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ه ی  ر   زاد روز 
ر   رضاشاه 

  حقوقدان -اميرفيض

. اگردرانسانی يکی . کم وکيف سجايا درانسانھا مختلف استانسان به تعريفی مجموعه ای ازسجايا ست
افراد ديگری درھمان زمان ن سجايا ازحد متعارف فزونی داشته باشد که نوعی برتری خاص نسبت به آاز

ن شخص را نابغه آو غموزشی نباشد نبوآ ن برتری خاص مشروط براينکه ازطريقآ ومکان ايجاد کند
   .مينامند

نرا مختص مخترعين وافراد مشابه ميدانند ولی بنظر آنبوغ را تنھا درفکروانديشه گرفته اند و ،برخی
 ،زيرا نبوغ ؛ميرسد که اين محدوديت درست نباشد

مری نسبی است وبعد ھم متوجه ھرفکروعملی است ا
  .موزشی درشخص ايجاد ميگرددآکه بدون طی مراحل 

که درھمه افراد کم وبيش  وطن پرستی يک سجيه است
وجود دارد اين احساس وقتی به اوج تکاملی خود 
ميرسد ديگردرحد دوست داشتن وطن قناعت نميکند 

قلمرو بلکه احساس دشمنی وتنفرازبيگانگان نيز در
ن قرارميگيرد. احساس مزبور پديده ای نيست آاثرات 

. بسياری افراد که درھروطن پرستی وجود داشته باشد
درعين اينکه وطن پرست ھستند درمقابل بيگانه 

اقل احساسات منفی نشان نميدھند کرنش ميکنند ويا حد
نکه آونيزبسياری ازوطن پرستان با 

نھا  آعھذا اين تنفردرقلمروتنفرازبيگانه وارد ھستند م
نھا باقی است ولی آرون د س دربصورت  يک احسا
   .يدآازقوه به فعل درنمي

  نابغه كيست 
دمی بدانيم ويا الاقل قائل شويم که ايرانيان ذاتا نسبت به بيگانه آطينت  بنابراين اگروطن پرستی را

ورد آرا ازقوه به فعل درغيرمعمول وبسياراستثنائی اين تنفررنکس که بطوآ ،زياد دارند يا حساسيت کم و
   .خودش  نابغه استنسبت به سايرھموطنان  ،زيردست بيگانه بودن رابطه با وطن پرستی وتنفراز در
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  بعدامــــــا  

 سمت اين مقدمه متوجه بيان اين مقصود است که رضاشاه کبيردرمسئله وطن پرستی وتنفرازبيگانه و
ل خارجيان براستی که انسانی استثنائی ونابغه ای بيگانه پرستی وبطورکلی فرودست بيگانه بودن درمقاب

   .ستايش بوده است ردرخو

ن مقاله به شش سند آدر تقديم شده است  ١٩٨شماره  ۶٣درمقاله ای که درسنگر ھفتم فروردين سال 
حاصل رويدادھای تاريخ اشاره شده است که درزمينه اثبات ھمين مقدمه است که دراين تحرير پياده شده 

    .است

گان اين تحريرات ن شش دليل تاريخی را باستحضار خوانندآيد که بتوانم آبوجود اميدوارم فرصتی ونيروئی 
      .برسانم


