
در مورد ایدئولوژی و گفتمان باستان گرایانه ی ایران نیز با وجود ابهامات زیادی که  در 
مورد تاریخ باستان ایران و بخصوص زمامداری و بر مسند قدرت بودن فارسها وجود 
دارد دارد، ناسیونالیسم ایران با بازتعریف و تحریف کردن تاریخ کوشیده  تا گفتمان 

فارسی بودن ایران باستان را به  پیش ببرد. اینکه  تا چه  اندازه  فارسها در ایران باستان 
سهم داشته اند و حتی رهبری امپراتوریهای بزرگی را داشته اند بازهم جای بحث وجود 

دارد، برای اینکه  تاریخ را هیچ وقت نمیشود به  صورت واضح و دقیق نوشت و به  
آیندگان ارجاع داد. اما ناسیونالیسم فارسی و رضا خانی، از باستانگرایی و کهن بودن 

فارسها در سرزمین ایران، به  عنوان یک گفتمان سیاسی-فرهنگی استفاده  میکنند و آن 
را به  ابزاری برای ترویج تشکیل ایران یکدست فارس تبدیل میکنند.

خاندان پهلوی و سعی در استفادە از فرهنگ در خدمت 
ناسیونالیسم ایرانی – فارسی  

هێرش ناسری



“چه  بــی مفهوم و پوچ، چه  نمایش 
احمقانه ای! پســر یــک کلنل قزاق 
در کشــوری که  متوســط سرانه ی 
ساالنه ی آن به  250 دالر نمیرسد، 
مثــل یک امپراتور رفتــار میکند و 
موعظــه  دســتاوردهای خویش در 
مدرن ســازی ملت )nation( را به  
رخ میکشد در حالی که  لباس رزمی 
به تن دارد و سمبلی باخود میکشد 

نشان از استبدادی کهن دارد”]1[. 

این یادداشــت خاطرات گئورک بال سفیر 
ســابق ایاالت متحده  آمریکا در ایران و در 
زمان محمد رضا شاه پهلوی است. گئورک 
بال در میهمانی مجلل شــاه به  مناسبت 
جشــنهای )2500 ســاله ی شاهنشاهی 
ایران( شــرکت کرده  بود. اما مسئله ای که  
اینجا مورد اهمیت قرار میگیرد نه  پرداختن 
به  ولخرجیهای بزرگ شــاه در زمانی که  
مردم ایران در اوج فقر به  سرمیبردند، بلکه  
در رابطه  با تــالش خاندان پهلوی البته  با 
خط دهی فکری الیت )Elite( فارس برای 
ریشه  دواندن یا همان درست کردن )ملت 
ایران( یا صحیح تر ملت یک دست فارس-

ایران میباشد. 
ایران و به  خصوص شیعیان با برگزاری 
مراسم  نبوده اند.  بیگانه   بزرگ  کارناوالهای 
و آیینهای مذهبی شــیعه  برای عاشورا در 
دوران صفویهــا که  بعدها در دوران قاجار، 
به  مراســم تعزیه  تغییر نام داد. از آخرین 
نوع فعالیتهای مذهبی قبل از ســرنگونی 
قاجارها، میتوان به  درســت کردن مقبره  
شــاه عبدلعظیم در تهران در سال 1896 
میالدی از طرف ناصرالدین شــاه اشــاره  
کرد]2[. امــا این مراســمها و یادبودها در 
همان دوران به  قدرت رسیدن پهلوی پدر 
و به  اوج رسیدن  ناسیونالیسم فارسی، به  
مراسمهایی نیمچه  سکوالر و البته  با هدف 

تشکیل دولت-ملت ایرانی تبدیل شد. 
کــه   مســائلی  مهمتریــن  از  یکــی 
ناسیونالیسم برای تشــکلیل دولت- ملت 
به  آن اهمیت ویژه ای میدهد، مســئله ی 
فرهنــگ )Culture( یا در واقع تشــکیل 
دادن فرهنگی واحد است. در اینجا تشکیل 
دولت-ملت نه  به  مفهوم سیاسی آن، بلکه  
به  مفهوم فرهنگی آن، مورد اهمیت است. 
در واقع تشــکیل هر دولت-ملتی وابسته  
به  دو اصل سیاسی و فرهنگی است. اصل 
سیاســی آن به  مسئله ی تشــکیل واحد 
سیاســی با جغرافیای مشــخص و تعریف 
اصل شهروندی است که  از انقالب فرانسه  
سرچشــمه  میگیرد. این اصل بر اســاس 
نظریه های فیلســوف فرانســوی ژان ژاک 
روسو ترسیم شــد که  در واقع کلمه  ملت 
“nation” اشاره  به  شــهروندان ساکن در 
یک واحد جغرافیایی-مملکت داشــت. در 
انقالب فرانسه  این اصل بدینگونه  تعبیر شد 
که  شهروندان خودمختار و آزاد هستند و 
به جای اینکه  در هر کشور یک نفر در مقام 
شــاه یا هر منصب دیگری تصمیم گیرنده  
باشد، این شهروندان هستند که  باید حق 
انتخــاب و تصمیم گیری برای کشــور و 
خودشان را داشته  باشند]3[. در این نظریه  
ملت )nation(، به  معنی واحد جغرافیایی، 
کشور، مملکت، شــهروندان و حق تعیین 
سرنوشــت برای هر فرد اســت و به  هیچ 
عنوان اشــاره ای به  مسئله  زبان و فرهنگ 
مشترک در این واحد جغرافیایی یا دولت 

ملی نشده  است. 
امــا در هم تنیدن اصــل ملت واحد با 
زبــان و فرهنگ واحد در آلمــان پدیدار 
شد.  ناسیونالیسم نوع آلمانی که  به  دنبال 
تشکیل واحد دولت-ملت آلمانی بود، اصل 
فرهنــگ و زبان مشــترک را با اصل ملت 
درهم آمیخت]4[. اشــاره  به  ناسیونالیسم و 
تشــکیل ملت واحد آلمانــی به  این دلیل 
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اســت که  در واقع ایران زمان رضا شــاه، 
ســعی در کپی کــردن نمونــه ی آلمانی 
تشکیل دول-ملت داشت و باید اقرار کرد 
که  توانســتند با استفاده  از این مدل البته  
زبان فارسی را به  تمام مردمان و اتنیکهای 
دیگــری که  در واحد جغرافیایی به  اســم 
ایران وجود داشتند و دارند تحمیل کنند. 
در اولین تالشــها برای تشــکیل دولت-

ملت ایرانی، ناسیونالیسم فارس، سعی در 
ادبیات و فرهنگ فارسی  برجســته کردن 
داشت. یکی از اصول  ناسیونالیسم اهمیت 
دادن بــه  زبان و فرهنگ مردمی هســت. 
برجسته  کردن واهمیت دادن به  فرهنگ و 
داستان سرایی عامیانه  یکی از خصوصیات 
مهم ناسیونالیســم اروپایی در قرن 18 و 

19 بود]5[. 
جشنها و کارناوالهای مردمی، یا برجسته  
کردن و اهمیت دادن بــه  فلکلور مردمی 
از صده  1800 میــالدی در اروپا اهمیت 
ویــژه ای پیدا کرد. در واقع ناسیونالیســم 
بعد از عصر )Epoch( رمانتیســم در اروپا 
بــه  وجود آمد. عصر مابعد رمانتیســم که  
همزمان با گســترش صنعتی شــدن در 
 )realism( اروپــا بود و به  عصر رئالیســم
و ناتورالیســم )naturalism( در ادبیــات 
شناخته  شده  اســت. در این عصر جدید، 
اهمیت دادن به  داســتانها و افســانه های 
مردمی رواج پیدا کــرد و بخش بزرگی از 
ادبیات بــه  روایات مردمی و زندگی عادی 
مردم آن زمان اروپا، که  شــهر نشینی در 
آن رواج پیدا کرده  و در عین حال طبقه ای 
متوسط از قشر شهری به  وجود آمده  بود، 
اختصاص پیــدا کرد. عصــری که  در آن 
رمــان و ادبیات مرزهــای الیت بودن یان 
متعلق به  قشــری خاص بودن را طی کرد 
و داســتانهای مردمی، با زبان مردم رواج 

پیدا کرد]6[.
ادبیات  برجسته کردن  ادبیات  اهمیت   

و روایاتی که  از دل مردم بیرون آمده  باشد 
و شــرح حال مردم عادی یک جغرافیای 
خاص باشــد، برای ناسیونالیســم از نظر 
زبانی و به  وجــود آوردن زبانی واحد حائز 
اهمیت بوده  است. چیزی که  ناسیونالیسم 
 )Elite( فارســی بر آن واقف بود اما الیت
فارس این را هم به  خوبی میدانســت که  
در آن زمان ایران نه  تنها عصر رمانتیســم 
را طی نکرده  بود، بلکه  حتی کشــور کامال 
روستایی و غیر صنعتی بود و شهر نشینی 
تنها در قســمتهای کوچکی از ایران دایر 
شده  بود. فئودالیســم هنوز پا برجا بود و 
بخش بزرگی از جامعــه ی آن زمان ایران 
بیســواد بودند. مهمتر از همه  جغرافیایی 
که  به  اسم ایران شناخته  میشد، اتنیکهای 
مختلفی داشــت که  هر کــدام برای خود 
زبــان، فرهنگ و عادات خود را داشــتند. 
باوجــود این ناسیونالیســم فــارس بنا بر 
تشــکیل دولت-ملت ایرانی بر اساس زبان 
و فرهنگ واحد فارســی داشــت و به  این 
مســئله  هم واقف بود که  فرهنگ عامه ی 
فارسی ایرانی کامال فرهنگی غالبا مذهبی-

شیعی بود. 
از طرفــی دیگر و اگر چه  مدرنیســم 
به  عنوان ایــده  و بعضا ابزار مدرن ازطرف 
کشــورهای کلونیالیســت نظیر فرانسه  و 
بریتانیا به  کل خاورمیانه  و ایران رســیده  
بود]7[، اما ایران هنوز کشوری غیر مدرن، 
از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بود. 
الیت فارس به  خصوص  ناسیونالیسم تندرو 
فارسی که  رضا شاه در واقع عضوی از آنها 
بود، ســعی در گــذر از فرهنگ مذهبی-

شیعی آن زمان داشــت. البته  که  یکی از 
الگوهای رضا شــاه در آن زمــان آتاترک 
در ترکیه  و ایجاد کشــور الئیک ترکیه ی 
نوین بود]8[. اما ایران نوین با ترکیه  نوین از 
لحاظ فرهنگی، مذهبی و اقتصادی تفاوت 
بسیار داشت که  در اینجا الزم به  پرداختن 
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به  این موضوع نیســت. اما  ناسیونالیســم 
فارســی که  پروژه ی تشکیل دولت-ملتی 
فارســی در جغرافیای ایران را داشته  و در 
عین حال نیاز مبرمی به  نو سازی فرهنگ 
فارسی-ایرانی داشــت، سعی در بازگشت 
به  تاریخ 1000 ســال قبل کردند و برای 
همین هم ســعی در برجسته  نمودن آثار 
ادبی کهن فارسی از جمله  فردوسی کرده  

و شاهان ماقبل صفویان را ارج نهادند.
 در اینجــا الزم میدانــم که  به  جمال 
الدین االفغاني )اســدآبادی( رفرمسیت و 
نظریه  پرداز اســالمی اشاره  کنم که  نقش 
مهمی در شــکل گیری تفکر بازگشت به  
گذشــته  در میان ناسیونالیستهای فارسی 
داشــت. در واقع االفغانی یک پرنیالیست 
)perennialists( مذهبــی بود که  خواهان 
رفرم در اسالم و به  وجود آمدن کشورهای 
مختلف اسالمی بر اساس اتنیکهای مختلف 
بود و این نظریه  را داشت که  باوجود اینکه  
اســالم از لحاظ حکومتــداری و فرهنگ 
اسالمی فاسد شده ، اما از لحاظ فرهنگی، 
اتنیکها باید به  اصل خویش برگردند. مثال 
کشور مصر با وجود حفظ مذهب اسالمی 
البته  با تفاسیری رفرمیستی، باید از لحاظ 
اتنیســته  و فرهنگ به  ماقبل اسالم رجوع 

کند]9[.
 پرنیالیستها بر این نظر بودند که  ملت 
اصلی تاریخی و در گذر زمان شکل گرفته  
است. اما بر خالف این نظریه ، مدرنیستها 
بر این باور بودند که  ملت تشکلی جدید و 
برآمــده  از اصل مدرنیت و کامال مکانیکی 
است]10[. البته  در مورد رجوع ناسیونالیسم 
فارسی از نوع رضا شــاهی آن نمیتوان با 
قاطعیت گفت که  آنها بر اساس نظریه های 
جمال الدین افغانی به  تاریخ قبل از صفویها 
برای تشــکیل و )ترمیــم( زبان و فرهنگ 
فارســی بازگشــته اند اما قطعا آشــنایی 
نزدیکی با این ایده ها داشــته اند. از همین 

رو، ناسیونالیســم فارس برای تعریف ملت 
ایرانی به  گذشته  رجوع میکند و میخواهد 
مشــروعیت ملی خود را از دوران باستان 
بگیرد و خود را به  مانند “فارس” به  عنوان 
بخشی اصلی از تاریخ جغرافیای سرزمینی 
به  نام “ایران” بنامــد و البته  آن دوران را 
هم دوران متمدن و واالی فرهنگ ایرانی-

فارسی بداند.
 در اولیــن مرحلــه  از پراکتیزه  کردن 
خود،  ناسیونالیستی-فارســی  ایده هــای 
بعد از 1000 ســال دوباره  به  فردوســی 
رجوع میکنند. فردوســی که  زمانی علیه  
هژمونی زبان عربی دســت به  کار بزرگی 
زده  بود و تمام داســتانها و افســانه های 
مردمی را در شــاهنامه  جمع کرده  بود، به  
نماد ناسیونالیســم فارسی - ایرانی تبدیل 
شــد]11[. در همین راستا و در سال 1922 
جشن 1000 ساله ی فردوسی برگزار شد 
و هزاران نســخه  از آثار فردوســی بازنشر 
شــد و همان ســال هم انجمن آثار ملی 
ایران تاسیس شد]12[. در واقع بازگشت به  
فردوســی به  معنی گذر از زبان مشترک 
اســالمی-عربی دوران میانه  )وسطی( در 
ایران بــود. چیزی که  قبال و با تشــکیل 
دولتهای ملی در اروپا شــکل گرفته  بود. 
در اروپا و با به  وجود آمدن فکر تشــکیل 
دولتهای ملی، بیشــتر بــه  زبانهای ملی 
اهمیت داده  شــد و همیــن امر هم باعث 
از زبان مشترک  کمرنگ شدن اســتفاده  
بدون مــرز )مابین اتحادیه هــای بزرک- 
Territorial states( شد، به  خصوص زبان 
مشــترک التین که  از طرف کلیسا به  کار 

برده  میشد]13[. 
اما تاســیس انجمن آثار ملی ایران به  
معنای آغاز تاســیس انجمنها و نهادهای 
بــزرگ دیگری بــود که  مدرنیتــه  به  آن 
نیــاز دارد و میتواند نقش موثری در رواج 
تاســیس ملت )nation( داشته  باشد. بنا 
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به  تعریف ارنســت گالنــر، ملت جامعه ای 
با فرهنگ عالی/واال است]14[. از نظر گالنر 
مدرنیسم و ناسیونالیسم در تمام کشورها 
)اروپایی-غربی( یک نوع فرهنگ با تمرکز 
بر زبان به  وجود آورده  اســت. این نظریه  
بر این عقیده  اســت که  ناسیونالیســم با 
تمرکــز به  یــک زبان بــه  رواج آموزش و 
همچنین گســترش دامنه ی ارتباطات از 
طریق روزنامه ، پرس و گســترش فرهنگ 
خواندن، دامن زده  اســت که  البته  این با 
دخالت سیاســی به وجود آمده  است. این 
هم شــرایطی را فراهم کــرده  که  فرهنگ 
wild cul-  غیر قابل پیشرفت و “وحشی-

ture” مردم در این فرم روســتایی جامعه  
کــه  گالنــر آن را “agroliterat” مینامد، 
با فرهنگی پیشــرفته تر و عالی جایگزین 
شــود. البته  این نوع فرهنگ عالی از باال و 
از طرف الیت روشــنفکری هدایت میشود 
و یک فرهنگ روســتایی بــا یک فرهنگ 
 ”literar“ ادبی ،)garden culture( شهری
و پلــورال با پشــتوانه ی انجمنهای علمی 
دولتی جایگزین میشــود. به  همین دلیل، 
ناسیونالیسم در کل به  تشکیل موسسات، 
واحدهــای آموزشــی و انجمنهای بزرگ 
فرهنگــی و تاســیس موزه ها نیــاز دارد. 
در این راســتا مابین ســالهای 1922 تا 
1940 بیشــترین موسسات دولتی اعم از 
سیاسی، آموزشی و فرهنگی در ایران دایر 
 میشود. به  عنوان نمونه  موزه ی ملی ایران 
]Irans nationalmuseum(]15 ( ســـــال 

1933 تاسیس میشــود. در این موزه  آثار 
باستانی که  در کل جغرافیای ایران وجود 
دارد جمع آوردی میشود و به  عنوان بخشی 
از تاریخ ایران ـ فارسی به  نمایش گذاشته  
میشود. در امر آموزش برای نمونه  میتوان 
به  تاسیس دانشگاه تهران در سال 1934 و 
همچنین آموزش اجباری موسیقی که  در 
زمان رضا شــاه و “برای اشاعه  موسیقی و 

فرهنگ موسیقی]16[“ اشاره  کرد. 
همه ی این کارها و مدرن ســازیها در 
واقع از طرف رضا شــاه و ناسیونالیســم 
فارسی-ایرانی برای تاسیس و تشکیل یک 
ملت )ایران-فارســی( شــکل میگیرد. اما 
ســرزمینی که   ناسیونالیسم فارس بر آن 
حکومت میکرد در واقع موزائیکی از ملتها 
و فرهنگهای مختلف بــود. حتی از لحاظ 
مذهبی هم این سرزمین در واقع یکدست 
نبــود. در عین حال فرهنگهــا و ملتهای 
مختلــف هریک برای خودشــان با وجود 
واردات مــدرن و ایده هــای مدرن در پی 
تشــکیل دولت-ملتهای خویش وتاسیس 

کشورهای مستقل خود بودند.
 نه  تنها ایــن ملتها از فارســها عقب 
افتاده تــر نبودنــد، بلکه  بعضــا از لحاظ 
فرهنگی و حتی شــخصیت ملی از فارسها 
پیشرفته تر بودند. برای نمونه  ترکها که  از 
لحاظ زبانــی و فرهنگی به  ترکیه  نزدیکتر 
بودند، ســالها بود که  امپراتوری بزرگی به  
مانند عثمانی داشــتند و حتی خودشان 
در ایران برای صده هــا فرمانروا بودند، اما 
فرمانروایان بیشتر مذهبی. حتی از لحاط 
مدرنیته  هــم به  دلیل نزدیکــی ترکها با 
مرزهای شــوروی ســابق و آذربایجان که  
در آن زمان صنعتی شــده  بود، مهاجرت 
و رفت و آمد کارگــران ترک آذری برای 
کار در کارخانجــات شــوروی، باعــث به  
وجود آمدن حتــی طبقه  کارگر و طبقات 
شهری در تبریز شده  بود و به  همین دلین 
هم در دوران مشــروطه  یکــی از احزاب 
مهم آن زمان )اجتماعیــون عامیون( که  
در واقــع حزبی سوســیال دموکرات بود، 
در تبریز تاســیس شــده  بود]17[. یا برای 
نمونه  در اهــوازو در میان عربهای آنجا، با 
وجود شرکتهای نفتی انگلیس، طبقه های 
کارگری و شــهری به  وجود آمده  بود]18[. 
در کردســتان با وجود هم مــرز بودن با 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721 290



امپراتــوری عثمانی و نزدیکی بیشــتر به  
اروپاییها، آشنایی بیشــتری با مدرنیته  و 
اصل بــه  وجود آوردن دولــت ملی وجود 
داشت. به  همین دلیل هم رهبری همچون 
اسماعیل خان ســمکو، به  دنبال تاسیس 
کشور کردستان بود]19[. اما با وجود اینها، 
رضا خان و ناسیونالیسم فارسی، از طریق 
سرکوب و کشتار وسیعی که  انجام دادند، 
ســعی در خاموش کردن صداهای هویت 
طلبانه  در مناطق مختلف و فارسیزه  کردن 
مردم داشــتند و برای همیــن هم قانون 
اجباری کردن زبان فارســی را برای تمام 
مردمی که  در جغرافیای ســرزمین ایران 

زندگی میکرند تحمیل کردند. 

گفتمــان )discourse( سیاســی - 
فرهنگی  ناسیونالیسم ایرانی 

بعــد از تشــکیل موسســات سیاســی و 
فرهنگی و همچنین سرکوب بی رحمانه ی 
ایران،  خواســت ملی ملتهای مختلف در 
ناسیونالیســم فارســی عالوه  بر خشونت، 
نیاز بــه  گفتمان )discourse( سیاســی-

فرهنگی بر مبنای هویت ایرانی-فارســی 
داشت. در واقع تاســیس تمام موسسات 
و نهادهــای فرهنگی در ایران، بخشــی از 
گفتمان فرهنگ ایرانی بود. گفتمان صرفا 
 )rhetorical( یک ابزار ســخنوری و زبانی
نیســت بلکه  هر گفتمانی به  پشــتوانه ی 
موسســاتی احتیاج دارد]20[. ناسیونالیسم 
فــارس در کنــار اقدامات سیاســی، نیاز 
داشــت تا گفتمان فرهنگی ایرانی-فارسی 
را ترویج دهد. گفتمان سیاســی-فرهنگی 
ناسیونالیســم فارس در زمان رضا شاه بر 
اساس ســه  اصل ایدئولوژیک بوده  است. 
 )archaism  ناسیونالســیم )باستان گرایانه
هرکدام  ســکوالریزم]21[.  و  مدرنیزاسیون 
از این اصلهای ایدئولوژیک، برای درســت 
ناسیونالیســتی-ایرانی  گفتمانــی  کردن 

به  کار گرفته  شــده  اســت. دراینجا و به  
طــور مختصر به  دو مــورد از این اصلهای 
ایدئولوژیک که  در خدمت گفتمان ایرانی 

بوده  است اشاره  خواهد شد. 
اول اینکه  مدرنیزاســیون در ایران در 
خدمت تاســیس موسســات دانشگاهی و 
آموزشی برای زبان فارسی به  خدمت گرفته  
شده  است. رادیو ایران که  در سال 1924 
تاسیس شــد بخش بزرگی از برنامه های 
خــود را بــه  موســیقی )صفحــه  ایران( 
اختصاص میدهد. در یکی از بخشنامه های 
اداره  “پســت و تلگــراف در مورد مقررات 
رادیو ایران” آمده  اســت کــه  رادیو باید 
بخشــی از برنامه های خود را همچنین به  
ادبیات ایــران اختصاص دهد]22[. در اینجا 
موسیقی صفحه  ایران و ادبیات ایران صرفا 
به  معنای ادبیات و موسیقی فارسی است. 
در واقع رادیو به  مانند ابزار مدرن ارتباطی 
و تبلیغاتــی، در خدمت ترویج فارســیزه  
کردن ملتهای ایــران و همچنین گفتمان 
ایرانی ـ فارسی بوده  از همان بدو تاسیس 

در زمان رضا شاه بوده  است. 
در مورد ایدئولوژی و گفتمان باســتان 
گرایانه ی ایران نیز با وجود ابهامات زیادی 
که  در مورد تاریخ باستان ایران و بخصوص 
زمامداری و بر مســند قدرت بودن فارسها 
وجــود دارد دارد، ناسیونالیســم ایران با 
بازتعریف و تحریف کردن تاریخ کوشــیده  
تا گفتمان فارســی بودن ایران باستان را 
به  پیش ببرد. اینکه  تا چه  اندازه  فارســها 
در ایران باســتان ســهم داشته اند و حتی 
رهبری امپراتوریهای بزرگی را داشــته اند 
بازهم جــای بحث وجود دارد، برای اینکه  
تاریخ را هیــچ وقت نمیشــود به  صورت 
واضح و دقیق نوشــت و به  آیندگان ارجاع 
داد. اما ناسیونالیســم فارسی و رضا خانی، 
از باســتانگرایی و کهن بودن فارســها در 
ســرزمین ایران، به  عنــوان یک گفتمان 
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سیاسی-فرهنگی اســتفاده  میکنند و آن 
را به  ابــزاری برای ترویج تشــکیل ایران 
یکدســت فارس تبدیل میکنند. البته  این 
نیــز گفتمانی شکســت خورده   گفتمان 
اســت. زیرا هیچــگاه  در جغرافیای ایران 
اتنیکی یکدست در قدرت نبوده  است. در 
ضمن در ایران باســتان پادشاهان مختلف 
از اتنیکهــای مختلف و بر مناطق مختلف 
حکومه ت کرده اند. به  همین دلیل هیچ گاه 
ناسیونالیسم ایرانی نتوانسته  با وجود تمام 
تالشی که  برای بازتعریف تاریخ از زاویه ی 
دید خود و آنگونه که  به  نفع خودشان بوده  
اســت از گفتمان تاریخی-باســتانی برای 
همگون ســازی فرهنگی-زبانی و به  وجود 

آوردن ملت ایران استفاده  ببرد. 
اما ایــن گفتمان ناسیونالســیتی باید 
مدام نوآوری یا ابداعــی را که  خود کرده  
اســت ترغیب کند. بــه  تعبیر پیــر نورا 
)Pierre Nora( در ارتباط با ناسیونالیسم 
ما حافظه ی آنی نداریم وبرای همین وقتی 
یک روایت تاریخی شــکل داده  و نوشــته  
شــد، رهبر این حرکت ناسیونالیســتی یا 
رهبر یک کشــور، در مقابــل نیاز مبرمی 
برای ترغیب کــردن آگاهانه  و مداوم این 
روایت شکل داده  شــده  قرار میگیرد]23[. 
چیــزی که  در ایــران و بعــد از برکناری 
پهلوی پدر، محمد رضای پسر ناچار البته  
آگاهانه  به  ترغیب تاریخ شــکل داده  شده  
و در واقع  غیر واقعی باســتان ایران شد و 
مدام جشــنهای مجلل شاهنشاهی برگزار 

میکرد.
 پیر نورا همچنین مینویسد که  در واقع 
رهبر یک جریان ناسیونالیستی باستان گرا 
ایــن کار را با چنان امکانــات خاص و به  
شــیوه ای خاص به  مانند برگزاری جشن 
ســالگردی انجام میدهد. هدف از این کار 
هم این اســت که  این تاریخ برســاخته ، 
بیشــتر به  شکل حقیقی و اصلی درآمده  و 

هیچ گمانی در مورد نادرســت بودن این 
تاریخ باقی نماند. در واقع شــاه پســر در 
ترغیب گفتمان ایرانی که  شــاه پدر برای 
او به  ارث گذاشــته  بود، ســعی در واقعی 
نشان دادن ملت “ایران” با قدمتی تاریخی 
و بیشتر ترویج دادن گفتمان وجود ایران 
و بــه  خصوص ایران-فارســی بــا قدمتی 
2500 ســاله  داشــت. بر همین اســاس، 
شاه باید جشــنهای مجلل بزرگ فرهنگی 
و ســرگرم کننده  بیشتری را برای اجرایی 
کردن پروژه ی درست کردن ملت ایران با 
محوریــت فارس برگزار میکرد و برای این 
کار میلیونها دالر پول مردم و به  خصوص 
پول مردمی را که  از اتنیک فارس نبودند، 
در جهت ترویج فارسیزه  کردن و برساختن 

ملت ایرانی-فارسی مصرف میکرند. 
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