(یادداشررت های کيتسرررو شرراهرا)921 : 9955 ،با اینهمه ،بزودی زرتشررتيان از مشررروطيت که
اهداد منها راتامي نکرده بود ،سرخورده گشتند.
متةای

انقالب مشروطيت و درشرایای که غال

ایرانيان به دنآال حکومت متمرکز وکارممد

بودند(کدی)9993:991 ،زرتشتيان سرخورده از انقالب مشروطيت و حکومت یاجار که به دليز
ضةف وعدم تمرکز یادر نآود امتيازاتشان نرير لیو جزیه وغيره را به شکلی روان در ایاالت اجرا
کند ،متمایز به یک حکومت مقتدر کرد .اردشررير ریپورتر درجریان مالیات هایش با رضرراخان
که اندکی یآز از سلانتش را داد در کنار تحليز شرای سياسی واجتماعی ایران به تاریخ ایران
باسرتان نيز پرداخت.راهرا اهتمام او برای بود تا ضرم پرداخت به شرکوه وعرمت ایران باستان
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او را متقراعرد کنرد کره فرهنگ وتمدن فرهنگ وایةی ایران در ای عصرررر تجلی یافته اسرررت »
(موسسهماالةاتوپژوهشهای سياسی.)959-949/9939:2 ،
زرتشرتيان که در دوره رضاخان مورد توجه حکومت یرارگرفتند( بلوشر )211 :9919 ،ازدو سو
در ناسريوناليسر م مآتنی برباسرتانگرایی نقش ایفا کردند:از سرویی طيف نوگرای زرتشررتی ضم
تداوم اصرالحات در زرتشتی گری ،با رسيدگی به مةابد ومتشکده ها و تاکيد برجش های سده
وغيره توانسرت در جهت جراب جلوهگر کردن ای میي به عنوان رک اصلی ایران باستانی گام
بردارد.ازدیگر سو ،زرتشتيان دریال

افرادی شون ارباب کيتسرو شاهرا در رونداحيای ميراث

باستانی و الآته ترویج باستانگرایی رضاخان را یاری کردند.
 -5باستانگرایی وملی گرایی از عصر ناصری تا مشروطیت
در زمينه تةل خاطر خاص به ایران پيش ازاسالم نتست مرای پژوهشگران اروپایی حائز اهميت
هستند که حاصز پژوهش های منان نشان داد که ایران در ای دوران ،شاهنشاهی های بزرگی به
خود دیده اسرت .با اینهمه ،راهرا تفکر باستان گرایی در ميان ایرانيان ،در اروپا و توس فردی به
نام حسري فلی میا تحصيز کرده پاریس مجال بروز ورهور یافت.نامآرده اعراب را دشم ایران
وایرانيان می دانسرررت وبه سرررتایش میي زرتشرررتی پرداخت(مدميت .)252 :9935،در ایران ،به
تدریج شند نویسرندة عهد یاجار شرروع به صرحآت از گرشتۀ «درخشان» و «باشکوه» ایران پيش
از اسررالم کردند( ضرريا ابراهيمی.)921: 9911 ،از جمله ای نویسررندگان مخوندزاده و کرمانی
بودند که تحت تاثير شررقشناسان به شناختی هرشند اوليه از ایران باستانی دست یافتند و من را
دسررتمایه نگرش باسررتان گرایی خود سرراختند .مخوندزاده را می توان از جمله نتسررتي کسررانی
دانسرت که نه تنها به تآةيت از اروپائيان اعتقاد داشت در ملی گرایی باید به جای دی برعناصری
شون نژاد ،تاریخ ویوميت تاکيد کرد ،بلکه در پيوند ایران باسرررتانگرایی با ملی گرایی هم نقش
اساسی ایفا کرد .از دید او ،باید به موازات کنار گراشت دی اسالم و تضةيف من ،با سوق دادن
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عالئ مردم به ایران باستان احساسات ملی را برانگيتت وتتم وط پرستی را در دل های ایشان
کاشت(مددپور.)245-244 :9932 ،
از منجرایی کره در تاریخ نگاری دورة یاجار هنوز اطالعاتی از حکومت های باسرررتان از جمله
ماد وهتامنشری وجود نداشرت واز سرویی یال

اسراوره ای برای ملی گرایی مناسر

تر است،

باسرتانگرایی مخوندزاده بر دوره اسراطيری شامز شاهان پيشدادی ،کيانی و اطالعات ساحی و
ناشيز از سراسانيان متکی شد .برای اساه ،در مغاز مکتوباتش شني می نگارد«:ای ایران ،کومن
شوکت وسةادت توکه درعهد کيومرث وجمشيد وگشتاسپ وانوشيروان وخسروپرویز ميآود» و
بدینسران حسررت شرکوه از دسرت رفته ای دوران را می خورد .با اینهمه ،به را کشرريدن شکوه
باسرررتانی دریآال موفقيت های متنوع و علمی و ف موری غرب که از کارکردهای مهم باسرررتان
گرایی بةد از اوسررت در مثارش دیده نمی شررود .به همي دليز ،در جایی اشرراره می کند که من
شروکت و عرمت در برابر تمدن مدرن غرب «به منزلۀ شمةی است درمقابز مفتاب» ،اما دریياه
با اوضاع زمانهاش «مانند نور است در برابر رلمت»(مخوندزاده.)91 :9952 ،
مخوند زاده ضررم طر مشررکالت زمانه با انةکاه دسررتاوردهای غرب جدید در میينه ایران
باسرتان و با ارائه تصویر مرمانی دریال

طر مواردی شون عدالت شاهان ،نرم وتمرکز ،ماليات

هرای منرم ،راههرای منرم ،بيمارسرررتان های مجهز در ایران باسرررتانی می کوشرررد ایدهمل های
مدنررش را به متاطآانش بفهماند .اوکه علما واسررالم را مس ر ول رواج تفکرات سررنتی ونيز مانن
رواج نوگرایی در ایران می داند ،سررانجام بامةرفی اعراب واسالم به عنوان عامز بدبتتی ایران،
بزعم خود تيشرره به ریشرره می زند (مخوندزاده92:و .)99همنني  ،ضررم انتقاد ازاسررالم به عنوان
سررششرمۀ فکری روحانيون ،عالیه اش به کيش باسرتانی ایران یةنی میي زرتشرتی وزرتشتيان را
نيز پنهان نمی دارد(مخوندزاده.)294 :
در نهایت ،او که هدد اصرليش نوسازی ایران برپایه الگوهای غربی است شون در باستانگرایی
طر عملی جهت حز مشرکالت نمی یابد واز طرفی با ای وایةيت که اسالم دی اکثریت مردم
ایران وممالک همجوار اسرت راه شاره را بتاسّی از غرب در اصال دی اسالم دانسته تا تضادی
با مدرنيسرم نداشرته باشد (همان) .متاثر از مخوند زاده شاهزاده یاجاری جالل الدی ميرزا نيز در
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مثرارش شون نامه خسرررروان و دیگر نوشرررته هایش به ترویج باسرررتانگرایی پرداخت و از جمله
خواستار احيای زبان فارسی وکنار گراشت واژه های عربی از من گردید.
ميرزا میراخرانکرمانی ،از دیگر اندیش ورزان ای دوره اسرررتکه ملیگرایی را یکی از عوامز
نجرات بتش ملت ایران میدانسرررت(اکآری .)31-35 :9994،ميرزا میاخان ،در سررره مکتوب از
مخونردزاده تراثيرمی پرریرد،اما برخالد مخوندزاده تا مخر برمتالفتش با اسرررالم بایی می ماند.
همنني اگر باسررتانگرایی مخوندزاده درصرردد اسررت با ارائه نمونه مرمانی به نقد شرررای روز
بپردازد ،باسررتانگرایی ميرزا میاخان اصررالت بيشررتری دارد ومیکوشررد با انةکاه رهاوردهای
غرب درمن ،ملی گرایی مآتنی بر باسرررتان گرایی را به عنوان نوعی ایدئولوژی جایگزی اسرررالم
مار سازد.
برای اساه،ميرزا میاخان ضم نقد اوضاع جامةه زمانه اش ،همه مشکالت سياسی واجتماعی
ونيز از دسررت رفت خصررائز نيکوی ایرانيان را ناشرری از حمله اعراب و درنتيجه اسررالم می داند.
باسرتانگرایی اوتا منجا پيش میرودکه حتی مةتقد اسرت اندام وشکز فيزیکی ایرانيان در باستان
بسريار زیآا وشرکيز بود ،اما با ممدن اعراب واسرالم شهره ها زرد ،خميده وبسريار زشت شده اند
(ميرزامیراخران کرمرانی،بی ترا992:و .)999او بره بحرث نژاد کره از نمادهای ملی گرایی افراطی
گرشرته گرا هست نيز توجه می کند ومةتقد است از راهر ،رنگ وخون افراد می توان فهميد که
وحشی یا متمدن هستند (همان.)91:
خل باسرررتانگرایی که دارای جنآه های احسررراسررری وگاه خيالی بود با تاریخ ایران باسرررتان و
مستندات من را در سه مکتوب ميرزا میاخان بتوبی ميتوان دریافت .برای مثال ،در جایی خااب
به جالل الدوله اشراره می کند که در دوران باسرتان«خاوق بيناره ایرانيان در کمال وضو بود
وباحرود مقان از شپ به راسررت به مسررانی نوشررته می شررد» ومی نویسررد تازیان من را سررتت
ودشروار سراختند(همان )293:ای در حالی اسرت که بنا به اجماع متتصرصان،خاوق باستانی به
خصوص خ پهلوی ساسانی با وجود هزوارش های متةددش خای بسيار دشوار بود.
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همنني  ،تصرویری که تحت تاثير اروپای اواسر سده نوزدم ازبرابری زنان وبرخورداری منها
از علم ودانش در ایران باسررتان ارائه می دهد(کرمانی )992:با اطالعات ناشيز تاریتی ما از ایران
باستان ماابقت ندارد .برای مثال ،متون دینی ای دوره در زمينه اجرت پزشکان درمةالجه زنان (
وندیداد )929 :9912،حکایت از نابرابری طآقاتی زنان درجامةه من زمان دارد .ای دعوی او که
«زنان را دربيمارسررتان های متصرروص که خدمه اش زنان بودند» مداوا میکردند(کرمانی)922:
نيز با داده های تاریتی وسررراختار ایلی -روسرررتایی ایران باسرررتان ماابقت ندارد .برای مثال ،زن
مزداپرسرررتی کره فرزند مرده بدنيا می مورد باید اورا در مکانی دور افتاده یرار دهند و گرداگرد
اورا باخشت یا کلوا باال می موردند( ...وندیداد.)39 :
الآته ،باستانگرایی دالیز دیگری نيز داشت ،از جمله منکه ایرانيان در طول تاریخ با مهاجمانی
اغلر

دامدار برخورد کرده بودند که برغم گراشرررت تاثيراتی ،در نهایت مقابز فرهنگ وتمدن

ایرانی سر رر تسرررليم فرود موردند ،اما ماجرای غربجدید و رهاوردهای متنوعش که هروز ابةاد
جدیدتری از من راهر می گردید،تاحدی تفاوت داشرت .بنرر می رسد باستانگرایی و گرایش
مال به یک دوره با شررکوه در تاریخ که تاحدی جهت پرنمودن خال وکمآودهای ناشرری از
برتری غرب در برخی زمينهها نيز بود.
یک سيا ایرانی پس از مشاهده ف موری ودیگر رهاوردهای غربی درهندن تحت سلاه انگلستان
می نویسرد« اگرشرتص برود مملکت فاره ،تتت جمشيد وصناین ده هزار ساله ایران را ازروی
دیت نگاه کند ،می بيند تمام صررناین وبداین اختراعات اهزفرنگسررتان ویواني منها ازروی نقشرره
یدیم مملکت ایران بوده اسرت درشرکه ،کالسرکه خ راه مه  ،سيم تلگراد ،تلفون در صفحۀ
سرنگهای تتت جمشيدمشکار است» .اودر ادامه مينویسد انگليسی ها به فاره ممده وبا صرد
مآالیی از تمام بناها وصرناین یدیم ایران عکس ها ونقشره هایی تهيه کرده واز همان نقشه مشیول
سرراخت ص رناین می باشررند»(حجازی )992 :9931 ،الآته ای پدیده منحصررر به ایران نآود اروپای
شررریی ،مناط دیگرخاورميانه نيز در برابر موفقيت های غرب در عرصرره صررناین وعلم وغيره از
ای طری خود راتوجيه می کردند(هاکس.)93 :9919 ،
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 -6جریان ملی گرای معطوف به زمان حال
در مقابز نگرش ملیگرای متکی به باسرتان گرایی ،جریان دیگری هم بود که شندان باستان گرا
نآود .از جملره نمایندگان ای طرز تفکر ملکم خان بودکه گاه پدر ت وریک شرررآه روشرررنفکری
مدرن ایران نيزخوانده می شرود .او ضرم توجه به ملی گرایی در مسيری متفاوت با مخوندزاده
ضرم تاکيد بر ره موردهای غرب شون علم ،ف موری ،مدميت یا انسان گرایی درعي حال به
سرآ

مگاهی ازعم رسروا اسالم در جامةهایرانیخود را پایآند به اسالم مةرفی کرد (کسرایی،

 .)299 :9994الآته او از اسالمی صحآت می کندکه توجيه کننده ودربردارندة نگرش های متنوع
مدرنيته باشرد ومنها را دریال تفاسرير دینی و مشابهت سازی با اسالم به توده های عمدتا دیندار
منتقز کند .سرروای نوع نگرش ملکم خان به اسررالم ،شررتصرريت عمزگرای او و نيز تاکيد به حز
مشررکالت از طری اخر دسررتاوردهای غرب و ای اعتقاد که اوضرراع ایران همواره برای منوال
بوده (ملکم خان، )999: 9923 ،باعث شد تا شندان درگير باستان گرایی نشود.
اندیشرررهورز عمزگرای دیگر که به ملی گرایی اهتمام می ورزد ،عآدالرحيم طالآود بود که در
کتاب«مسرالک المحسرني » مفهوم وط را در فضراهای زیسرتی اعمّ از شهر ،روستا و ایز ایرانی
ترسرريم می کند و دریال

من روحيّهها ،رفتارها و پندارهای اجتماعی و نيز هنجارها و مناسررآات

اجتمراعی و نهرادهرای اداری ،بییرانونی ،بیعردالتی ،مسرررؤوليرّتگریزی حکومرت ،ملودگی و
درهمریتتگی شررهرها ،ویرانی و رهاشرردگی روسررتاها ،تنگدسررتی ایالت و نابسررامانی و ناامنی
همگانی وغيره من را توصرريف میکند (طالآود ،بی تا992 :و .)932ملی گرایی مةاود به حال
طالآود فار از وضررةيت گرشررته تاریتی کوشرريده راه حزی عملی برای مشررکالت وط ارایه
نماید(جمالزاده)991 :9993 ،
زی الةابدی مراغهای از دیگراندیش ورزان عصرر یاجار در اثرش به نام سياحتنامه ابراهيم بيگ
شرر مآسروطی از مشکالت سيستم حکومتی ،راهها ،مموزش و ررفيت های استفاده نشدة ایران
برای پيشررررفت ارائه کرده اسرررت .او که درسرررياحت نامه اش«درهيچ یک ازبالد ایران اثری از
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تریيات وتمایز به تمدن»نمی بيند (سررياحتنامه )991:مفهوم «وط » و«وط پرسررتی» را زیاد مار
می کند ،اما مفهوم وط درمميتته با افتتارات گرشرررته باسرررتانی نيسرررت بلکه مفهومی در حال
دارد.ازدید او تيره روزی و عق

ماندگی ،فقر ومشررکالت وط  ،دل هر وط پرسررتی را به درد

می مورد(سياحتنامه.)222: 9912 ،
در جریرران انقالب مشرررروطيررت مفرراهيمیشون «ميه پرسرررت»« ،مشرررروطرره خواه»« ،ملیی» و
«ناسيوناليست » کامال رواج یافت .به دنآال تاسيس عدالت خانه و به هنگام بازگشت مهاجری از
حرم عآدالةريم گروهی از مردم فریاد زدند« :زنده باد ملت ایران» و ای نتستي بار بود که مردم
از ملریت نرام بردنرد .بره گفته نارم االسرررالم کرمانی « :ای مجلس و ای روز اول مجلس ،اول
روزی بود کره صررردای زنرده باد ملت ایران به مسرررمان می رفت و تا به امروز اهز ایران جرات
نداشتند که علنا بگویند زنده باد ملت ایران» (کرمانی.)914 / 2 :9912 ،
بنابه یک گزارش« :در سرررراسرررر مآارزه ،ایرانيان مگاهانه برای موجودیت خود به عنوان یک
ملت جنگي ده اند و بدی لحاظ حزب مشرررروطه یا مردمی را به درسرررتی می توان ملی گرا ناميد
والآته« :حزبی که با واژگان ملی گرا ،مشرروطه خواه و مردمی ناميده می شود ،اساسا حزبی ميه
پرست و خواستار پيشرفت ،مزادی ،تساهز و برتر از همه استقالل ملی و ایران برای ایرانی است.
» (براون .)91 - 99 : 9931
ملی گرایی که در مشرروطيت مار گردید دست کم از منرر ت وریک متةادلتری نوع خود
بود گرشرته از منکه یال

سرنتی رعيت-پادشراه را به شالش کشيد با طر ح حاکميت ازسوی

ملت مقوله حاکميت ملی رانيز مار ساخت .همنني  ،هرشند ازطری مواردی شون حاکميت
یانون ،زبان مشترک ونمادهای شون پرشم رسمی کوشيد تا نوعی ملت سازی نماید ،اما متةرن
تنوع فرهنگ های ایوام وگروههای متتلف نشد.
در نهرایت،هر شند دو نگرش ملی گرای ذکر شرررده یةنی باسرررتان گرا و مةاود به حال وجوه
مشرترکی داشتند که از جمله مهمتری منها اعتقاد به نرام مشروطه بود ،اما به نرر می مید انقالب
مشرروطه دسرت کم از منرر ملی گرایی بيشرتر با نگرش جریان دوم سرنتيت داشت وتنها بةد از
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ناکامی انقالب مشرروطيت و شکز گيری حکومت رضاشاه بود که جریان ملی گرای باستانگرا
منهای مردم ساالری به گفتمان مسل تآدیز شد.
 -7ملی گرایی باستانگرا و خیزش دوباره درعصرپهلوی اول
مقارن روی کار ممدن رضراشاه ناسيوناليسم مآتنی بر باستان گرایی توس طيفی از نتآگان شامز
روزنامه نگاران،شررراعران،ادیآان وغيره به خصررروص حول محور نشرررریات وروزنامه هایی شون
فرنگسررتان،ایرانشررهر،تجدد وغيره با مار سرراخت اسررالم به عنوان دینی بيگانه و لزوم پيراسررت
فرهنگ ایرانی از عناصرر فرهنگ های دیگر به خصوص عربی ونيزلزوم محو کردن تفاوت های
یومی مار گردید.حاصز ای پویش نتآگان منکه زمينه های الزم را برای رهور یک حکومت
مقتدر با پشررتوانه ناسرريوناليسررم باسررتانگرا فراهم سرراخت.گرشررته از روشررنفکرانی که برای تحق
اهداد خود به شهرهای ایتدارگرانياز داشرتند،رضرراشرراه مرام مرام کوشرريد تا باشرخش به سرروی
ملی گرایی هم به خواسرته نتآگان پاسرخ مثآت دهد و خود را به عنوان پادشاهی مار سازد که
مراموریت بازگرداندان جالل وشرررکوه ایران رادارد و هم من را مآنایی برای مشرررروعيت ایتدار
وایدامات خود یراردهد.
شاید ای یک یاعده کلی باشد هنگامی که پيوندهای محکم ميان ملی گرایی وحاکميت مردم،
دموکراسری و همسان سازی فرهنگی امکان پریر نآاشد کاربرد ملی گرایی توس حکومت های
فردگرا توجيه پریر می شرود .برای اسراه ،شکست ملی گرایی مةتدل مشروطيت که دست کم
بره لحراظ مرمانی بهدنآال تحق مزادی ،حاکميت یانون وگردهم ممدن همه ایوام ایرانی باعالی
متتلف بود راه را برای ملی گرایان باسرتانگرا در کنار استآدادهموارکرد .گرشته از ای  ،به نرر
می رسرررد تحوالت ایران متةای جنگ جهانی اول و گسرررترش جریانات تجزیه طل
دست رفت «وط » نيز در بروز موج ملی گرایی نقش اساسی داشت.

وخار از
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نکته یابز توجه منکه ایدئولوژی تمرکز طل  ،ملی گرا و مدرن گرای عصر پهلوی نقاه مقابز
دوره یاجار به حسراب می ممد که بر اسراه خودمتتاری ایالت ،شرکاد های یومی وسرياسررت
تفریه بينداز وحکومت ک اسرتوار بود .غربی شدن شدید و باستانگرایی در مقابز تاکيد برسنت
هرای اسرررالمی و نرام تمرکز گریزانه یاجار یرار می گرفت که ازدید رضررراخان و بسرررياری از
نتآگان موج

درماندگی ایران بود .در حاليکه پی درپی ازشکوه وعرمت ودستاوردهای ایران

باسررتان سررت به می ممد سررلسررله یاجار با مداب وسررن اسررالمی مسرر ول زوال ایران یلمداد
شد(کدی.)952 :9999 ،
بهرحال ،رضاخان پس از رسيدن به سلانت ،عنوان «پهلوی» را برای خانواده خود وسلسله جدید
انتتاب کرد تا بيانگر پيوندش با گرشررته باسررتانی باشررد (کازاما. )59 :9992 ،همنني گرشررته از
منکه در مراسررم تاجگراری کوشرريد از شرريوه شرراهان باسررتان تقليد کند،سررةی نمود تا مگاهی
شرتصی خود را ازتاریخ و شرای جیرافيایی واجتماعی ایران باال بآرد.در ای راستا ،هفت نفر را
مسررر ول کرد ترا طی جلسررراتی در زمينه های متتلف او را مموزش دهند از جمله ای افراد دبير
اعرم بهرامی بود که به شرراه تاریخ وجیرافيا یاد می داد .داسررتان های شرراهنامه واشررةار ميهنی
منتس

به من نرير« گر سربه سرت به کشت دهيم به از من که کشور به دشم دهيم» بسيار مورد

عالیه شررراه بود(مکی )999 :9992 ،از جمله افرادی که با یصرررص وحکایات تاریتی وخواندن
اشرةار مهيج ميهنی تاثير زیادی بر شراه گراشرت شريخ الملکاورنگ بود .ای جلسات به یدری
برای رضاخان اهميت داشت که سر ساعت درمن حاضر می شد(طلوعی. )952 :9932 ،
ازمنجایی که ملت سرازی به یک ایدئولوژی نيازداشت تاشور واحساسات ميهنی را ایجاد کند
ای ملی گرایی بر نمادها ،اسرراوره ها ،شررکوه وعرمت وایةی یا خيالی گرشررته باسررتانی اس رتوار
گشرت .ازجملۀ ای نمادها عنصر نژاد ،خون مشترک یا خویشاوندی بود که در کشورهای دیگر
نيز اسرررتفاده شرررده بود .برای مثال درشي  ،حزب کمونيسرررت ازتمامی هموطنان و«تک به تک
فرزنردان غيرتمنررد هوانررگ تی »امپراتور افسرررانرره ای شي می خواهررد درمآررارزه ای همرراهنررگ
مشارکت جویند(هاشينسون واسميت)11 :9991 ،
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مریاگرایی که ميراث زبانشرناسری و ایرانشرناسی نژاد محور ملمانی بود در یال هایی شون«ما
همه ازتآارمریایيم»« ،پدر در پدرمریایی نژاد»ضررم تاکيدبرتآارمشررترک بهترویجباسررتانگرایی بر
اساه نژاد مریا پرداخت (امينی .) 232 :9999 ،هرشند مفاهيمی شون نژاد  ،خون مشترک و نژاد
خالص مریایی بودن امروزه مورد نقد واین شده است(کاتم ،)21: 9911،اما باید توجه داشت ای
نوع ملی گرایی برای ایجراد همردلی و هيجران عراطفی برای یکپارشه سرررازی مردم برغم وجود
تفاوتهای منها ،بيشتر برابةاد احساسی ونه لزوما عقالنی و وایةی استوار بود.
درعرصره «زبان»که از ارکان ناسريوناليسم محسوب می شد تالشهای خودجوش وپراکنده که
بةد از مشررروطيت درجهت سرررهسررازی زبان فارسرری وعاری سرراخت من از لیات بيگانه عربی
وترکی صرررورت گرفته بود ،دنآال گردید (روسرررتایی .)45-21 :9932،درشررررایای که وزارت
مةارد درسرال 9999ش کوشريد به شکلی مناقی با ایجادگروههای تتصصی واژه های فارسی
جدید را جایگزی لیات خارجی کند ناگهان وزارت جنگ شرروع به واژه سازی کرد و کسانی
شون ذبي ال بهروز و نيز ارباب کيتسررروشرراهرا از زرتشرريان سرررشررناه و پرنفوذ لیاتی شون
«ارتش» و«بزر

ارتشرتاران» را جایگزی کلمات یآلی سراختند .سررانجام برای نرم بتشيدن به

مقولۀ لیات جایگزی  ،فرهنگسرتان شرکز گرفت .هرشندپيشرنهاد لیات جایگزی توس من گاه
مورد مورد تمسرتر واین شردبا اینهمه واژگان زیادی نرير بلدیه به«شهرداری» نرميه به«شهربانی»
والی به «استاندار» و . . .تیيير کرد(مکی) 294/5 :9992 :
ضرررورت اسررتفاده ازاسرررورهها وحماسرره های نياکان در تهييج همگانی باعث شررد تا توجه
خاصرری به شرراهنامه به عنوان ميراث باسررتانی گردد .در درجه اول تالش شررد با تاکيد بر اشررةاری
منتسر

به شراهنامه با مالن «شو ایران نآاشرد ت م مآاد» ویا «اگر سرربه سررت به کشت » ،وجه

ميه پرسررتی شرراهنامه تقویت ومورد اسررتفاده یرارگيرد.گرشررته از برگزاری هزاره فردوسرری
وسرراخت بنایی درخور برای ای شرراعر حماسرره سرررای در طوه ،رضرراخان که به یولی«تجدید
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دورة باسرتانی را در وجهه نرر» داشرت شرتصا به اشةار فردوسی نيز عالیه خاصی داشت(مکی،
،)224 : 9991
درشررایای که تمسرک به ایران باسرتان توسر روزنامه ها ،نویسرندگان ،شاعران ،روشنفکران
دنآال می شررد ،در راسررتای زدودن مثار وعالئم فرهنگ اسررالمی –عربی وایجاد هویت مسررتقز
ایرانی تقویم مستقز ایرانی در سال9924ش  ،تآدیز ماههای سال به نام های باستانی و جایگزینی
نام ایران به جای پرشريا درسرال  9999صرورت گرفت(کسرایی .) 422 :9994 ،ازدیگر ایدامات
عمده در راستای ایجاد وحدت ویکپارشگی اجتماعی در همکوبيدن ایالت وعشایر بود .توضي
بيشررتر منکه هر شند ایالت وعشررایر همواره از مرزهای ایران دفاع کرده بودند،اما از دید جریان
ملی گرا ،ایالت اسآاب رنج و زحمت دائمی مردم شهر و روستا و نيز مانن بزرگی برای یکپارشه
شردن جامةه ایرانی به حسراب می ممدند .گرشته از من ،بافت یدیمی شهرها واز جمله مکانهای
مرهآی -سرررنتی که با بافت نوی شرررهری همتوانی نداشرررت،تتری

گردید (کاتم25 :9911،

و.)12از دیگر ایدامات انجام شرررده در ای دوران تشرررکيز سرررازمان پرورش افکار برای ترویج
رویکرد ملی گرایی و باستان گرایی و از من مهمتر به خدمت گرفت تاریخ نگاری جهت مار
سرراخت دوره ایران باسررتان به عنوان یک عهد مرمانی وباشررکوه بودکه اینک بةد از یک ویفه
تاریتی در حکومت رضاه شاه به نوعی تجدیدگردیده بود.
محرک دیگر جنآش ملی گرایی ،خشررم وشرررمندگی ناشرری از انحااق فرهنگی ،عق

ماندگی

ایتصررادی و ناتوانی سررياسرری بود که دسررتاوردهای وایةی یا خيالی ایران باسررتان من را التيام می
بتشريد .ای ملی گرایی ،درشررایای که از بابت مردم عادی ورفتارشان واینکه اروپایيان با نگاه
به منها شه تصررروری درباره ما خواهند داشرررت خجالت زده بود با تآليیات پرسرررروصررردا درباره
کورش وداریوش ،انوشريروان ،نژاد مریایی(کاتوزیان )293 :9999 ،سةی در ایجاد غرور ملی و
وجاهت بي المللی کند.
بنا به یک نرر درسرت اسرت که کشرورتوسةه نيافته مسحور پيشرفت های غرب می شود ویصد
دارد از رهاوردهای من بهره بآرد ،اما به دليز موانن داخلی یک دوگانگی پيش می مید یکارد
اسرتفاده می کند وازطرد دیگر ،ضم ریابت ،دنآال هویت سازی مجزا برای خودش است(گی
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روشره .)251 :9911 ،بر ای اسراه ،در زمينه غرب حکومت پهلوی با بزرگداشت ایران پيش از
اسررالم سررةی کرد منشررا اروپایی بسررياری از ایدامات انجام شررده را پنهان کند .به بيانی هم از
رهاوردهای غربی در عمز استفاده می کرد وهم کوشيد بهکمک شکوه باستانی با من همنشمی
نماید.
می توان گفت ،هرشندجامةه سرررنتی از تنوع فرهنگی وارزشرررها برخوردار اسرررت ،اما در ملی
گرایی باستان گرا گرایش ها وتمایزهای یومی بيهوده اند وهمه باید در کليت بزرگتر بهنام ملت
هضرررم ویکپرارشره شررروند .ملت بایددر خدمت دولت باشررردکه کانون نهایی وفاداری فرد نيز
محسروب می شرود .همنني  ،رضراشراه از ملی گرایی متکی بر باسرتان گرایی به صورت ابزاری
برای مشرررروعيت یابی وپيش بردن سرررياسرررتهای جاه طلآانه اش در جهت ایجاد ملتی یکپارشه
وتابن بهره بآرد .تآليیات وسررين پيرامون شررکوه باسررتان دربردارنده ای پيام نيز بود که اینها همه
مدیون شررراهان باکفایت بوده ،نتيجه منکه شررراه پرسرررتی وتآةيت محض از او رک اصرررلی ميه
پرستی به حساب می ممد.
نتیجهگیری
جریان باستانگرایی در ابتدا تاحدی بربنياد رویکرد اساورهای و مگاهی های متتصری از عهد
سراسرانی شرکز گرفت ،اما به موازات گسترش ماالةات ایرانشناسی در غرب وباال رفت مگاهی
از تاریخ ایران باسرتان بتدریج عناصرر تاریتی بيشتری وارد من شد .در کنار گسترش ماالةات
شرررق شررناسرری و ایران شررناسرری ،ایآال پارسرريان هند به رهاوردهای متنوع غربی موج

پيدایش

طيفی سررمایه دار وتحصريز کرده شرد که اسرآاب پيدایش ملی گرایی گسترده یومی را در ميان
منها فراهم مورد.ای جنآش پارسريان در کنار اصرال دینی و همسرو سراخت من با عصر جدید،
احيای میي زرتشرتی و برجسرته سازی من را از طری ساخت یا بازسازی اماک مرهآی ،سازمان
دهی مراسم های مرهآی وبه کارگيری ،نمادها پی گرفت .متةای

بریرای مناسآات گسترده بي
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پارسريان هند وزرتشتيان ایران ،ای جنآش به ایران منتقز شد ونمایندگان پارسيان هند درایران از
طرق متتلف ازجملرره بریراری ارتآرراق بررا نتآگرران ایرانی وبرره کمررک اموزش وماآوعررات
درکنرارترویج باسرررتان گرایی کوشررريدند میي زرتشرررتی را به عنوان محور اصرررلی من مةرفی
کننرد.درباب ارتآاق ایران باسرررتانگرایی و ملی گرایی می توان گفت دو جریان ملی گرا وجود
داشررت :یکی متکی به باسررتانگرایی که بر نمادها ،اسرراوره ها ،شررکوه وعرمت وایةی یا خيالی
گرشرته باسرتانی گرشرته باشکوه ،نژاد وغيره تاکيد داشت ودیگری مةاود به وط ومسائز من
در زمان حال که با ملی گرایی مناطقی شون انگلسرتان مشابهت داشت .از نرر جریان دوم ،وط
یةنی وایةيات موجود که دریال

فقر ونابسامانی روستاها وشهرها خود را جلوه گر می ساخت و

برایرد بهکمک بریراری حکومت یانون ومردم سررراالری دریال

نرام مشرررروطه ونيز ف موری

ودیگر رهاوردهای غرب من را سررراخت .انقالب مشرررروطيت که می کوشررريد با اسرررتقرار مردم
سرراالری،یانون،پرشم مشررترک،زبان فارسرری وحدت ملی ایجاد کند،تاحدی با ملی گرایی نوع
دوم بيشتر همتوانی داشت .در پی شکست انقالب مشروطه ،باستانگرایی که پيش از مشروطيت
توسررر نمراینردگران پرارسررريان هند در ایران ومتفکرانی شون مخوند زاده،جالل الدی ميرزا و
ميرزمیاخان کرمانی مار شررده بود توس ر گروهی از نویسررندگان،شرراعران،روزنامه نگاران به
عنوان راه برون رفت ایران از مشرکالت و جدا شردن از سراختارسنتی موجود و حرکت به سوی
نوسرررازی مار گردیرد.طيف مرکور کوشررريدبا تکيه بر ملی گرایی باسرررتانگرایانه و با کمک
ابزارهای شون نژاد،زبان فارسرری وغيره درصرردد یکپارشه سررازی ملت بر اسرراه الگوی دولت-
ملت برمید وشون دسرتيابی به ای مهم را درسرایه حکومت متمرکز مقتدر ميسرر می دید ضررم
مهيا سراخت زمينه به یدرت رسريدن رضاخان ،حول محور او جمن گردید.رضاخان در وهله اول
برای منکه ملت دسررت صرررد نتآگان اطرافش نآاشررد کوشرريد تا بابرگزاری جلسرراتی با افراد
متتلف شررای تاریتی واجتماعی ایران را بشناسد.در نهایت با طيف اندیش ورزان همراه شد و
برا ایردامراتی شون برگزیردن عنوان پهلوی برای خود وخراندانش،توجه به شررراهنامه و سررراخت
مقآرهای باشررکوه برای فردوسرری ،رواج تاریتنگاری ملی گرایانه و باسررتان گرا ،عاری سررازی
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فرهنگ وزبان فارسرری از عناصررر بيگانه به خصرروص عربی و مواردی ازای دسررت کوشرريد ای
جریان را در خدمت مشروعيت ایتدار خود و ایدامات واصالحاتش در بياورد.
فهرست منابع
 مخوندزاده ،فتحةلی()9952مکتوبات ،بامقدمه محمد بایر مومنی ،تهران ،انتشارات شآگير.
 مدميت ،فریدون .9941 .اندیشه های ميرزا میاخان کرمانی ،تهران ،طهوری.
 اکآری ،محمدعلی()9994پيشگامان اندیشه جدید در ایران عصر روشنگری ،تهران ،موسسه
تحقيقات وتوسةه علوم انسانی.
 امينی ،عليرضررا ،ابوالحس ر شرريرازی ،حآي

ا)9999( . . .تحوالت سررياسرری اجتماعی ایران،

تهران ،نشریومش
 بار ،کای ( 9949ش) دیانت زرتشتی ،در دیانت زرتشتی ،ترجمه فریدون وهم  ،تهران
 برار ،ویکتور()2595انقالبرات درایران ،ترجمه ضررريا الدی دهشررريری ،تهران ،انتشرررارات
دانشگاه تهران.
 براون ،ادوارد( )9931انقالب مشررروطيت ایران ،ترجمه ی مهری یزوینی ،تهران ،انتشررارات
کویر.
 بنجررامي  ،ه .ج .و( )9919ایران وایرانيرران ،ترجمرره حسررري کردبنرره ،تهران ،انتشرررارات
جاویدان
 جمالزاده ،ناصررر( )9993ویژگیهای ناریتی و جامةهشررناختی اندیشرره سررياسرری طالآود
تآریزی ،پژوهشنامه علوم سياسی ،سال شهارم ،شماره اول ،زمستان
 حجازی ،ميرزا سيدعلی خان( )9931جام جم هندوستان ،تهران ،نشرملک
 دلفانی ،محمود()9935فرهنگ ستيزی دردوره رضاشاه ،تهران ،انتشارات پژوهشکده اسناد
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 روستایی ،محس تیيير لیات و یانون تأسيس فرهنگستان ایران (  )9994کتابداری ،مرشيو و
نسته پژوهی  ::گنجينه اسناد  ::زمستان  - 9932شماره 92
 روشه ،گی( )9911تیييرات اجتماعی ،ترجمه منصوروثویی ،تهران ،نمشرنی.
 سراجدی ،طهمورث( )9993مجموعه مقاالت ایران شناسی وخاورشناسی ،تهران ،انتشارات
اميرکآير.
 شهمردان ،رشيد. 9912 .تاریتزرتشتيانپسازساسانيان،راستی،تهران
 ضرريا ابراهيمی ،رضررا ( ،)9911پيدایش ناسرريوناليسررم ایرانی؛ نژاد و سررياسررت بیجاسررازی،
ترجمه حس افشار ،تهران،نشر مرکز.
 طالآود ،عآدالرحيم(بی تا) مسرالک المحسني  ،به همت محمد رمضانی ،تهران ،نشر کالله
خاور ،بی تا،
 طرفررداری،منصرررور( )9995فراز وفرودهررای هویررت ایرانی واسرررالمی از مغرراز تررا تهرراجم
تيمورمجله،تاریخ وتمدن اسالمی ،شماره سوم،بهار وتابستان.
 طلوعی ،محمود()9932 ،پدر وپسر ،تهران ،نشرعلمی.
 علی زاده،مجمررد علی وطرفررداری،عليمحمررد()9991تآررارشرررنرراسررری مآررانی هویررت ملی
درتاریتنگاری ملی گرایانه دوره یاجار ومشرررروطه،فصرررلنامه ماالةات سرررياسررري ،سرررال
دوم،شماره ،3بهار.91
 عليزاده بيرجندی،زهرا()9919پيوند گفتمان های ملی گرا وحقوق شرررهروندی،دوفصرررلنامه
علمی -پژوهشری تاریخ نگری وتاریتنگاری دانشرگاه الزهرا،سال بيست ودوم،دوره جدید
شماره ،1پياپی ،12بهار وتابستان
 فوران ،جان( .)9999مقاومت شررکننده تاریخ تحوالت اجتماعی ایران ،ترجمه احمد تدی ،
تهران ،موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 یمری ،داریوش()9992تحول ناسيوناليسم درایران ،تهران ،انتشارات مرکز اسناد اسالمی
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 کرمانی ،نارم االسالم(  ،)9912تاریخ بيداری ایرانيان ،ج  ،2بتش اول ،به اهتمام علی اکآر
سةيدی سيرجانی ،تهران ،انتشارات مگاه.
 کاتم،رینارد( )9911ناسيوناليسم در ایران ،ترجمه احمد تدی  ،تهران ،انتشارات کویر
 کاتوزیان ،همایون( )9999تضررراد دولت وملت-نرریه تاریخ وسرررياسرررت درایران ،ترجمه
عليرضا طي  ،تهران ،نشرنی
 کرازامرا ،مگی ئو()9992سرررفرنرامه کازاما ،ترجمه هاشرررم رج

زاده ،تهران ،انجم مثار

ومفاخرفرهنگی.
 کدی ،نيکی مر( )9999ایران دوران یاجار وبرممدن رضاخان ،ترجمه مهدی حقيقت خواه،
تهران ،یقنوه.
 کرمانی ،ميرزا میاخان( ،بی تا) سه مکتوب ،به کوشش بهرام شوبينه ،بی جا.
 کسرایی ،محمدساالر()9994شالش سنت ومدرنيته درایران ،تهران ،نشرمرکز.
 گيآرنا ،مونتسرات()9939مکات

ناسيوناليسم ،ترجمه اميرمسةود اجتهادی ،تهران ،انتشارات

وزارت خارجه.
 مرالکوم ،ناپير( .)9914خاطرات ،ترجمه علی اکآر تشرررکری ،شاپ اول ،تآریز ،انتشرررارات
بهاردخت،
 مانکجی ،ليمجیهاتریا 9292 .ق .ارهارسياحت فروهردرایران ،بينا ،بمآ ی
 مددپور ،محمد()9932سير تفکر مةاصر ،کتاب شهارم ،تهران ،تربيت.
 مراغه ای ،زی الةابدی ب علی( ،) 9912سرياحتنامه ابراهيم بيک یا بالی تةص

او ،تهران،

سپيده.
 مری بویس« ،دیانت زرتشرتی در دوران متأخر» ،در دیانت زرتشتی ،ترجمه فریدون وهم ،
تهران  9949ش.
 مکی ،حسيم()9992تاریخبيست ساله ایران ،ج ،5تهران ،انتشارات علمی

پژوهشنامۀ تمدّن ایرانی  -سال سوم ،شمارة پنجم(پياپی) ،پایيز و زمستان 9911

 موسرسه ماالةات وپژوهشهای سياسی( )9939رهور وسقوق سلانت پهلوی ج9و ،2تهران،
انتشارات اطالعات.
 نرری،علی اشررررد()9991نرراسررريونرراليسرررم وهویررت ایرانی:ماررالةرره موردی دوره پهلوی
اول،پژوهش حقوق وسياست،سال نهم،شماره ،22بهار وتابستان.
 ونرردیررداد ،بررگرردانررنررده ابرراهريررم پرور داوود( ،)9912تررهريرره و نشرررر الرکررتررونرريررک
عليرضاکيانی()WWW. TARIKHFA. COM
 هاشينسون ،هاچ ومنتونی ،اسميت()9991ملی گرایی ،مترجمان دکتر مصافی یونسی وعلی
مرشدی زاده ،تهران ،پژوهشکده ماالةات راهآردی.
 هاکس ،مریت()9919ایران افسررانه و وایةيت ،مترجمان محمدحسرري نرری نژاد ودیگران،
مشهد ،مستان یده رضوی.

