
در پی نشر دو کتاب »تاریخ تفکر مدیریت« که سال گذشته ترجمه 1 
و تدویــن کردم و »تاریخ تحلیلی جامعه شناســی دیوانســاالری در 
ایران« که امســال تألیف کردم بسیار مورد پرسش واقع شدم که چرا تا 
این حد بــر »تاریخ نگاری« تمرکز و تأکید دارم؟ چرا به جای پرداختن 
به »تاریخ« یک علم، نگاه مان را به آینده ندهیم یا تمرکزمان را بر حل 
مســائل امروز جامعــه نگذاریم؟ اهمیت پرداختن بــه »تاریخ نگاری« 
در هر رشته ای چیست؟ اساساً رسیدن به »تفکر تاریخی« چه ضرورتی 
برای نســل امــروز و حل معضالت امروز جامعه مــا دارد؟ گفتار پیش 

رو، در واقع پاسخی موجز به این دست از پرسش ها است.

بــر ایــن باورم که »تاریخ نگاری« از آن رو که پیشــینه هردانشــی را 2
برای اهالی آن حوزه روشن می کند یکی از ضرورت ها در هر رشته 
و دانشــی اســت. به عبارتی، در جریان تاریخ نگاری درمی یابیم که یک 
رشــته خاص چه ســیر تحوالتی را طــی کرده و در نهایــت این تحوالت 
به کجا رســیده اســت. طبیعتًا، تاریخ نگاری در هر رشــته ای این امکان 
را فراهــم مــی آورد که ضمن آگاهی از گذشــته، بررســی کنیم که آینده 
هر رشــته دانشــی به چه سمت و ســویی خواهد رفت و چه مسائلی در 
آینده می تواند موضوع تحقیق و بررســی در هر رشــته باشد. بنابراین، 
تاریخ نــگاری با آگاهی که از گذشــته یک علم به ما می دهد راه امروز و 
افق آینده را برای ما روشن تر می کند. بنابراین، با وجود اینکه از تاریخ 
درس می گیریــم، می توانیم با بررســی روندی که یــک پدیده در طول 
تاریخ داشــته، دریابیم که در آینده چه مســیری را طی خواهد کرد و تا 

حدودی در خود برای آن آینده، آمادگی ایجاد کنیم.

متأسفانه »تاریخ نگاری« در حوزه های دانشی مختلف در کشور 3
ما چنان که باید جدی گرفته نمی شود و زمانی که از چرایی این 
غفلت پرسش می کنیم، اغلب می شنویم که گفته می شود هر زمانه ای 
الزامــات و اقتضائات خاص خود را دارد و نمی توان برای حل مســائل 
امروز، صرفاً بر تفکر و رهیافت های گذشــته تکیه کرد. اما واقعیت این 
اســت که حتی مســائلی که امروز ما با آنها دست و پنجه نرم می کنیم 
از یک پیشــینه و عقبه برخوردار است. مســائل امروز ما یک مسیری را 
طی کرده است، جامعه از یک جایی شروع شده و مراحلی را پشت سر 
گذاشــته است. در حافظه جمعی همه ما، یک »تاریخ« نهفته است و 
نمی تــوان آن را نادیده گرفت. برای مثال، ممکن اســت حمله مغول 
را هیــچ یک از مــا درک نکرده باشــیم اما در حافظــه تاریخی و هویت 
جمعــی ما چنیــن غارتگری ثبت شــده اســت و نشــان دهنده تاریخی 
اســت که بر این مملکت و هویت جمعی ما گذشــته است و نمی توان 

آن را نادیده گرفت و در افق دیدمان در آینده از آن غفلت کرد.

بــا توجــه بــه ضرورتــی کــه مطالعــات تاریخــی و تاریخ نــگاری در هــر 
رشته ای دارد، طبیعتاً هر رشته ای به سهم خود کوشیده تا به این فضا 
)تاریخ نگاری( ورود کند. برای مثال در رشته جامعه شناسی، استادانی 
چون دکتر غالمحســین صدیقی که یکی از بنیانگذاران جامعه شناسی 
در ایــران اســت یــا مرحــوم دکتــر غالمعبــاس توســلی و دکتــر باقــر 
ساروخانی و... هر یک آثاری را در حوزه تاریخ جامعه شناسی به رشته 
تحریــر درآورده اند، اما در حوزه مدیریــت کمتر »تفکر تاریخی« جدی 
گرفتــه شــده اســت، هر چنــد که پیشــتر در دهــه 1350، دکتــر علیرضا 
بشــارت، اشــاراتی در مورد تاریــخ مدیریت در دنیا مطرح کرده اســت 
منتها در پژوهش ایشــان بیشــتر تاریــخ مدیریت در جهــان محل نظر 
اســت و به ایران پرداخته نشــده اســت. شاید نخســتین کارهایی که در 
زمینــه تاریــخ مدیریــت در ایران انجــام شــده، دو کتــاب »تاریخ تفکر 
مدیریــت« و کتــاب »تاریــخ تحلیلی جامعه شناســی دیوانســاالری در 
ایران« باشد. من در این دو اثر کوشیده ام تا به این دغدغه جدی یعنی 

»ضرورت تاریخ نگاری در رشته مدیریت« بپردازم.
»تاریخ تحلیلی جامعه شناسی دیوان ساالری در ایران« نشان می دهد 
که ایران یک حکومت دور و دراز داشــته و بیش از ســه هزار سال پیش 
از میالد مسیح قدمت دارد. از آن جمله می توان به حکومت های اکد، 
انشــان، چغازنبیل و... اشاره کرد. وجود این حکومت ها نشان می دهد 
که در ایران از ســه هزار ســال پیش، یک دیوانساالری گسترده ای حاکم 
بــوده اســت. این دیوانســاالری ها در برخــی از مواقع نیز بســیار کارآمد 
بوده انــد و می تــوان بــا آگاهــی از آنها، امــروز نیز از ایــن کارآمدی بهره 

گرفت.

واقعیــت این اســت که یکــی از جدی ترین مســائلی کــه بویژه در 4
حوزه علوم  انســانی با آن مواجه هســتیم این اســت که ما »تولید 
فکر« نداریم و به مســائل بومی مان نمی اندیشــیم. به نظر می رسد که 
یکــی از پیامدهای غفلــت از تاریخ نگاری همین خأل تولید فکر باشــد. 
علــم را بایــد از هر جایی گرفــت اما اگر این علــم از درون خود جامعه 

تولید شود، جامعه به شیوه درست تری ساماندهی می شود.
»شــناخت تاریــخ« این اعتمــاد به  نفس را به یــک جامعه می دهد که 
با آگاهی از توانمندی های گذشــته برای آینــده اش تصمیم گیری کند. 
به این اعتبار، می توان مدعی شــد کشــورهایی که بــه »تاریخ نگاری« و 
»تفکــر تاریخی« اهمیت بیشــتری می دهند آینده نگری بیشــتری هم 

دارند.

روزهای رفته ای که تکلیف 
آینده را روشن می کنند
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اعتمادبه نفــس  ایــن  تاریــخ«  »شــناخت 
را بــه یــک جامعه می دهــد که بــا آگاهی از 
آینــده اش  بــرای  گذشــته  توانمندی هــای 
تصمیم گیری کند. به ایــن اعتبار، می توان 
مدعی شد کشورهایی که به »تاریخ نگاری« 
بیشــتری  اهمیــت  تاریخــی«  »تفکــر  و 

می دهند آینده نگری بیشتری هم دارند

ë  از شــما  تکمیل همایــون،  دکتــر  جنــاب   
دانشــگاه پاریــس دکترای »جامعه شناســی 
اتمــام  پــس  از  چــرا  گرفتیــد.  تاریخــی« 
تحصیل  تــان بــه ایــران بازگشــتید؟ آیــا آن 
زمــان برای شــما در فرانســه شــرایط بهتری 

برای کار و زندگی فراهم نبود؟
کشــور  از  خــارج  بــه  کــه  روزگارانــی  آن 
می رفتیم، هدف ما تنها ادامه تحصیل بود 
و می خواســتیم برای ایــران، اندوخته های 
فراوانــی هم از خــارج فراهم کنیــم و برای 
ایــران  بــه  کشــورمان  مــردم  بــه  خدمــت 
بازگردیم و در خدمت نســل جوان جامعه 

باشیم.
آمــار دقیقی ندارم امــا می دانم 5 تا 10 
درصــد افرادی کــه در آن دوره، برای ادامه 
تحصیل عازم اروپا و امریکا می شــدند، در 
آنجا ســکونت می  کردند و به کار مشــغول 
فارغ التحصیــالن  اغلــب  امــا  می شــدند؛ 
کــه  هــم  وقتــی  بازمی گشــتند.  ایــران  بــه 
برمی گشــتند، دانشگاه ها و پژوهشگاه هایی 
در داخــل ایران بودند که آنان را اســتخدام 

می کردند.
ë  وقتی به ایران بازگشــتید بازار کار در ایران

برای رشته شما چطور بود؟
ســال 1356 وقتــی از پاریس برگشــتم، 
مؤسســه ای که اکنون سر چهارراه فلسطین 
اســت، یک مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی 
بود که اغلب ما آنجا می رفتیم و مشــغول 
کار می شــدیم تــا از دانشــگاه ها دعوتنامــه 
برسد و معین شود کجا باید خدمت کنیم. 
در مــدت کمــی کــه آنجــا مانــدم، پرونــده 
سیاســی مــرا پیــدا کردنــد و بــه مــن هیــچ 
شــغلی ندادنــد. به کار نگرفتن مــن، به آن 
اوضاع خفقان زده اســتبدادی برمی گشت. 
اما عشــق به ایــران، اســتقالل و آزادی آن، 
مــا را بــر آن می داشــت کــه بعــد از اتمــام 

تحصیالت به کشور بازگردیم.
ë  و شــما  در  میهن دوســتی«   »حــس  ایــن 

هم نسالن تان بســیار قابل تأمل است. فکر 
می کنید چرا امروزه برخی تحصیلکرده های 
و  دارنــد  رفتــن«  »تمنــای  مــا  دانشــگاهی 
بعــد از اتمــام تحصیالت تکمیلی شــان هم 
ترجیح شــان بــه اشــتغال و کار در خــارج از 

کشور است؟
متأســفانه امروز اگر صد دانشــجو برای 
ادامــه تحصیــل بــه خارج فرســتاده شــود، 
احتمااًل فقط 5 درصدشــان یا کمی بیشــتر 
برگردنــد کــه درصــد بســیار کمــی اســت. 

ایــن یــک نــوع »هویت گریــزی« اســت. به 
از  جوانــان  برخــی  امــروزه  می رســد   نظــر 
جامعــه و ارزش هــای آن می گریزنــد و در 
غــرب ارزش هــای دیگری را پیــدا کرده اند؛ 
کمابیــش  و  ظاهــری  مــادی،  ارزش هــای 
دموکراســی؛ و همین هــا آنــان را در آنجــا 

ماندگار می کند.
ë  مگر در دوره شما، شرایط جامعه آن زمان

ایــده آل بود کــه شــما و هم نســالن تان را به 
بازگشت به کشور ترغیب می کرد؟

آن زمــان کــه مــا برمی گشــتیم به دلیل 
همدلــی با جریان سیاســی حاکــم بر ایران 
نبــود و این گونــه هــم نبــود کــه بگویــم مــا 
امــا  نبودیــم؛  غربــی  فرهنــگ  مجــذوب 
وقتی ماندن در غرب و بازگشــتن به کشــور 
را در تــرازو می گذاشــتیم، بــه ایــن نتیجــه 
می رســیدیم کــه به قول شــادروان خســرو 
فرشــیدورد: »پاریــس قشــنگ اســت؛ امــا 

خانه من نیست«.
آن زمان هرچنــد وطن مان ایده آل مان 
نبود و در خفقان و ظلم به ســر می ُبردیم؛ 
اما می خواســتیم آن را بســازیم. عشــق به 
تغییر دادن جامعه باعث می شد که تمام 
کاســتی ها و ســختی ها را بــه جــان بخریم. 
اما امروزه برخی از جوانان حاضر نیســتند 
این حجم از ســختی را پذیرا باشند و وقتی 
بــرای تحصیل می رونــد، ترجیح می دهند 
برای کار و زندگی در خارج از کشــور بمانند 
و گاهــی حتــی انتظــار دارنــد کــه دیگــران 
کاســتی   ها را برطــرف کننــد و بعــد آنان به 
کشور بازگردند. فکر نمی کنند که خودشان 
هــم بایــد در ایــن تغییر و ســاختن ســهیم 

شوند.
ë  می دانیم کــه کتاب »هویــت ایرانیان« را

در دســت چــاپ داریــد و در زمینــه هویت، 
تحقیق های بســیاری داشــته اید. آیا هویت 
یک جامعه همیشــه ثابت است یا تحول و 

تطور هم پیدا می کند؟
وقتی از »هویــت ملی« حرف می زنیم، 
بخــش غالب بحث، بر ُبعد »ملی« هویت 
متمرکز است. ولی هویت  ما ابعاد دیگری 
اســت  بهتــر  دلیــل،  به همیــن  دارد؛  هــم 
بگوییــم »هویت هــای ایرانیــان« چــون مــا 
در کنــار هویت »ملــی«، هویت »مذهبی«، 
»شــخصی«  و  »منطقــه ای«  »طبقاتــی«، 
به همیــن  داریــم.  هــم  »روانشناســی«  و 
دلیــل، نمی تــوان از هویــت تنها بــا تکیه بر 
یــک مؤلفــه »ملــی« ســخن گفــت. این در 

حالی اســت که گســتردگی مفهــوم هویت 
در جامعــه ایرانــی وســعت بیشــتری پیدا 
می کند؛ ما ایرانی آذری، گیالنی، خراسانی، 
ترکمن یا هویت های دینی، شــیعه، ســنی، 
یهودی، مســیحی و... داریم. این اســت که 
می توان از هویت های متعددی در جامعه 
ایرانی سخن گفت. البته هویت های ایرانی 
به بیرون از جغرافیای سیاسی کنونی ایران 
هم دامن می کشد. هویت آن چیزی است 
کــه شــخصیت یا تشــخص و ویژگــی روانی 
- اجتماعــی فرد و جامعــه را بیان می کند. 
هویــت، خــود در حــال تحول اســت. برای 
مثــال، هویت ملی امروز مــا با هویت ملی 
کــه در زمــان جنــگ بــا روس ها بــود، فرق 
کــه در دوران صفویــه  دارد. هویــت ملــی 
شــکل گرفت، با هویت سلسله های ایرانی 
طاهریــان  و  صفاریــان  ســامانیان،  مثــل 
متفــاوت اســت. در نتیجه هویــت امروز ما 
بــا دوران کوروش کبیر و هخامنشــیان فرق 
دارد. این هویت مرتب تغییر کرده و تحول 
یافته اســت، ولی این تغییر مثل تطور یک 
درخــت اســت؛ درســت اســت کــه درخت 
در مراحل رشــد خود تغییر کــرده و ارتفاع 

می گیرد ولی از ریشه بریده نمی شود.
هیچ جامعه ای نمی تواند بدون هویت 
بــه حیــات خــود ادامــه دهــد. حســن ایــن 
هویــت در تحــول بی امان او اســت. اگر این 
هویــت در پیونــد بــا فرهنــگ جامعــه قرار 
گیــرد و شــرایط نویــن اجتماعــی و تاریخی 
در جهــان را در نظــر گیــرد، به مــا حیات و 

زندگــی می دهــد، اما اگــر قرار باشــد که در 
هویتی بســته و در تنگنا قرار داشته باشیم، 
هویت بتدریج می میرد. اگر قرار باشــد دور 
ایران دیوارهای بزرگ کشــیده شــود و هیچ 
رابطه ای بین ایران و جهان وجود نداشــته 
باشد، این وضعیت به مانند آب استخری 
می مانــد کــه نــه چیزی بــه آن وارد شــده و 
نــه چیــزی از آن خــارج می شــود؛ بدیهــی 
اســت بتدریــج آب از بیــن مــی رود. حیات 
جوامــع بــه پیونــد آنهــا بــا جهــان ضمــن 
حفظ استقالل شان، وجود آزادی در درون 
وابســته  دموکراســی  و  عدالــت  و  جامعــه 
اســت و در این شــرایط رشــد پیــدا می کند. 
واقعیت این است که بدون آزادی، عدالت 
و دموکراســی در درون جامعه، هویت هم 

از تکاپو می افتد.
همــه اینهــا توأمان بایــد در یک جامعه 
وجود داشته باشــد، یک جامعه نمی تواند 
مســتقل باشد وقتی از آزادی و دموکراسی، 

بهــره ای نبــرده باشــد، اینهــا همــه درهــم 
تنیده هســتند و در نهضت هایی هم که در 
تاریخ داشــته ایم، برای مثال، مشروطیت، 
دوران ملــی شــدن نفــت و اوایــل انقالب؛ 
ایــن مؤلفــه  ها بــه هم گــره خــورده بودند؛ 
بــه محــض اینکه از هــم منفک می شــوند 
ناتوانی شان بروز می کند و از بین می روند.

ë  را جامعــه  یــک  در  هویتــی  پویایــی  اگــر 
حــال  عیــن  در  و  جهــان  بــا  ارتباطــش  بــه 
بهره مندی توأمانش از سه مؤلفه »آزادی«، 
»دموکراســی« و »عدالت« درنظر بگیریم، 
به اعتقاد شــما، اکنون هویت ایرانی، چقدر 

از این مؤلفه ها بهره مند است؟
اکنــون وضع خاصــی در ایــران و جهان 
پیدا شــده اســت. امروز رســانه های جدید، 
هویــت یــک جامعــه را دگرگــون کرده اند. 
ممکــن اســت فــردی نتواند به اروپــا برود، 
انگشــت می توانــد در  یــک  اشــاره  بــا  امــا 
متــن آن جامعه قرار گیــرد. تأثیر و تأثرات 
فرهنگ امروز در مقایسه با گذشته معنای 
دگرگونی یافته است؛ دگرگون سازی هایش 
تفاوت پیدا کرده اســت. نسل ما در جوانی 
جوان هــای  دهــم  یــک  اروپــا،  دنیــای  از 
امــروزی اطالع نداشــت، حداکثر ارتباط ما 
بــا فرهنگ آنهــا این بــود که گاهی ســینما 
نــگاه  را  اروپایــی  فیلم هــای  و  می رفتیــم 
می کردیــم، ولــی امــروز جوانــان همه چیز 
و  تلویزیونــی  برنامه هــای  اخبــار،  از  اعــم 
می بیننــد  را  آنهــا  و...  موســیقی  فیلم هــا، 
قابــل  اطالعــات  ایــن  همــه  برایشــان  و 

دســترس اســت و طبیعتــاً به دلیــل جاذبه 
این برنامه ها، به آنها جذب هم می شوند، 
چراکــه گاهی آنچــه در جامعه خودمان به 
جوانان ارائه می شود، جذابیت های الزم را 

برای نسل امروز ندارد.
ë  کــه چیســت  ایرانیــان  امــروز  اتوپیــای 

می تواند برایشان امیدآفرین باشد؟
و  اســت  امیدبخــش  مــا  بــرای  آنچــه 
طــی تاریــخ هــم همــواره وجود داشــته در 
کالم فردوســی متجلــی می شــود، آنجا که 

می گوید:
که گیتی نگردد مگر بر بهی

به ما بازگردد کاله مهی
در  امیــدی همــواره  نظــر می رســد  بــه 
تاریــخ هویــت ایرانی وجود داشــته اســت؛ 
قبل از اســالم هــر وقت جامعه در شــرایط 
بالفاصلــه  می  گرفــت؛  قــرار  نامطلــوب 
یــک  کــه  می گرفــت  نضــج  اندیشــه  ایــن 
سوشــیانت)منجی( خواهد آمــد و جامعه 
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ë  به اعتقاد من چند »واقعیت« در جامعه ایران در حال شکل گرفتن است؛ نخست؛
زنان امروز جامعه ما هســتند که هیچــگاه در تاریخ ایران، اعتبار امروزی را نداشــته اند. 
آنچه که امروز، ما در زنان می بینیم در هیچ دوره ای از تاریخ ایران سابقه نداشته است. 
دوم نسل جوان جامعه امروز ما است. آنچه جوانان ما را دلسرد می کند هویت، تاریخ 
و دین و مذهب شان نیست بلکه ضعف  ها و کاستی هایی است که ما در استانداردهای 
عدالت اجتماعی  مان پیدا کرده  ایم      وگرنه هنوز هم حس میهن  دوســتی و احساسات 
مذهبی و هویتی در جوانان ما پررنگ است اما اگر احساس کنند بیش از این از عدالت 
اجتماعــی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی برخوردار می شــوند بیشــتر هــم تمایل پیدا 
می کنند که به کشورشان خدمت کنند و کمتر هم »تمنای رفتن« در آنان شکل می گیرد.

گاه
م ن

نی
»حس میهن  دوستی« در گفت وگو با دکتر ناصر تکمیل همایون

چرا باید ایران را دوست بداریم؟

پاریس قشنگ است اما خانه من نیست!

را نجــات خواهد داد. اکنون هم در ایران با 
همه گرفتاری ها، این اندیشه منجی   گرایی 

ما را به آینده امیدوار می کند.
ë از نظر شما، رؤیای ایرانی امروز چیست؟

بــه اعتقــاد مــن چنــد »واقعیــت« و نه 
»رؤیــا«، در جامعــه ایــران در حال شــکل 
گرفتن است؛ نخســت؛ زنان امروز جامعه 
مــا هســتند کــه هیچــگاه در تاریــخ ایــران، 
کــه  را نداشــته اند. آنچــه  امــروزی  اعتبــار 
هیــچ  در  می بینیــم  زنــان  در  مــا  امــروز، 
نداشــته  ســابقه  ایــران  تاریــخ  از  دوره ای 
اســت. مــن حتی اگــر قدری جســارت کنم 
شــاید بتــوان گفــت کــه در تاریخ بشــریت 
هم کم نظیر بوده اســت. دوم نســل جوان 
جامعــه امروز ما اســت. جوانــان ما طالب 
مســائلی هســتند که اگــر این مطالبــات را 
بخواهیــم فهرســت وار بگوییــم این اســت 
اثــر برخــی زیاده روی هــای آیینــی  کــه در 
و قشــری گری مذهبــی بازگشــت بــه ُبعــد 
ملــی را مطالبــه می کننــد. آنــان کــه دم از 
کوروش کبیر می زنند، همه سلطنت طلب 
نیســتند، مــن در یکــی از ســخنرانی هایم 
عنوان کردم که آن کوروشی که محمدرضا 
شــاه از آن صحبت می کرد، یک پول سیاه 
هــم نمــی ارزد، اما کوروشــی کــه در تاریخ 
ایــران وجــود داشــته، در قــرآن بــا عنــوان 
ذوالقرنیــن یــاد شــده و در کتــاب مقــدس 
یهــود و مســیح به آن اشــاره می شــود، آن 
کوروش و منشــورش بــرای جوانــان امروز 
می تواند افتخارآفرین باشــد، این یک نوع 
ناسیونالیســم فرهنگی نوین مدنی اســت. 
و دیگــر اینکه با وجود همه قشــری گری ها، 
مذهــب بــرای جوانان طرد نشــده اســت، 
همیــن جوانان در روز عاشــورا وارد میدان 
عــزاداری می شــوند. تعــداد زیــادی کــه با 
پــای پیــاده بــه کربــال می رونــد، شــاهدی 
بــر ایــن مدعــا اســت. بنابرایــن همچــون 
گذشــته اعتقادات دینی در میــان ایرانیان 
و جوانان ما غیرقابل انکار اســت. بنابراین 
آنچــه جوانان ما را دلســرد می کند هویت، 
تاریــخ و دین و مذهب شــان نیســت بلکه 
ضعــف  ها و کاســتی هایی اســت کــه ما در 
اجتماعــی   مــان  عدالــت  اســتانداردهای 
پیــدا کــرده  ایــم  وگرنــه هنــوز هــم حــس 
و  مذهبــی  احساســات  و  میهن  دوســتی 
هویتــی در جوانــان مــا پررنــگ اســت امــا 
اگر احســاس کننــد بیش از ایــن از عدالت 
اجتماعــی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی 
برخوردار می شوند بیشــتر هم تمایل پیدا 
می کننــد کــه بــه کشورشــان خدمــت کنند 
و کمتــر هــم تمنــای رفتــن در آنان شــکل 

می گیرد.
درخواســت دیگر نســل جوان مدرنیته 
اســت؛ آن مدرنیته ای که بتواند به این سه 
عامــل درونــی کشــور؛ یعنی »اســتقالل«، 
»آزادی« و »عدالــت« مدد برســاند و آنها 

را جلو ببرد.
ترســیم  زنــان  و  جوانــان  را  مــا  آینــده 
و  آزادی  اســتقالل،  بــه  و  کــرد  خواهنــد 
خواهنــد  تحقــق  عدالــت  و  دموکراســی 
بخشید. البته باید بدانیم که این مطالبات 
محقــق  دوســاله  و  یکســاله  یک شــبه، 
نمی شــود، ایــن پروســه زمان بر اســت اما 

جامعه به آن سمت خواهد رفت.
ë چرا باید ایران را دوست داشت؟

مــن اگــر ایرانــی نبــودم امــا دانــش و 
و شــغلم  بــود  امــروز  انــدازه  بــه  ســوادم 
تاریــخ،  بــود،  تاریخــی  جامعه شناســی 
جامعــه و فرهنگ این ســرزمین برای من 
جاذبــه داشــت. بــرای اینکــه دربردارنــده 
سرزمینی زیبا، حکومت، جامعه، اندیشه، 
فکــر، ادبیــات، مدنیــت، مردم خــوب و... 
 80 کــه  بگویــم  می توانــم  تقریبــاً  اســت. 
درصد سفرنامه های خارجی را خوانده ام، 
ناراضــی  ایرانیــان  رفتــار  از  کــدام  هیــچ 
نبوده انــد، این مــردم و ایــن جامعه برای 
منــی که ســیاح بــوده ام خوشــایند اســت. 
دوم اینکه هر کســی آشیانه خود را دوست 
دارد. این یک امر فطری اســت. انســان با 

اکولوژی خود پیوند می خورد.
فرهنــگ ما بــا اکولــوژی ما گــره خورده 
اســت. کسانی که در دوســت داشتن ایران 
تردیــد دارند، بیمــار فرهنگی هســتند. اما 
گاه برخــی اعتقادات شووینیســتی دارند و 
فکــر می کنند که ملت برتری هســتند، این 
تفکــر باطلــی اســت و می توانــد آســیب زا 
باشــد. باید اعتقاد داشته باشــیم که تمام 
مردم جهان، انســان هستند، به قول ناصر 
خسرو »خلق همه جملگی نهال خدایند«

جامعه شناســی،  پیــش  ســال   50
شرق شناســی و تاریــخ خواندم و برگشــتم 
تــا داشــته های خــود را بــه جامعــه ارائــه 
کنــم، حــال اینکــه چقــدر موفــق شــدم یا 
نشــدم بماند. اما در این مدتی که به ایران 
بازگشتم بارها و بارها موقعیت هایی برای 
من جهــت رفتن به خارج از کشــور فراهم 

شد، اما گفتم:
من نــو گل ایــن باغــم، اگر تشــنه دهم 

جان
حاشا که به گلخانه همسایه گریزم

 ایران وطن من است، خانه من است و 
می خواهم در رستاخیز از خاک تو برخیزم

50 ســال پیش در دانشــگاه پاریس تحصیل کــرد و پس  از اتمــام تحصیالت به ایران بازگشــت. 
این بازگشــت اما خاص او نیســت و به قول خودش اکثر قریب به اتفاق هم نسل هایش پس  از 
اتمام تحصیالت در اروپا و امریکا، به ایران بازمی گشتند؛ نه به این خاطر که وضعیت سیاسی و 

اجتماعی در جامعه آن زمان، ایده آل شان بود؛ چون دغدغه »ساختن« داشتند!
دکتر ناصر تکمیل همایون این روزها در پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات  فرهنگی مشــغول 
تحقیق و پژوهش است؛ جامعه شناسی، شرق شناسی و تاریخ از دغدغه های مطالعاتی اوست 
کــه در این زمینه ها آثار تحقیقی بســیاری هم تدوین و تألیف کرده اســت؛ »تاریــخ ایران در یک 
نگاه«، »تاریخ اجتماعی و فرهنگی تهران«، »مشــروطه خواهی ایرانیــان« و»مرزهای ایران در 

دوره معاصر« از جمله آنها است.
ایشان بسیار صمیمانه و گرم در دفتر کارشان پذیرای ما شدند تا این نکته را به بحث بگذاریم که 
چقدر آن دغدغه »ساختن«ی که در میان هم نسالن او بارز بود، هنوز هم در میان جوانان امروز 

وجود دارد؟ »حس میهن دوستی« چگونه و از کجا ریشه می گیرد؟


