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 توضیح*** اینگفت: سایتِ در نخستینبار  تاریخ«آسو»وگو به ،2،،1 است2931، شده ایناصلیهایبحث.*منتشر

گراییملی»،«ناسیونالیسم»،«هویتملی»،«هویت»ستچونهاییامانوتعریفمفهومازتاریخوگودربازاندیشیِبخشیگفت

وهمچنینبرخی)«ایرانیبودنبهچهمعناست؟»،قرنبیستمباناسیونالیسماروپاییِآنهایوتفاوت«گراییدرایرانوملیت

جریانعلت سربرآوردن قومیهای (های یکهویت»، حکومتسویهسازیِ دینیِ ی آن« پیامدهای هرکه،و مثل صدالبته

.اندهامطرحشدهاینبحثهایبسیاریکنارِیدیگریموضوعوگویزندهگفت





 

دردنیایداشتیاتعریفیتاریخی؟بایدتعریفحقوقیازهویتملی؟راتعریفکرد«هویتملی»توانمفهومآیامی -

کهجغرافیایسیاسیمشخصباکشوریهردروشهروندبودنممکنشدهحقوقییتعریفهویتملیباایگوامروز

چنیندیبادرایرانهمآیا.شودآناننیزشناختهمیهویتملیجایبهشود،شهروندیمنجربهاثباتحقوق

ایدئولوژیکحتیفهمیوازایرانیتاریخیسابقهیکهمچنانبرمبنایماهویتملیتعریفیداشتهباشیم،یااینکه

 شود؟میازآنساخته



هایحقوقهایگوناگوناجتماعیتاعرصههادرزمینهیکیازپُربَسامدترینواژه«هویت»یواژه.کنیمشروع«هویت»ازمفهوم

درهریکاز.شودمطرحمینیززیستِآدمیهایمختلفِودرسطحاست...قضاییوشناسیوشناسیوفلسفهوجامعهوروان

گونهمطرحبهیکوعلوماجتماعیشناسیروانمدرعل«هویت»مثالموضوعِدرمقامِ.معنایخاصخودرادارداینکاربردهاهم

ووسواسعلمیبهکاربردهفراوانبایدبااحتیاط«هویت»مفهومِدرعلوماجتماعی.رودکارنمیهبهممعنایکشودوبهنمی

.شود

هایهاوعلتکهدلیلمعناجدیداستیکیبهابهوسعتیکهامروزشاهدآنهستیمپدیدههویتوضوعِمیدوبارهبازگشتالبته

طلبانههایاستقاللجنبشوسربرآوردنِمیالدیشصتپنجاهویهادههدر.خودرادارد،سیاسی،اقتصادیِاجتماعی،تاریخی

مسئله و هویت»یموضوع خاصییافتبُعد« روزافز. شتابِ جهانیپساز روندِ شورویوونِ جماهیر فروپاشیاتحاد شدنو

یمهاجرتجهانیگستردهالمللیکهشاهدآنهستیمکهیکیازپیامدهایآنموجِتغییراتبزرگسیاسیواقتصادیوبین

وضعیتیکهمادرتاریخجهانچنین.هایمهمجهانماتبدیلشدهاستاینموضوعبهیکیاز«هویت»وبغرنجِاستموضوع

بودهنفرمیلیون151تعدادمهاجرانجهان1،22درسال،براساسآمارسازمانملل.هستیموجودنداشتهاستآنامروزشاهد



ماردروبراساسهمینآ!یعنیبرابرِکلِجمعیتِکشورهایآلمانوفرانسهوانگلستانوهلندوبلژیکوسوئدوپرتقال2.است

جهانتعدادمهاجران1،25تاسال،1،2سالیزمانیبازه نفرمیلیون،11ازرقمِ 1!رسیدهاستنفرمیلیون141بهرقمِ

!میلیوننفربهمهاجرانجهانافزودهشدهاست11سال5یعنیدر



نکتهتوجهبهسهپردازمبایدپیشازهرسخنیایدبمطرحکرده«هویتملی»یطورِخاصبهپرسشیکهشمادربارهحالاگربه

نخستاینکه تمامبحثمنایناستکرد، هویتبایدنگاهیشهروندمحورباشدکهاساساً مابهموضوعِ دودیگراینکه.نگاه

هیچموضوعِاینکهجتماعیاستوسهدیگرسیوعلوماشنایجامعهکنیمدرعرصهیکهمادراینجابحثمی«هویت»موضوعِ

یمسئله»یدرباره)مانوگویپیشیندرگفت.باشدارتباطنداشتهباتاریخآنکشورکندوحقوقیپیداانکالنینیستکهبی

صحبتماتنهااما،دراینجاموضوع.ها،صحبتکردممردم،ازجملهآزادیحقوقییافتنحقوقِبیانِاتفاقاًدراهمیتِ(**«ایران

بیشترنمونه)کنمبهدونمونهاشارهمیتنهادراینجا.حقوقیبیابدبیانِتواندیآنمیبلکهنتیجهبُعدیحقوقیندارد وبعداً

(خواهمآورد پیش: رفتهدوکشوردموکراتیکوبسیار فرانسهرا درنظربگیریدیآلمانو آلمانبراساسقانون. یکمالیاتدر

یمسیحیانیکهعضوکلیساهستندیعنیهمه.9جودداردو(هایپروتستانتیسمیشعبهوهمهکاتولیک)اجباریبرایکلیساها

دولتاینسهمِخودِیعنی!پرداختکنندهایخودهند،بهکلیساجایآنکهبهدولتبدبخشیازمالیاتخودرابهموظفهستند

درتاریخِینتفاوتهمعلتا!حتیفکرکردنبهچنینچیزیدرفرانسهناممکناست4!کندواریزمیکلیساقانونیرابهحسابِ

درراکلیسایکاتولیکعملِدرتاریخفرانسهشدتِ.بامذهبونهادهایآناستهایتاریخیآنانایندوکشورورابطهمتفاوتِ

زمینههمه میی مشاهده ها پروتستانکنیم درازمدتِ و خونین سرکوب وو سپسها و فرانسه انقالب شدیدِجریانِبعد

تاریخیِکامالًباوضعیتِدرفرانسهالئیسیتهشکلگیریِایننوع...هایکلیساویداراییومصادرهضدکشیشانضدکلیساییو

وجالباستکهدر.هاستآنانمنعکسشدهایکالنِقانونحقوقیِدربیانِوسکوالریسمآنمتفاوتاستواینتفاوتآلمان

لُهمینفرانسهمنطقه معاهده(مُوزل–اآلزاسی)نورِیآلزاسو یکهپسازشکستآلماندرجنگاولجهانیوبراساسِ

درزمان هماننظامپیشینیکهکلیسا بود،ورسایبهفرانسهبرگشت، برقرار رعایتیکهاینمنطقهجزوخاکآلمانبودو

دهدهایفرانسهدولتبهکشیشانحقوقمیشودوبرخالفدیگرمنطقهمی ظاهرهایبهفرماییدکههمینبیانیمالحظهم!

 !قدرازتاریخمتأثرهستندحقوقیچهصِرفِ

                                                    
 
 

www.ined.frInstitut d’études démographiques. 
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توانندازعضویتکلیساخارجالبتهافرادمی.شودشودشاملاینقانونمیآیداززمانیکهغسلتعمیددادهمیهرمسیحیکهدرآلمانبهدنیامی  

ودیگرمراسممذهبیپسازخارجشدنازعضویتکلیسا،کلیساازاجرایآیینِعشایربانیهصورتکتبیاعالمکننداما،اغلباینکاررابایدب.شوند

.زندبرایآنانسربازمی   

http://www.ined.fr/


توانگذاشتمیاساسیبنیانچندهویتملیبرای نامیممیمیهنیاوطنراآنکهیکسرزمینتاریخیوجود. همچنین.

گیریبهنقشاسطورهدرشکل.یمهماستخاطراتتاریخیمشترکخیلتاریخوهاواسطورهوجودگیریاینهویتایشکلبر

 .5شودمیملیکمترتوجهذهنِگیریِشکلعدبُذهنآدمیو

دهیِفرهنگلودرشک)هستندومحترمجایخودبهایومنطقههایمحلیفرهنگالبته.فرهنگعمومیاستبنیانبعدی

هویتملیسخنازفرهنگعمومی،اما(کنندعمومیشرکتمی ادیندیگریکههویتملیمارابنیعنصر.استدرموضوعِ

هایدیگریکهدرمعناینادیدهگرفتنزبانکیدکنمکهاینسخنبهأالبتهدراینجاهمبایدت.ساختهاستزبانفارسیاست

ایرانیانبختبزرگیاستنظرمنوجودزبانبه.نیستشتهودارندرزمینپهناوروجوددااینس چونهر)هایدیگربرایما

یاریمی بسیار امتزاجفرهنگیکشور و غنا زبانیبه اینتنوع بارساندزبانیحاملفرهنگیاستو ما برایارتباطبیشتر و

یایرانیاناستاما،زبانفارسیکهزبانمشترکهمه(مهماستبسیارایمامنطقهانسانیِمانوکمکبههمزیستیِهمسایگان

دهیهویتماایرانیانداشتهماسهمیبزرگدرشکلبلندِتاریخِدرطولِ،تمدنیایراننقشمهمیداشتهیودرسراسرحوزه

در»آورمکهگفتهاستوبرامییادشاهرخمسکزندهایازگفتهوگویپیشینبیانکردمدراینجاآنچهدرگفتبرافزون.است

گرفتنسرنوشتاجتماعیدسترجیاست،تشکیلدولتملییعنیبهموردملتیکهاستقاللسیاسینداردوتحتتسلطخا

هجریشد ایرانقرنچهارم در کاریکه تاریخخود؛ بناکردن یعنیپیافکندنو خود، گیرندیاهایملیشکلمیدولت.

.هاچونعربنبودندتشکیلشدنداینحکومت.بود«ملیتایرانی»هاپیدایشوجودیاینحکومتعلت.دشونمی«مندصورت»

علت بنابراینازهمانآغازسعیکردندتا تقویتکنندو«ایرانیبودن»وجودیوپایگاهحکومتخود، هویتو«ایرانیت»را ،

دیگردربحثِمهمِبنیانِ «.زبانوتاریخ–ستونعمدهاستواربودکهگفتمبردوشالودهودوطوریحسملیایرانیهمان

ودر.وجودداشتهاستازلحاظتاریخیتواندکهمیهایهردولتیدولتیکهباضعفوقوت،استیاحکومتدولتهویتملی

ها،نقشبسیارمهمویعربزحملهعنواننخستیندولتسراسریومرکزیِایرانیانبعدادولتصفویهبهگیریِتاریخماشکل

نظربه.توجهداشتاقتصادمشترکهمبایدبهبعد.عدیتاریخیماداشتهاستگیریبَایدرانسجامملیوشکلکنندهتعیین

اما،زاستاندواینبحثهمچنانباداده«هویتملی»هایگوناگونیازتعریفالبته.اندراساختههویتملیماهابنیاناینمن

آنهاباشدهاشایددقیقیتعریفنظرمناینتعریفدرمیانهمهبه اضافهیدیگریهمبرآنچهگفتهشدنکتهونیزباید.ترینِ

اینحوزهاستهایمشترکیحقوقووظیفهکردوآنوجود وصدالبته.مطرحاستعضوآنیجغرافیاییبرایافرادکهدر

 2.درقلباینهویتقرارداردبودن«شهروند»موضوعِ

                                                    
5

ازاسطورهستکهانسانقدرقوینیآن–وحتیهیچبربریتی–هیچتمدنی»   را کهقدیمیها بربریتها سازداما، ترینقدرتانسانیهستندرها

«.هاسازدبردارانسانهارافرمانماخواهانتمدنیهستیمکهاسطوره[آنکهحال]هاستمعنایقربانیکردنانساندرپایاسطورهبه

Évelyne Lantonnet, André Malraux ou Les Métamorphoses de Saturne, L’Harmattan, París, 2017, p.8 

« Réponse aux 64 », VI, 332 

 
6
،4.،ص1 29انتشاراتخاوران،چاپدوم،مهرماه.ملیتوزبانشاهرخمسکوب،    

7
،حمیداحمدی،پژوهشکدۀ«رطریهویتملیشهروندمحوبنیادهایهویتملیایران،چهارچوبن»مندِارزشکتابِفصلسومِهمچنینرجوعکنیدبه 

،293مطالعاتفرهنگیواجتماعی،چاپدوم،زمستان  



نسبتناسیونالیسمباهویتملیبهنظرشما.اشتراکداردسمیونالیناسیدئولوژیباا،گفتیدتعریفیکهبخشیاز -

کهحتمابایدهویتملیحرفزدیاایناسمشودازچیزیبهکهبهسمتناسیونالیسمبرویم،میآیابدوناینچیست؟

 ؟یمفهومناسیونالیسمداشتهباشبهمهمگوشهچشمی



موافقومخالفِبادرکغالبیکهازاینمفهومدربیانِ)«ایدئولوژیناسیونالیسم»دانمچهاشتراکیمیانآنچهگفتمباواقعاًنمی

یچالهنکهدردامآسخنگفتبی«هویتملی»توانازنظرمنمیبه.داشتهباشددتواندوجومی(آندراروپاوآمریکاوجوددارد

 ناسیونالیسمی»آن می« سخن آن از که گوییدافتاد ملیمفهومِیدرباره. گفتگرایی کنیموباید گو واژهدرباره. خود هایی

.وگوکنیمبایدگفتهم«ناسیونالیسم»و«ناسیون»



است«متولدشدن»نایمعکهبهالتینمشتقشدهnascereوnasciاز(nation)(ملت)«ناسیون»یواژه اینواژه.

انسان از گروهی برای مینخست برده کار به اصلشها که بودد یکزمین از شان دانشجویانهمینبه. برای واژه این علت

رد.شدکاربردهمیمنطقهیاکشوربودندبههایصنفیقدیمکهازیکاتحادیههایبازرگانانیاهایقرونوسطییاصنفدانشگاه

براینمایندگاندانشگاهمیالدی2124سال اینواژهرا در درشوراهایکلیسا شهر«شورایروحانیتکلیسایکاتولیک»ها

ازیمعنایهرنوعگروهرفتهاینواژهمعنایجدیدیبهخودگرفتودراروپایقرونوسطیبهرفته.بهکاربردند(فرانسه)لیون

کاربردِتوانبهحتیمی.کاربردهشدکردندبهروحانیرانمایندگیمیسیاسییاایاتوریتهازیکشکلیکهنخبگاناجتماعی

یهودیاندستnationِیاینواژه به سال از میالدیاشارهکرد2941کم . سال ،،25در پادشاه،لوییدوازدهم25،2و

خداوندگار،خالقما،وبرایبرایخرسندیِ» :گویدویسدازجملهمینمی«ووانسپرُ»هاییکهبرایاخراجیهودیاندرنامه،فرانسه

هایبزرگیبهمسیحیهستیموخالقماچنینرحمتشدیداًمانوبرایحفظآن،ماکهشاهیستایشازایمانودینمسیحی

ازهمهاوارزانیداشتهاستمی یواژه«.ورهایخودپاککنیمیاینکشخواهیموتمایلداریمکهوجوداینفرقهوملترا

.معنایجدیدِآن،نخستینباردرقرنشانزدهمدرانگلستانبهکاربردهشدبه«ملت»

 

امروزخالصهنمی«ناسیونالیسم»یواژه برایارنِست.شودهمدرنظراندیشمندانغربیدارایتاریخیاستکهدردرکِ مثالً

ملتبهچه»نامکهکتابمعروفخودبه2111،درسال(،212سال)رابرپروسبودهاستکهشاهدشکستفرانسهدرب8رِنان

و«گیریتاریخیشکل»یدرخصوصدوپدیده.داندمی10«اصلروحی»راچونیک«ناسیون»مفهومنویسدرامی9«معناست؟

11.بسیارقابلتوجهاستوربرتاِلیاسهاینُبحث،هاملت«شدنسیاسیِساخته»   

یبسیارکوچکیازمنطقهویکدراینخصوصکهبهقرنیازدهممیالدیشناسبزرگآلمانیجامعههاینُوربرتاِلیاسبحث

وِفرانسه بهپردازدوکتابمعروفرسایلوییپانزدهممیو مخالفتیکه12«یروندتمدندرباره»ناماو توافقیا گذشتهاز ،

                                                    
8
 Ernest Renan 

9
 Qu’est-ce qu’une nation? 

10
 Principe spirituel  

11
 Norbert Elias 

12
 Über den Prozess der Zivilisation  



بحثمی توانبا یکجنساینگفتازآنجاکه.خصوصبسیارمهمهستنددراینهایاوداشت، وگوکهبسیارمتفاوتاستبا

،فیلسوفکسیمانندهانسکُهنکهمثالًگویماشارهمیاجباربههااشارهکردبهیاینبحثههمهتوانبنمیویتخصصیمقاله

،(اتنیکی)ا،قومیگرخاصغرباستوناسیونالیسمِ،مدنی،لیبرالخاصِمدعیاستکهناسیونالیسمِفراگیرداردانناموتاریخ

13!شرقغیرلیبرالمخصوصِ     

        

وپنجهنرمکندچونچهارمفهوممهمواساسیدرآنمطرحهایفراوانیدستپردازیدراینزمینهبایدبامشکلهرنوعنظریه

.«قومیت»،«ناسیونالیسم»،«ملت»،«دوستیمیهن»شوند،یعنیمی

و،زیمل،پَرِتوینرشتهمثلایمیلدورکیم،تونیسابزرگان،شناسیمشخصجامعهطوریعلومانسانیواجتماعیوبهدرحوزه

24حتیماکسوِبِر خود آثار زیادیجایِدر اینموضوع چراییِندادهاختصاصبه و ناسیونالیسم موضوع به خیلیکم و اند

تنهابهاعالممرگهایسوسیالیستییالیبرالویاهومانیستیجریان.اندپرداختههاآندرجامعهونقشسربرآوردنآنوسهم

شودکهبهاینموضوعخیلیاهمیتدادهمیتنهابعدازجنگجهانیدردنیایآنگلوساکسوناست.اندناسیونالیسمبسندهکرده

ناسیونالیسموگفتشودایکهمیگونهبهایدراینعرصهارایهشدهاستیههاوآثارپُرماونشریه کهمطالعهوبررسیمفهومِ

.تبدیلشدهاستدراینکشورهاهایمهمعلومسیاسیایآنبهیکیاززیررشتهرونده

25یکیکِرگکالهوناندنظردونفرخیلیمهمودقیقاست؛یناسیونالیسمسخنگفتهکنمازمیانکسانیکهدربارهمنفکرمی

بخشمهمیازیک.تمامیتوضیحبدهددآنرابهنظریهبتوانترازآناستکهتنهایکممتنوعناسیونالیس»:گویداستکهمی

وگرایش نیرویِسنتهایگوناگونبراساسِناسیونالیسمخاصِهایِمحتوا پیشامدهایهایتاریخیخاصیا ابتکاررهبرانیا

.شودالمللیتعیینمیوضعیتبین دیگریجانهال« می 2و یدگواستکه فراگیریهیچنظریه»: و ناسییواحد ونالیسماز

«.یخودِتاریخمتنوعباشداندازهبایدبه[ازناسیونالیسم]هایمادرک.ممکننیست
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گیلدردانشگاهمکطبیقیشناسیِتاریخیتاستادجامعه   



هویتملیرابایدازآنجدا،بایدبگویمکهمطرحاستییامروزدرعلومانسانیاروپاکهباشدیاگرناسیونالیسمبهمفهوماما،

ایدئولوژیِ.استشدهساختهاروپادارد،درکیاستکهبراساستاریخاروپادرازاینمفهومامروزدرکیکهعلومانسانی.کرد

همراه.دیگرتجاوزبهکشورهاییبرترینژادیوبودهاستباتنفرواندیشه،همراهبیستمقرندر،خصوصاًناسیونالیسمدراروپا

وهمچنیندورانپُرازجنگ.بودنازیسموفاشیسمشهایبدترینبرآیندکهگرایانهاقالحگشاییوجهانیارادهبایکهاستبود

درقرن.(هبودشروعشدهایدریاییباامپراتوریازقرنپانزدهممیالدیالبتهکه)وسرکوبوتجاوزواستثمارِدوراناستعمار

یفرهنگیانهرادرپشتوانهخواههایفلسفیوفکریوآزادیترینوواالتریناندیشهبیستمکشورهایمتمدنغربیکهبزرگ

انداختندکهتاریخِسوزخانمانجهانیِخودداشتنددوجنگبزرگِ بودکهحاصلبهراه بهخودندیده اشجهاننظیرآنرا

یبسیاریازکشورهامردموبردنامکاناتبزرگاقتصادیسوزیوازبینهایآدمخانمانیوکورههاکشتهوزخمیوبیمیلیون

بودهاستنجها تاریخاروپااگربخواهیمالبته. فرانسهوهایصدسالهتوانازجملهبهجنگمیسخنبگوییماز یانگلستانو

.بسیجعمومیدردورانجنگاولبهفیلمهاینگاهیبفرمایید.هاییکهبهدنبالداشتاشارهکردگشاییناپلئونوفاجعهجهان

آلمانفاصلهداشتهچندصدکیلومترباشاننانفرانسویکهمحلزندگیبینیدکهدهقایمیهایمستندوتاریخدراینفیلم

یا!شکستندچگونهبرایجنگسرودستمی(هاهابرایفرانسوییطورآلمانهمین)هانداشتندیاستوهیچشناختیازآلمان

تودهموج تنفرهاییعظیم شعفو چه با که ببینید دیگری)یایرا از جبههبرایبدرقه( به هایجنگاعزامیسربازانیکه

ایستگاهمی به راهشدند میهای آمدندآهن بهکهجنگی. کثیف»درستی جنگ گرفت« نام به. اگر دوراندرستی این در

.اروپاتاریخِارتباطمستقیمداشتهاستبااینبخشِهولناکِاستتعریفشدهمنفینگرشِناسیونالیسمدراروپاهمیشهبایک

و صدالبته که اینبخشاز بیان که بگویم باید تکرار تاریخبه زمینههیچبهاروپا هیچ در باروی خویشاوندیی ساحتی و

عقبنگرش انسانهای و غربافتاده امروزِستیزِ حاکمانِ بیانِ در و بود مرسوم ایران در اینجاوآنجا که ندارد وستیزیِ ایران

یکهویتهمیناما.بینیماشمیپردازاننظریه دارای هم هستندکشورها .ملی فرانسویمبگوییمتوانینمیفرضا یاکه ها

قائمبهایننوعوقراراستکههایکهویتملیدارندیاینهمه.هویتملیندارند...وهاآمریکاییوهاها،آلمانیانگلیسی

درقرنِبیستمغالببراروپاناسیونالیسمِآنشودبحثازهویتملیکردبدوناینکهبهپسدراروپامی.همنباشندناسیونالیسم

چنگزد وجریان. فکرروشنهایپیشرو باالخره اماحرفمییکهویتملیاز آنمفهومآدماین،زنند به پیشینرایجِها

نیستندتناسیونالیس ییازهویتملیحرفاروپامنفیِناسیونالیسمِآنهتکیهبشودبدونکنمکهمیمنفکرمیدرنتیجه.

تشکیل2،،1یجدیدیدرسالخانهجمهورینیکُالسرکوزیدرفرانسهوزارتجالباستکهبدانیدکهدرزمانریاست.22زد

شدبه مهاجرت،انتگراسیون،هویتملیوتوسعه»نامِ نینعنوانهمچ.کهالبتهسهسالبعدمنحلشد21«یهمبستهوزارتِ

                                                    
 
هایفرهنگیینظریهاستاددانشگاهگالسکودرعرصه Philip Schlesingerهایفیلیپشلسینگرتوانازجملهبهنوشتهخصوصمیدراین 7

 .مراجعهکرد

18
 Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire 

 



هاتبدیلشدهاستبهکهدراینسالنامداشت«کارتهویتملی»درفرانسه(نیمادرایرامثلشناسنامه)کارتِشناسایی

!نداردکاربردنچنیناصطالحیهیچجاییهیتلری،بهدلیلتاریخِدورانِالبتهدرکشوریمثلآلمان،به.23«ملیِهویتکارتِ»



 ونجریاالبتهامروز اروپاییها یناسیونالیسماروپاییبرایرهاییازآنخاطرهکشورهایپیشرویِ ، بسط«هویت»مفهومِ را

)گویندسخنمی«هویتاروپایی»اندوازداده ایدفترچهدر.(انددستنکشیده«هویت»اما،ازمفهومِ اجتماعاروپاییو»بانامِ

ازجملهگفتهشدهاستتهیهشده«روپاییهایاکمیسیونجماعت»ازسویکه20«فرهنگ یکاجتماعِ[وجودِ]اکنونهم»:

خویشاوندی،یکبُعدیایکهایهنری،هاوسبکسلیقههاوزبانگوناگونیِسطحیِزیرِ.فرهنگیدراروپاامریانکارناپذیراست

یکیکه بر که دارد وجود اروپایی استویتِ مشترکاستوار فرهنگیِ میراثِ سبکابطهر. افراد، میان سبکهای و هایها،

قرن هایاساسیوپردامنهدراروپایامروزودردرونویکیازبحث21«.اندوجودآوردهمارابهمشترکِهاتمدنِگوناگونطیِ

هایسویجریانشدتازاستکهبه«هویتاروپایی»وپاهمینموضوعِافراطیارهایپادربرابرناسیونالیسمراستاتحادیهارو

.شودچپولیبرالیاروپامطرحمی  

 

پیشازدورانمدرن،گراییملیگراییوملیتهست،همیدیگرگراییملیگراییوملیتنوعیکاضافهکنمکهخواهممی،اما

ایران هویتکشورهایکهننظیر در وچینومصروکه ... داردسهم ملیاین. گراییکهننوع با نباید ونالیسمِیناسآنرا

منفی که امروزاییِ اروپا آنسخنمیدر از بد.22یکیگرفتگویند سیالبودنمفهومِشاید کهبه هویتملی»نباشد هم«

روآنراهیچدانستاما،امروزبهملیخودمیتاصدسالپیشفرانسهدینرا،دینمسیحیترا،بخشیازهویتِ.ایبکنماشاره

(صدراعظمیهلموتکُهلدرزمانِ)هاآلمانی«اتحادیهاروپا»درزمانتشکیل.داندیهویتخودنمیازاعضایتشکیلدهنده

درزمان)هااروپارادرآنبگنجاننداما،فرانسوی«میراثمسیحیِ»یاروپاموضوعِیاتحادیهخواستنددرسندِتشکیلدهندهمی

باآنمخالفتکردندواینموضوعدرآندرجنشد(ریاستجمهوریفرانسوامیتران بینیدکهدراینجاهمبازهممی.شدیداً

معیارهایدموکراتیکادارهدوکشوریکههردوبراساس.البزنمیدیگریرامثیانمونه.آوردمتفاوتدوکشورسربرمیتاریخ

.فرانسهویونان:شوندمی  

 

علتنقشیکهبهازجملهیونانوضعیتاما،.داندزهویتملیخودنمیطورکهاشارهکردمدینراجزویایامروز،همانفرانسه

درستبرعکساستکلیسایارتودکسدرجریان جنگاستقاللیونانداشتهاست، اصلسومقانوناساسییونانبراساس.
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2
«مدرنیشهایایرانیت،ملیتوقومیتدردورانپپیشینه»نامِبه«ایرانیت،ملیت،قومیت»مندتوانازجملهبهفصلاولکتابِارزشدراینزمینهمی  2

ایرانیت،ملیت،اصغرشیرازی،:قراراستاینمشخصاتکاملکتاباز.خصوصآمدهاسترجوعکردکهدرآنتقریباًاکثریتنظرهایموافقومخالفدراین

.2935هنریِجهانکتاب،چاپاول،–،انتشاراتمؤسسۀفرهنگیقومیت  



ناختنعیسیمسیحرسمیتشارتدکسیونان،بابهکلیسای.است«کلیسایارتدکسشرقیمسیح»یونانمذهبِرسمیِمذهبِ"

کلیسایبزرگقسطنطنیهوهرکلیسایمسیحیدیگریکهدارایطورعقایدبهدراصولِعنوانرئیسآنمذهب،به کاملبا

هایمقدسراتکلیساییوسنشورایِشرعیِحواریون،احکاممقدسِهمیناصولعقایدباشد،متحداستومانندآنها،اصولِ

                                               ".دکناکیداًرعایتمی  

کهاست2311تنهادرسال.یراداردنقشدیندولت«یمسیحکلیسایارتودکسشرق»قانوناساسیدرحقیقتبراساسهمین

!شودرسمیتشناختهمیبه(ثبتدرشهرداری)«یازدواجمدن»دریونان

 

 

معتقدیدکهدربازسازیمفهومکنیدونفیمیزادهشد،اکهدراروپمعنایجدیدآنشماناسیونالیسمرابهپس -

یکمفهومراملیوجودداشتکهدرتعریفشماازهویتگراییآنملییازطرف.بهآنرجوعکنیمنبایدهویتملی

 .دانیدوکهنمییمدرنقبلازدوره

اینازلحاظتاریخیهمینطوراستاما،بایدبهجنبه .اخیرهمتوجهکردگراییِملیگراییوملیتیضداستعماریومترقیِ

بتریننمونهشایدیکیازبرجسته .ایددرنگاهدکترمصدقدیدکههیچوجهمشترکیباناسیونالیسمافراطینداردهایآنرا

ملی نوع این تبارشناسی در شخصیتهمچنین نگاهِ در یا برگشت مشروطیت دوران به باید مدرن برجستهگرایی یهای

)دیدمانچونفروغیتاریخی بایددو»آنگفتارمهموپرمغزشباعنوانِ ایرانرا ذکرکلِ.(رابهیادبیاورید«داشت؟ستچرا

.انکردهباشمتربیامراروشنآورمتاایناشارهایازآنرامیوگوست،تنهاچندجملهیاینگفتکالمِفروغیبیرونازحوصله

در مطلبکه این میدر استفروغی یکسخنرانی گویدحقیقتمتن بین»: احساسات با ملیت عالقۀ من نظر والمللدر ی

اگرمهرمننسبتبهوطنتنهاازآن»کندواضافهمی«.شودپرستیباحبنوعبشرمنافاتنداردوبهآسانیجمعمیوطن

سببباشدکهخودازآنمرزوبومهستموبخواهماینعنوانراوسیلۀمغایرتخویشوبیگانهقراردادهوازاختالفونفاق

پرستینیست،خودپرستیاست،ومانندتعصبدینیآنجماعتازاربابادیانکهکنماینوطنبینمردمبرایخوداستفاده

دادندمذموماست،وبایدمردودایقرارمیاختالفدینومذهبونفاقبینمردمراوسیلۀمنافعواعتباراتشخصیوفرقه

این...غرضانههمهستپرستیبیولیکنیکوطن»ویدگکندومیصحبتمی«غرضانهپرستیبیوطن»سپسفروغیاز«.باشد

پرستیباحبکلیۀنوعتوانمتذکرشدکهاینوطنباشداالاینکهمیحبوطنمستحسناستبلکههرفردیبهآنمکلفمی

ست،دردرجۀبشرمنافاتندارد،وانسانهمچنانکهدردرجۀاولرهینمنتپدرومادرودردرجۀدوممدیونابناءوطنا

باشد،وهمهرابایددوستبدارد،وخیروسعادتهمهرابایدبخواهدکهخیروسعادتاشمشغولکلیۀنوعبشرمیسومذمه

بهعبارتآخریاینقسموطن تعاونوهمبستگیکلنوعبشراستخوداووقوماوهمدرآناست، ادامه«.پرستیجزء و

کسعضوهیئتوجماعتیباشدکهوظیفۀانسانیتخودراچنانکهبیانکردمادانمودهاستحقکههرغرضاین»دهدکهمی

کهالبتهنبایدمنکروجودسایراقوامومللباشدعالقۀاونسبتبهقوموخودرادوستبدارد،ودرعیناینداردهیئتوجماعت

«.ملتخویشعالقۀمعقولومستحسناست



توانبهرفتاروگفتارشخصیتبزرگمی(وفارغازغیرستیزی)خواهانهوضداستعماریگراییِترقییملیینهدراینزمهمچنین

روسملی برابر در خان ستار مجموعهمان به یا کرد جنبشمشروطیتتکیه دوران در روشنفکرها رفتارهای و گفتارها ی

درزمانحکومت(السلطانیااقبال)آذرهنرمندِنامیِآذربایجان،اقبالرفتاریکهبهایچوناحمدکسرویرجوعکردیابرجسته

.آنشعرِمعروفشهریاردرتمجیدازاقبالآذراندیشیدبهفرقهدرآذربایجانازخودنشاندادوزیرِبارحرفآناننرفتوبعد

.است«غرضانهبی»گراییِهایروشنِملیهانیزنمونهاین  

گراییوملیتهمبهآن!(هایینظیرنژادپاکآریاییبابحث)آنناسیونالیسمافراطیایرانیکههنوزهمشاهدآنهستیماما،

گوییدمیشمازمانیکه.کندونالیسماروپاییتغذیهمیناسیافراطیِمفهومِازآنکندوهمگراییکهنوتاریخیتکیهمیملی

شودیکمفهوممنفیتبدیلمییهویتوهویتملیبهاسیونالیسمممکننیست،خودمسئلهنهویتملیبدونگذرازتعریف

شورهایینظیرماوهمیکآنکه،همدربارهحالشودمیکشورمارینظییکشورهاگیرگریبانتنهااشعدمنفیسفانهاینبُأومت

یآنناسیونالیسمِچالهآنکهدردامسخنگفتبی«هویتملی»توانازدرستیمییکشورهایاروپاییوغیراروپاییبهدرباره

 .منفیافتاد



نگرشیاولیهمسیحیت.گذشتهوتاریخماباداردچندالیهاستکهارتباطمستقیمها،حقیقتایناستکهمشکلما،ایرانی

ضد یدرخواستامپراتوررومپابهعرصهدرقرنچهارممیالدیاستکهبهتنها.دنبالقدرتنبودسیاسیداشتوبهشدیداً

حکومتمی بهسیاستو آرنتگفتهگذاردو امپراتوریِ»یهانا از خواستکه کلیسا از آنکهکنستانتینکبیر درحالِپساز

درکهمسیحیایمانِهایضدسیاسیوضدنهادیِکلیساسرانجامتوانستبرگرایش،حفاظتکند،«خدایقدیر»نامِفروپاشی،به

هاینخستینمسیحیبسیارآشکارهستندوهاونوشتهدرانجیلباعثمشکالتفراوانشدهبودندوهایآغازینمسیحیتسده

میغلبه نظر شودرسیدندناپذیربه چیره نیروینظامیصورتبرخالفمسیحیتاما،19«.، با اروپا گسترشآندر عمدتاً که

هابهایرانماهمیعربباحملهگرفتند،ننبایدموضعمیهایاروپاییبرایرشدوپیشرفتخوددربرابردینپذیرفتوزبان

ملیت زبانخودماندرارتباطبا جهادبهتازهعربیزبانقومیبودکهدین».ماندچارمشکلشدیموهمدررابطهبا با ایرا

زبان«جهنمیبودن»هاییهمبرایحتیحدیث«.همبههمینزبانبود(کالمخدا)کتابدین.هایدیگربردهبودسرزمین

بارباوروداسالمدردرونفرهنگوتمدنایراندرایرانچنینتعارضیازبیرونیک»قولدکتربشیریهبه14.فارسیساختند

مردمایرانبهآمدوقرنباستانپدید طولکشیدتا درکنارفقیتنحوینهچندانهمموها یا ترکیبو با همقراردادنآمیز،

ویژهاینآمیزهوبه.دهدایبسازندکهامروزههویتایرانیراتشکیلمیعناصریازدوفرهنگوتمدنایرانیواسالمیآمیزه

وجودایازمردمسرزمینایرانبهقسمتعمدهانسجامنسبیدرفرهنگوهویتِصورتمذهبشیعهظاهرشدوحدتووقتیبه

15«.حلنشدگاهکامالًتوانگفتکهتعارضاساسیمیانایندوجزءهیچمی.آورد

                                                    
2
3   

Hannah Arendt, Qu’est-ce que l’autorité, in La crise de la culture (Between past and future), Gallimard, 

Paris, 2000, p.165. 

2 2.یسعیدمقدم،نشراختران،صترجمه،(یسیاسیهشتتمریندراندیشه)میانگذشتهوآیندههاناآرنت،اتوریتهچیست؟،   
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91.صهمان،مسکوب، 4  

2
295.،ص،291،گامنو،چاپدوم،اسفندیدرایرانموانعتوسعۀسیاسدکترحسینبشیریه، 5  



ویگلستاندههایایرانوروسودومعاهبهدورانجنگکنمویاینمشکلچندالیهراخیلیخالصهمیکالمخودمدرباره

ازایران(بادخالتمستقیماستعمارانگلیس)بعد،جداشدنهرات.رسممیوجداشدنبخشمهمیازایرانچایترکمان بعد.

وآخرینآنهمشرکتدودولتبزرگدموکراتیک.هایطوالنیروسیهتزاریودولتانگلستاناستدرسرنوشتایراندخالت

درکوجهانِ انگلستان، و آمریکا است91مرداد11دتایغرب، یاستالینودستیارانشچونباقراُفبرایبعدهمبهتوطئه.

گوییمخیلیگراییکهامروزماازسخنمیاینملیدرنتیجه،.یایرانوجداساختنآذربایجانازخاکایرانبیاندیشیمتجزیه

ونهگریافراطیباشدیایرانیچالهتأییدوافتادنبهداممعنایشودتصورکردکهصدالبتهنبایدبهترازآناستکهمیپیچیده

مانبیانجامدکههیچربطیبهآنناسیونالیسمافراطیاما،ازسویدیگرنبایدبهنفیهویتملیواحساسملی.ماندندرگذشته

توانندمیدیگر،ازسویادگراونژادپرستهایناسیونالیستنژسووانسانگراازیککهنیکعدهناسیونالیستِالبته.اروپاییندارد

.نیستملیهویتتکیهکنندولیاینتعریفِهمیملتیوهوتیهویمسئلهبه

 

برایتعریفهویتملی-حتیباتعریفغیراروپاییآنبهگفتهشما-وقتیکهماازایدئولوژیناسیونالیسمبههرحال -

حلنخواهدهایاخیرصورتگرفت،هایعظیمیکهدردههجایینجابهیمهاجرتوای،آنگاهمسئلهمیریکمکبگ

جدیدهایتاسرزمینروندمیمیلیونهانفر؟،هویتملیبدهیمانتوانیمبهاینمهاجرمیبااینتعریف،چگونه.شد

.خواهندزندگیکنندآنهاحقدارندآنگونهکهمی.زندگیجدیدیشروعکنندشوند،جدیدساکندرمکانکنند،پیدا

هاسالودهآمدندهایهمسایههاستکسانیازکشورسالهمدرایران.دنشوهنادیدهگرفتتواندنمیهانفرکهمیلیون

باتعریفیکهشماازهویتملیکردیدمساله.محرومندانهازحقوقاولیهشهروندیفمتاساما،استکهساکنشدند

راشانهادفاعکردوحقوقزحقوقمهاجراتوانیمچگونهباتوجهبهمفهومهویتملیاینافرادچهخواهدشد؟و

 ؟تامینکرد



.دهدخودبُعدهایاینقضیهرانشانمیخودیِوگوذکرکردمبههمانآماریکهدرابتدایاینگفت.بحثبسیارمهمیاست

مطرحهاییکیازدلیل.مطرحاستدایاکشورهایاروپاییکاناوکااینمسئلهبیشتربرایکشورهایینظیرایاالتمتحدآمری

واقعحدرجهانهویتیموضوعِدوبارهشدنِ اینگرودر استهایبزرگمهاجرهضور گروه. هایمهاجربسیارمثالفرانسهبا

تونسبز بهورگاز بودخصوصالجزایرمراکشو مواجه بودهاعربهمشاملکه فرانسویوندیمهاجر آنهاییهم جاکه

.کردندمیبهفرانسهمهاجرتهازندگیکردهبودندوبعدمجبورشدندسال



امهاجرانکههویتاین نیدر استیبحثمهمیردگچگونهشکلمیکشورها درپیشایهرکشوریسیاستجداگانهالبته.

حالنوعهماهنگیبرسند،تابهمشترکیایکهایبهسیاستشوددراینزمینههرچنددرسطحاروپاکوششمی.گرفتهاست

اندموفقنشده درونیاروپایِ. .پذیریاستامروزهمینموضوعمهاجرانومهاجریکیازمشکالتمهموپرتنشِ اینجا دودر

ازوقتییناستکهبحثادربارهمهاجرانایرانیامروزفرضکنید.شودبحثفرهنگمطرحمیابتدا.هستموضوعمهممطرح

فرهنگاستیاواقعاآیااینزنندحرفمیفرهنگایرانیازدرکشوریمثلآلمان،فرانسهیاآمریکاانمهاجریاسومِنسلدوم

وبزرگجامتولدایرانیکهدرآنباآنهاستآمدآمریکاوبههبودهایکهپنجاهسالایرانیآنوضعیت؟ایازفرهنگخاطره

درهمالبتهایندومی.متفاوتاستهاستدراجتماعودبستانودبیرستانودانشگاهبافرهنگآمریکاییبزرگشدوهشد



فرهنگیمثلهایبخشیازساختاریاودربهسیزدهیانوروزعیدمانندهاییمرسوهاستزندگیکردفرهنگایرانیایباخانواده

هاییایرانیآیادربارهلهایناستکهمسئ.هاستراتجربهکردیایرانیغذازبانفارسییااگرفارسیبلدباشدوشعروموسیقی

البتهبهتناسبنوعتربیتیکه.هایفرهنگیخاطرهصحبتکردیامعنایکاملآن،،بهبایدازفرهنگایرانیهمنسلدوموسوم

موضوع.یفرهنگیشکلیخاصدارداند،اینفرهنگواینخاطرهتههاینسلدوموسومدردرونخانوادهیافهریکازایرانی

استفرهنگدرموردهویتخیلیمطرحشده کههمهاستبحثیاین. .وجودداردجا اروپا جذبمهاجراندربحثاالندر

بحثجامعهجذبکنند،هایمهاجررادرچگونهاینگروهواینکهانتگرسیون،بحثاینتگریشنیاَ.استخیلیمهمشدهجامعه

.مهمیاست



نگاهیکهبهیندبگوطوررسمیبهآنکهبدونوکمتربحثانتگراسیونداشتندهفرانسهاییدرجریانیاجریانی،ادورهکیدر

َاسیمیالسیون بیشتر داشتند همگون)اینموضوع و َانتگراسیون(سازیهضم تا بود هم. ایهنگرشپایاینردِتوانمیهنوز

هایبخشیازبحثامروز.دیدمرداناینکشورهاهایدولتهاودربحثهاوانگلیسیآلمانیباهافرانسویرویکرددررامتفاوت

و)رویتجربهاز.،مربوطاستگیرندپیشمیدرهایاینکشورهاهاییکهدولتهایمهاجربهسیاستجریانهویتِمربوطبه

هایاخیردرهمینسال.آیندیآمریکاکنارمیجامعهباترآسان،خیلیروندمیآمریکابهمهاجرینیکهمعتقدم(کارمیدانینه

.هاراببینیدهاوسیاستتوانیدتفاوتنگاهروشنیمیاند،شمابهروبودههایبزرگمهاجرانروبهکهکشورهایاروپاییبااینموج

سوسیالیستیراداریدکهبدترینسیاستهایبرخیکشورهایساسودولتشماازیک هارادراینزمینهپیشگرفتندوبابقاً

عقب ویاسیاستیکهدولتترامپدراینزمینهپیشگرفتهاستافتادهوارتجاعیبهاینپدیدهبرخوردکردندنگاهیکامالً

پیمانانسیاسیخود،بسیارانسانیهایهمیمخالفترغمهمهکشوریمثلآلمانراداریدکهصدراعظمآنبهدیگردولتِازسوی

بزرگ از یکی و کرد برخورد موضوع این رقمبه پذیرفتترین خود کشور در مهاجرانرا بوده.های شاهد خود درمن و ام

بهرسانه گوناگون کردههای مشاهده انسانکرات نگاهی با چگونه آلمانی عادی مردم که مهاام یاری به تازهدوستانه جران

اندرسیدهبرخاستهازراه 1براساسیکیازآمارهایمعتبریکهحدودسهماهپسازآغازاینموججدیدمنتشرشد،بیشاز.

شکل به آلمانی بهمیلیون مختلف کمککردههای جدید مهاجران به داوطلبانه بودهاندصورت خودشان حکومتِ یاور !اندو

.عرفِنگاهِاکثریتِعظیمِمردمآلماننیسترومُهیچشودبههدربرخیازشهرهایآلماندیدهمیایکهاینژادپرستانهحرکت



مهاجرانیکهازکشورهایهمسایه افغانستان)درخصوصِ وبیشازهمهکشور آمده( ما همبهکشور شما با کامالً عقیدهاند،

طبیعیِیحکومتازبستیزانههایانسانعلتسیاستهستمکهبه حتیحقمدرسهرفتن)خودمحرومهستندسیاریحقوقِ

افعانستانی از.!(کودکان مسئلهیکی های استموضوعمهاجرتمهم زبان اگر. ایران در عاقلی دیدیحکومت که داشتیم

داشتانسان مهدوستانه مشکالتیکه ایراندارندبسیاریاز افغانستانیدر اداشتوجودنمیاصالًاجران بهو ینمهاجرترا

انسانی پیوندهایتاریخیو آنبرایرشدهمزیستیمنطقهمانتبدیلمیفرصتیبرایافزایشِ از و فرصتکردیم هایایو

افزایشآسیب و کشور اقتصادیدو میمانناپذیریتاریخیرشد کردیماستفاده ایران. افغانستانیبخشبزرگیاز مهاجران با

یمیاناینمهاجرانوجامعهازطرفی.دارایمذهبمشترکهستندچهشیعهچهسنینیزمذهبنظرازوهستندزبانهم



هایارتجاعیوسیاست.دهدندهایبسیاریمادوملترابههمپیوندمیوجودداردوپیوفرهنگمشترکوسیعیوتاریخایران،

.یننگیاستبرتاریخمامادرحقیقتلکهاینهمسایگاندربرابرِیجمهوریحکومتاسالمیطلبانهجاه



سیاستهایکشورهایمختلفدرهایمهاجرتقابلاحتمالیهویتملیباهویتجمعیتدرمواجههباکهگفتید -

یراهحلیبراساستجربهبایدمعتقدیدآیابنابراین.اشارهکردیدفرانسهوآمریکاازجملهبه.گوناگونیاتخاذشد

 نشود؟تناقضاندچارهویتملیباهویتمهاجرشودکهدایپآمریکاورهایدیگرازجملهکشتاریخیدر



یجنبهیمهاجرهاایرانی.درنظرگرفتهشودعاملعنوانیکبایدبهانمربوطاستویکبخشهمبهترکیبمهاجربله،البته

کهیخاصیبودندهایاجتماعطبقهازاندوصیلکردهبودهتحمعموالًایرانیالبتهجمعیتمهاجر.شانباالستفرهنگپذیری

جامعهسازگاریشانفرهنگ یمیزبانداشتبیشتریبا . افغانستانمحرومدریمهاجریکهازیکمنطقهوضعیتِ سوریهیا

.رودمتفاوتاستکندبامهاجریکهازطبقهاجتماعیباالتریاباسوادترمیمیمهاجرت

 

چهشرایطییکفردست؟یبودنمعنایشچاساساایرانیپرسشاصلیماایناستکه.برگردیمملیبهبحثهویت -

 ؟بایدداشتهباشدتابگوییمکهاوایرانیاست



کههمهمثلهمدیگرباشیممقولهایرانیبودن باملتایرانباشدوایرانیکسیاستکهجز.معناییاستیبیبهاینمعنا

ازآنهایمهمتاریخیبخشیعلتحادثهکهالبتهدرطولتاریخبههستندسرزمینمشترکیکایرانیاندارای.آنیتنوعِهمه

یمرزهایایران،برخالفبسیاریازکشورهایمنطقه .تساسرزمینمشترکبودهیکمیازقدولیاینسرزمین.استجداشده

،مثلاردنهاشمییابعدهامثلوجودآمدندیاحتیبه)شانتعیینشدهایمرز 1پیکو–یسایکسنامهماکهپسازموافقت

.ومیانِفرانسهوبریتانیاتقسیمشدند،مرزهایمصنوعینیست(2391عربستانسعودیدرسال

                                                    
22
جنگاولخاللِدرهاکنند،یعثمانیدادهبودندتاآنانراتشویقبهبرخاستنعلیهبرایاستقاللآنانهابهعربهاییکهبریتانیاوفرانسهرغمقولیبه 

دستبهتقسیمامپراتوریعثمانیزدندومرزهای(یتزاریروسیهرضایتِبا)بریتانیافرانسهویسرینامه،براساسیکتوافق 232درماهمه،جهانی

خودتعیینخواهِبهدل(ایمیاندریایسیاه،دریایمدیترانه،دریایسرخ،اقیانوسهند،دریایمازندرانیاخزریعنیمنطقه)یخاورنزدیکرامنطقه

فرانسواژرژپیکوناممعمارانآن،یکفرانسویبههمحرمانهکهبینامهاینموافقت.کردند سِرویکانگلیسیبهFrançois Georges-Picotنامِ نامِ

لبنانوکیلیکیه،-2:ینفوذتقسیمکردبهپنجمنطقهپیکومعروفشد،اینمنطقهرا–یسایکسنامه،بهموافقتSir Mark Sykesمارکسایکس

نفوذفرانسهباادا نفوذفرانسه؛شمالسوریه–1یمستقیم؛رهزیرِ ،(یعنیعراقبدونموصل)النهرینکویتفعلیوبین–9یفعلیوایالتموصلزیرِ

اداره با نفوذبریتانیا زیرِ نفوذبریتانیاجنوبسوریه–4یمستقیم؛ زیرِ بعدی، قیمومتِ اردنامروزوفلسطینزیرِ یفعلیو مللیازالیبیناداره–5؛

.بندرهایحیفاوعکازیرِکنترلِبریتانیا.جملهحیفاواورشلیم

پیکواستوار–سایکسهایبندیایجادشداما،هنوزهماساساینکشورهابرهمانتصمیمتغییراتیدراینتقسیم2319تا،231هایالبتهدرسال

.است

 

 



نیکانمشترکیداریمهمچنین ما سرنوشتمشترکیداریم. فرهنگمشترکداریم.زبانمشترکداریم.تاریخو وهاآیین.

هایییتفاوتهمهرغمبهیکنوعدینمشترکداریم.داریم(دربهمثلنوروزوچهارشنبهسوریوسیزده)عیدهایملیمشترک

پس.کندتعریفمیبودنمارایرانیاهانیابهنظرمن.یآنچهپیشازاینتعریفکردموهمه.دولتمشترکداریم.کههست

کندکهماایرانیهستیمواینبنیادهاستکهروشنمی.کندچیزیراتعریفنمی،ابنویسندایرانییمرفاینکهدرشناسنامهصِ

.توانیمبهخودمانبگوییمایرانیمی

 

تعریفجابحثراادامهدهمکهولیبرایشروعبگذاریدازاین،مناقشهخواهمکردشمادرطولبحثدراینتعریف -

یکهخارجازمرزهاغیرایرانیانیراخیلیازتواندیمگفتیداینتعریفیکه.انعنیستشمابهقولقدماجامعوم

سرزمینایراندرطولتاریخیکوسعتهاییطورکهگفتیدبخشهمان.شاملشودهمراهستندرانیایکنون

نیاکانهاییازایرانامروزبخشباافغانستانیاتاجیکستانهاییازفرضابخش.یکسانینداشتوبارهاکموزیادشد

 .بازبانبخشبزرگیازمردمایرانمشترکاستهمهازبانآن.تاریخوسرنوشتمشترکیداشتند.مشترکدارند

،توجهبهزبانزنیدحرفمیزبانمشترکازچیزیباناموقتیچراکه،بحثبیشتریکردبایدیزباندربارهالبته

ولیبههرحالدر.دگذاریراکنارمیبازبانهایغیرفارسیهایساکنایرانخیلیازملتراینفارسیدارید،وبناب

مشترکاستیایرانیبخشبزرگیازجامعهباکنندکهبهزبانیصحبتمیبسیاریازمردمتاجیکستانیاافغانستان،

سوالایناستکه.ندیستیکهاالنایرانینشونددرحالمیمحسوبهاهمایرانیاینگفتیدوباتعریفیکهشما

هاراشاملوغیرایرانیباشدهاایرانیهمهیعنیشامل؟شودتعریفکردکهمانعوجامعباشدچطورمیرایملتیهو

 ؟نشود



«چندملیتی»یبحثِنادرستِدرباره.است«ملتایران»شناسموآنهممی«ملت»کهمندرایرانتنهایککیدکنمتأاول

دیدهنامعنایبهمطلقاً،کنیمیزبانصحبتمیدرحوزهوقتیبعدهم.هایاینبحثصحبتخواهمکردبودنایرانوریشه

یاچندجملهلمدراینجامای.ندادوزبانهایرانهمهمردمبخشاعظم.نیستایرانتاریخیهایقومهایمادریِدیگرزبانگرفتن

زبان زندهزرگکشورمانشناسباز علییاد کهفارغشناسمحمدحقدکتر بگیرم تعصبیبووام هر داز حق. شناسدردکتر

یکازمردمیایکهموردنظرمااستزبانهیچگونهزبانفارسی،به»:گویدازجملهمی«زبانفارسیازسنتتاتجدد»یمقاله

 لروبلوچوعربودیگرانازدیگراقوامایران«قومفارس»نیستکهباقیدِ ییعنیازترکوترکمنوگیلودیلموکردو

آنفرهنگوتاریخ،مشترکبازشناختهمی شوند،بلکهزبانیاستکهبهفرهنگایرانوبهتاریخآنمتعلقاستومثلخودِ

هایزبان–چهفارسوچهغیرآن–ایرانییاقوامدرکناراینزبانمشترکفرهنگی،همه....یاقوامایرانیاستمیانهمه

کارازسویدیگر،مردمفارسنیزدرکنارآننوعازفارسیکهموضوعصحبتمااستنوعدیگریرابه....قومیخودرانیزدارند

اند،سنخزبانفارسیهایقومینیزباآنکهازجنسوکنندواینزبانهایقومیآنهاراپیدامیبرندکهدرمجموعحکمزبانمی

یهیچیزدییاهیچمشهدارودهیچبوشهری،هیچشیرازی،هیچالری،هیچاصفهانی،گماننمی.رویباآنیکینیستندهیچبه

است زبانفارسیموضوعبحثما نام با که بگیرد زبانیبهره از خود مردم سخنگفتنبا .در حاصلآنکهزبانفارسینه...

یاقوامایرانیازرهگذرومی،نهجغرافیایی،بلکهواقعیتیاستفرهنگیوتاریخیواینبدانمعنیاستکههمهواقعیتیاستق

.آورندرسندوملتییگانهپدیدمییتاریخوسرنوشتییگانهبهیکدیگرمیفرهنگیگانهوبهپشتوانهیکاینزباندرفضایِ



بانفارسیمتجلیاستتابهحدیاستکههیچمعلومنیستسهمهریکازاینیزیگانگیفرهنگیوتاریخیکهدرآینه

یکازاینتاریخوفرهنگهریکاصالتاًازکدامونیزمعلومنیستپدیدآورندگان.آنتاچهحداستافکندناقوامایرانیدرپی

افارسکهدرکردستانیاکرددرخراسان؟وهمینسرشتاندیزیستهاندکهدرشیرازمیاند؛آیاترکبودهاقوامایرانیبرخاسته

گاهحدومرزجغرافیایینداشتهباشد،بلکههموارهچونحجمتاریخیزبانفارسیسببشدهاستکهاینزبانهیچ–فرهنگی

کنمکهشارهمیدراینجابهدوواقعیتتاریخیا12«.عظیمیازآبشکلبستریرابهخودبگیردکهدرآنجاریبودهاست

تأییدمیسخندکترحق زبانرسمیاینکشوردرهندوستانیکیازدو2191تاسالزبانفارسییکیاینکه.کندشناسرا

که بود زمان آن در و وبود فشار وبا انگلیسیزور شدسیاست فارسی زبان جانشین انگلیسی زبان ها هندوستان. در آیا

آیا.؟همینامروزسرودملیپاکستانبهزبانفارسیاست!دمهندرامجبوربهاینکارکردهبودندباتوپوتانکمر!ها«فارس»

یتمدنیایرانهمهمین؟درداخلکشورمانودرحوزه!اندبازوروزرمجبوربهچنینکاریکردهرامردمپاکستان!ها«فارس»

معناینادیدهگرفتندیگربهروینههیچوبههاستیایرانیزبانمشترکهمهصحبتازیکدرحقیقت،دراینجا.وضعیتاست

ایراناستیهازبان نهبهموجوددر همو حقِ درآموختنزبانمادریمعناینفیِ شانوطنانما بگویمدرمورد. یکخاطره

بهمناسبتدرگذشتخانمسیمینبهبهانی.شوندمحسوبنمیایرانیهستندوامروزکسانیکهاهلافغانستانیاتاجیکستان

گفتمنآمدوبحثمفصلیکردوستانییکجوانافغان.کردممنهمبودموسخنرانیتشکیلشدکهایدرپاریسجلسه

ایرانی ایرانچیزفهموتفسیرشامو کنیمدرکمیماکهآنبودنهدیگریاز ایراناو. کهاسمخودتانرا بهمنگفتشما

.وایننادرستاسترفتیمرونیب،ماازایندایرهدیذاشتگ

...ایاهستانیهایاافغانباتاجیکیزمانما.ملتاستسازههایاصلیساختنیکیکیازسرزمینمشترکودولتمشترکاین

آنایرانبزرگچیزیزا.یایراناستدورانگذشتهاما،اینموضوعمربوطبهسرزمینمشترکودولتمشترکداشتیمیک

وقتی،کنیمیایرانیصحبتمیدهندههایتشکیلایرانیوبنیانزمانیکهدرموردهویتِ،درنتیجه.امروزاستماندهکهایرانِ

سرزمینمشترک واقعحرفمیاز در مسرزمینیزنیم، مییگویرا امروز داردکه وجود . دولتدر راآندولتینیزبحثاز

برکهگوییممی حکومتمیامروز خوبحکومت)کندما و ماستبد بحثِ موضوعِ از بیرون تاریخی(ها لحاظ از تداومو

.پیشیناستهایحکومت

نظیرفرانسهوآلمانوبسیاریازکشورهایاروپاییرادرموردوضعیتهمین.وهممانعاستبهنظرمنهمجامعتعریفاین

یاههویتفرانسآنچهامروز.شودهاییکهبهتاریخخاصهریکازاینکشورهامربوطمینیم،البتهباتفاوتبینیزمی...اسپانیاو

یاعنوانفرانسهامروزبهیجغرافیاییکهاینمحدودهواستامروزودولتآلماندهد،دولتفرانسهشکیلمیتامروزراآلمان

.مطرحاستالمان

 

چونسرزمینیکهامروزاز.یکتعریفحقوقیاستهماینتعریفدرنهایترسدکهنظرمیکهدادید،بهیباشرح -

بهرسمیتشناختهشدهویالمللبینسطحیجغرافیاییوسیاسیمشخصیاستکهدرکنیم،یکپارهآنصحبتمی

بنابراینچهلزومی.استالمللیمستقرهست،ساختارحاکمیتیرسمیوموردتاییدنظامبینکهدرآنهمدولتی
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ایدئولوژیکیاستفادهکنیمکهبهکارامروزازمبانیگذشتهدوربرایتعریفهویتملیاستفادهکنیم؟یاداردازتاریخ

اینچیزیکهاالنمشکالتزیادیایجادخواهدشد،اماداشتهباشیمایدئولوژیکووقتیکهنگاهتاریخی؟آیدنمی

 یکنگاهتاریخیهمداشتهباشیم؟بایدکهکنیدچرافکرمیپس.حقوقیاستگوییدیکتعریفمی



کهپیشطوروهمان.باشماموافقبودماگرتنهاتعریفحقوقیبودمنکامالً.تواندباشدنمیتعریفحقوقییکتنهاچوناتفاقاً

هایازبنیانکهزمانی.اندشانتنظیمشدهیریهویتگروندشکلهایکالنحقوقیبربسترتاریخوازاینهمگفتماینتعریف

فرهنگمشترککنیممییصحبتیملتتشکیلدهنده هستندخیلیمهمیهایعاملتاریخمشترکو، سربحث. بر تنها

تازه.کهازلحاظحقوقیتعریفکنیمنیستدولتیفقطدربارهیا.شودحقوقیتعریفنظریجغرافیایینیستکهازمحدوده

فرهنگ،اسطوره،تمام.دنگیریِهویتِملیماباشتعریفِصرفِحقوقیِبدونارتباطباتاریخوشکلدیکنتوانهاهمنمیخودِاین

زبانیمشترکتاریخی،اینخاطره فراترازیاینهمهو بسیار حقوقیاستصِرفِتعریفِیکها درکهیمشکلبزرگاتفاقاً.

نادیدهگرفتهتاریخایرانوجودداردایناستکههویتایرانیاملتایرانوملیتایرانویرهدرباهانگاهیبرخ اندرا تاریخ.

حتی.سخنگفتاجتماعیهاینراجعبهموضوعتوانمیجاآنخیبدوندرنظرگرفتنتارهیججایدنیا.بسیارنقشمهمیدارد

هایدخیلکهبسیارنقشدارد،تاریخِآنامرهامثالًدرسازمانمللیکیازعاملالمللیمیانکشورهاییبیندربررسیاختالف

است ذکرکنمنمونه. ایرا اسمهایینابخردانهیکوششرغمهمهبه: ایکهشدهاستتا «خلیجفارس»هاییجعلیبراینامِ

المللینشدهاستنهایبیگاهموردپذیرشسازمانمللمتحدودیگرسازماناختراعکنندهیچ نامِترینعلتیکیازمهم. ها

کندتابرگرهیانگشتبگذارمتانبامن،بهمنکمکمی«مناقشه»یخودتانگفتهاینبحثیابه.است«خلیجفارس»تاریخیِ

تصور.مداشتهباشماوطنانباشمایابادیگرهم«مناقشه»آنکههیچقصدِامردرذهنبسیاریوجودداردبیخصوصاینکهدر

آنانهاوجوددارد،اغلبِایکهدرکشورهایغربیبرایدادنتابعیتبهخارجیکنمروندِدموکراتیکوبسیارمترقیوانسانیمی

هآوردکوجودمیواینتوهمرادرآنانبه.داردندبازمینککشورهاییکهدرآنزندگیمیهویتیوتاریخیهایجنبهدیدنرااز

یکتعریفحقوقیِ با شوندیمسائلحلمیهمهصِرفگویا آمریکابه. کشورهایاروپایغربییا هریکاز عنوانمثالدر

یاقامترسمی،داشتنکار،اقامتبااجازهزمانِمعینِمثالًمقدارِ)جودداردهایمشخصیبرایدادنتابعیتبهخارجیانوقانون

و(تربودندادنتابعیتدراینیاآنکشورتربودنیامشکلهایموجودمیانکشورهاوآسانتفاوتیباهمه...دانستنزبانو

اقامتخودکندکهاغلبهمپذیرفتهتواندتقاضایتابعیتازکشورِهایقانونیراداشتهباشدمیهرکسیکهاینشرط محلِ

تقاضایتابعیتکشورنوعیهمکهشمایِشوندوحقوقیعرضهمینِهادرشکلِبیایاینقانونطبیعیاستکههمه.شودمی

یافراداینکشورازومثلبقیهرسیدتعریفیحقوقیبهاینحقمیبراساسِآییدکنیدوبهتابعیتآنکشوردرمیجدیدیمی

دیحقوقبرخورداریهمه نمی. شما کهبهتابعیاما، حقوقیِ اینتعریفِ آنکشوردرآمدهتوانیدتنهاصرفِ یایدهمهتاینیا

شکل آنگیریوصورتتاریخوروندِ نادیدهبگیریدوهمهمندیملیِ شماینوعیخالصهیاینعاملکشوررا هارادروجودِ

کنید علتشایدیکیازدلیل. یا پذیرفتهمیییهاهایناسازگاریمیانخارجیها جامشوندکهبهتابعیتاینکشورها یعهبا

آشکاروهمینشانمیهمان شدکهاینکشورهاشکلیمعیارهاییباناسازگاریفرهنگیوبیگانگیباهمهندیدناینواقعیتِ

.اندگرفته

 



اینداریمجزچاره،وقتیبخواهیموضعیتامروزرابفهمیم.تردیدینیستنیازبهخوانشتاریخداریم،اینکه،دربله -

ونیازداریمکهتعریفیازآنداشتهباشیمکههویتملیاستمادربارهاالنبحثاما.رجوعکنیمکهبهتاریخاین

هایمختلفومتنوعیازتاریخروایت.تواندموجباختالفشوددرچنینجاییمیخیتار.شاملهمهایرانیانباشد

گربرویمآذربایجانروایتدیگریخواهیماگربرویمکردستانیکروایتتاریخیخواهیمشنیدوا.شودداشتمی

کهمورداتفاقهمهتاریخروایتمشترکاز،یکشودتبلیغمینابراینبرخالفتصوریکهدرنگاهمرکزگرایانهب.شنید

بنابراین.وجوددارداختالفآنروایتمشترکهمچنانیاحداقلاینکهبرسر.وجودنداردساکنانایرانباشد،

 .شودمیکهاتفاقافتادهسرکوبیاآنچنانگرفتهخواهدشدنادیدهیدیگرهاروایت

بهیکزمینهمناقشهبرانگیزآنرادرواقع،کندموکولبهتاریخوهویتملیرابهگذشتهتعریفنگاهیکهآن

ریخورجوعبهآنو،وبدیهیاستکهتابایدکنارگذاشتهمهجاایننیستکهتاریخرانممنظور.سپردهاست

شایدرسدکهبرایتعریفهویتملیبهتراستکهازتاریخدوریکنیموامابهنظرمی.فهمآننیازامروزمااست

بخشدرمواجههبا،کنیممیاماوقتیبهتاریخرجوع.شداگرفقطتعریفحقوقیداشتیماینمشکالتکمترمی

بهسمتخواهیمشدکهیچندزبانه،چندفرهنگیوچندگانهاست،ناچارعهیایرانکهیکجامبزرگیازجامعه

آیاهویتملی.استهاوگریزازمرکزشدهمنجربهنارضایتیاستکههمین.تفاوتهاحرکتکنیمسازیاینیکسان

 ؟موکولشودییچندفرهنگسازیفرهنگیدریکجامعهبایدبهنوعیازیکسان



بهنیستیکارهچنیننیازیبابداً به«سازیفرهنگییکسان»روسخنازهیچو نیست، شما، .تعبیرِ در چندتانپرسششما

 پیشاهکردطرحمسئله چند و مبنااهفرضگذاشتید بر و نتیجهفرضیاینپیشید یداتههاییگرفها هافرضاینپیشخودِ.

بایدیهویتسازندهوبخشمهمیکالبتهتاریخ.تنهابهتاریخرجوعنکردمبرایتعریفهویتملی،مناولاینکه.دارندمشکل

بلکههویتازلینیستهویتمایکاینراهماضافهکنمکهاما.ناقصاستیاگرتاریخرادرنظرنگیریمهویتماامروباشد

بهگرایانهذاتنگاهِمناصالدرنتیجه.استمتوالیساختهشدهیهاچیزیاستکهطیقرن.استیاجتماعییکبرساخته

ندارمتیهومفهومِ . ایناصطالحِ منبا اینگفت«مرکزگرایی»بعدهم، باشخصشمامرویسخن.وگوخیلیمشکلدارمدر

امروزه که است این حقیقت اما بهنیست، گفتروز و یکدیگر درک یکهمدیوگوهایجای میالنه مثلاصطالحی و سازند

همینیکیازاینبرچسب!برندکارمیبه«رقیب»رونراندنسپبرایبیبرچیک دکهباتاشمابگویی.است«مرکزگرایی»ها

وروهایمهمیکهبهسرنوشتکشیبحثیعنیدرِهمه!«مرکزگرا»شویدآنمخالفهستم،میقومیکردنایرانوپیامدهای

یکمردمآنمربوطمی نهسایهشوندمطرحمیهایبحثنهظرافت!شودبستهمی«برچسب»شودبا .آنموضوعِهایِروشنو

ترینکشورهاییکهحتیدرپیشرفته!شوندوخیالهمهراحتساختهمی!«دعوا»شودودوطرفِدیوارمصنوعیکشیدهمییک

!پایتختوجودداردمرکزویکشوندیکصورتفدرالادارهمیبه



درشاهدآنهستیم،امروزبهاینشکلوبااینمختصاتیکه،استشدهمطرحهاوقوموزدرموردقومهاییکهامراینبحث

وموضوعجدیدیاستکهبخشیازآنمصنوعیاستوبخشیهمواقعیکهعلتاصلیآن.استوجودنداشتهایرانیگذشته



بایددرجایدیگریجست هادرایرانتأکیدگفتکهبحثبرنفیوجودقومبایدبهبازهم.وجوکردکهتوضیحخواهمدادرا

.نیست

.باواقعیتتطابقنداردکهاصالًتاریخیخلقکنندکنندگراسعیمیهایقومجریانامروز

بحثِ بایدسطحهویتملیهویتِدر را ندیکردبها برایخودمانیکهویتیداریم. فرد مقام در شما مثالمنو در. بعد

یکهاوهگر اساسکارمان بر اجتماعی میی پیدا کنیمهویتاجتماعی مادری. زبان کردیماناگر باشد ترکیِفارسییا یا

وندر.هادرواقعفروملیهستنداین.هاهویتملینیستنداین.کنیمهویتدیگریپیدامییکهمدراینسطح...اذربایجانییا

فرهنگازخردهملییعنیفرهنگ.دنهموجوددارهافرهنگخردهفرهنگبزرگملییک استهایمتفاوتتشکیلشده در.

قابلوگیرندابلباهویتملیقرارنمیهستندودرتقمطرحیدرسطحدیگرساساًاهایقومیهایمحلیوهویتهویت،نتیجه

.نیستندهممقایسهباهویتملی

نمی ملی یکسانهویت کندخواهد سازی نهبحث. سر سرکوببر نه و است یک.نفی دیدن استپدیدهبلکه اجتماعی .ی

محدودهمجموعه دراین که کسانی میی زندگی ایران نام جغرافیاییبه ی فرهنگی با مجموعشوندتعریفمیکنند در که

یتنوعزبانیکهدرباهمهمشترکایرانیاناستزبانیک.داردیتنوعیکهدردرونخوددباهمهشوفرهنگنامیدهمییک

،درمجموعاماجداباشندازهمجاهابعضیدرتوانندمیاستکههایمختلفایرانهایبخش،حماسهایرانوجوددارددرون

هاراآنکهبخواهماینجزءبیکنمآنکلیتبحثمییدربارهمنودنسازیاتیککلیتیمیئیاینجزبهرغمهمهوهست

کوچکبشمارمنادیده بگیرمیا یکاینکه،درنتیجه. اینتعریفحقوقیهمدرخألکهخودِ)ارائهبکنیمحقوقیتعریفتنها

باتنهاوسرزمینمشترکودولتمشترکداریمیکاینکهاینهویتتعریفشودیاطبققانونبایدبگوییمو(شودساختهنمی

ودرستنیستوواقعیتایخواهدبودهویتبسیارشکنندهصورتایندرکنیم،رامشخصایرانیهویتبنیانحقوقیایندو

.کندتاریخیمارابیاننمی

شما.راطرحنکردموبهزبانوفرهنگهماشارهکردمومشکالتآنالبتهدرپرسشقبلیفقطموضوعتاریخ -

اماکسیکه.رنهایتیککلواحداستویکیاسترغمتنوعیکهدارد،دفرهنگوزبانوتاریخایرانعلیگوییدمی

چهکسیگفتهکهیکزبانیایکفرهنگ،کلیتجامعهایران.درموضعاقلیتقراردارد،چنینچیزیرانمیپذیرد

امادیگرانی.سازیتنوعفرهنگیوزبانینیستهاسرکوب،حذفویایکسانکهاینگوییددهد؟شمامیرانشانمی

 .چنیناحساسیندارندظاهراند،اهموضعاقلیتبودکهدر

ایننوعازوجودنداشت،شایدبهاینعلتاستکهدرایراناقوامدربارهایاینکهبهگفتهشمادرگذشتهمساله

فرهنگوکردکهاحساسنمیشایدهیچقومی.وجودنداشت،سازیکهدرصدسالاخیراتفاقافتادیکسان

سازیمنجربهسرکوبویکدستکردنوگویندایننوعهویتمیهابخشیازاقلیت.وردتهاجماستمموجودیتش

هاحسدیگریدارندوازاینوضعبینیدکهآنکنید،مینگاهمیهاوقتیازموضعاقلیت.آنهاشدهاستنادیدهگرفتن

سازیونادیدهایشدبراییکسانقعمحملیوبهانهکنیدکهساختنهویتملیدروابنابراینآیافکرنمی.خشمگینند

 ها؟یفرهنگگرفتنبقیه





باشی نداشته ملی هویت عمالًماگر بهدهیممیحکم مملکتی نداردکه وجود ایران اسم خرده. بهفرهنگاین معنیها

فرهنگیکهمنو.گبزرگرادیدپیشازآنبایدآنفرهن،اماندبایدبهرسمیتشناختهشویآنفرهنگبزرگزیرمجموعه

.شودهاباشدوفقطشاملاینقومیاآنقومنمیفرهنگهمانخردهوتواندجزمیهمشماداریم

کردصحبتشودییهممیگراایناصطالحمرکزیدرباره همصحبتکنیممی. حاشیه مرکزو مورد توانیمدر منخودمبا.

قطبمخالفمساختن دو ایننظا. متمرکبا امروزم چه و زمانشاه در چه مخالفبودهزیکه دارد هستموجود و ام نظام.

البتهفراموشنبایدکهدردورانپهلوی.امروزدرایرانحاکماستبعدازآنتابهخصوصدرزمانپهلویدوم،ومتمرکزیکه

آوردمهمانقالبهایایالتیووالیتیکهدستانجمنعِموضوبسیاریازحقوقومطالباتمردمایرانوازجمله(وبعدهم)اول

ییدورانرضاشاهتوضیحییافتدربارههایتمرکزگرایانهاگربشودبرایبرخیجنبه.مشروطیتبودبهفراموشیسپردهشد

،من.تدردستشاهمتمرکزکردنقدراشاههیچتوضیحیوجودندارد،جزیدورانمحمدرضرشدِاینتمرکزگراییِرشدیابنده

ایرانیکردنفدرالطرحِباهمومخالفهستمایننظاممتمرکزهمبا یشودهمهوگونمیدراینگفت.منباهردومخالفم.

هایخودمصورتمشروحدلیلتوانستمبهوگرنهمی.تواندریکجُستارِپژوهشیونظریمطرحکرد،بیانکردهاییکهمیبحث

متمرکزهستمنامنطرفداریکحکومتگویمکهاختصارمیدراینجاتنهابه.تیِطرحِفدرالیکردنایرانبیانکنمرادرنادرس

ایگویمبدونهیچحقویژهرمیتکراای،بههابدونهیچحقویژهبایدبهاستانبخشیازاختیاراتدولتمرکزیمعتقدمکهو

واحدهایعنوانِبهتنهانهمحترم،اندو،کهبرایمنعزیزرایایرانیهاقومرویهیچبه،اما.دادهشوداینیاآنبخشایران،برای

هایزیانکهدودِدانمرابسیارخطرناکمیهاییچنینطرحبلکهدانمایراننمیاداریِسازمانِحقوقیِیاساسِتشکیلدهنده

وعراقوافغانستانهاینمونه.هایایرانیخواهدرفتمهبهچشمقومسوزیبیشوپیشازههایناپختهوخانمانچنینطرح

انقالببختِمانیمنطقهازکشورهایبسیاریمقایسهبامادر.هستندماانهاجلویچشماینفاجعهوسوریهولیبی بزرگِ

داشته ایممشروطیترا برایندهای. امروزهرچهاز ایرانداریمبهیُو مناینانقالبمشروطیتاستدورانمدرندر ازجمله.

هاشدهاستوچهدراینچهدردورانپهلویهااثرکردنآنهاییکهبرایبییکوششرغمهمهبهو؛موضوعانتخاباتومجلس

نمی و نتوانستند بازهم حکومت، از «شرِ»توانند شوند! مجلسراحت و انتخابات هولنا! دامِ از را ما مشروطیت کِانقالب

هایتاریخیایرانیآنچهامروزضمنمحترمشمردنقوم.رهانیدوسنگِبنایحقوقشهروندیایرانیانراگذاشت«گراییقوم»

وایکهتعلقداشتهباشیممنطقهوحقشهروندیماستازهرجایایرانکهباشیمبههرقومجایگاهوبرایمامهمباشدباید

هرایرانیدرتعیین،وبدونآقاباالسر،یاینحقشهروندیشرکتمستقیموبارزترینجلوه.شیمهردینومسلکیکهداشتهبا

هیچقیدوکند،بیسرنوشتخویشوبراساسنیازهایخوداستازهرجایایرانکهباشدبههرزبانمادریکهصحبتمی

استثنایی اراده. از تنها دموکراتیککه حکومتی در شهروندی حقِ ویو باشد شده ناشی درونمردم ازجامعهدر که ای

آزادومختارتشکیلشدهباشد نبایدبانوعیالگوبرداریازبایدبسیارهوشیاربودو.تمامیبهدستآیدتواندبهمیشهروندانِ

منطقهامتزاجبسیارگستردهایهمکشورهوضعیتِ یا نادیدهگرفتجوار ایرانرا یقومیدر اینموضوعبسیارمهمِکمتربه.

هایبیجاوخانمانبرباددهوساختنایرانیخشونتوتعصبتبعیضوراهرهاییاز.امتزاجقومیدرایرانپرداختهشدهاست

یایرانیازهمهکههرایرانیدرمقامشهروندِدرایرانیِ!آزادودموکراتیکاحترامبهحقوقشهروندیبرابرهرایرانیاستوبس

معیوببایدبرایرهاییازاینساختارِ.حقوقخودبرخوردارباشد خشیازاختیاراتتقسیماتمدنیکشورببراساسمتمرکزِ



کهاینخودمستلزمکارِکارشناسیزاینسیستممتمرکزبیرونبیایدهایایرانمنتقلشودوایننظامابهاستاندولتمرکزی

.ی«پان»ورهابودنازهرنوعصبِعصرِجاهلیتاستتعهیچنوعدقیقوعلمیوبدون



بعدازحملهمسلمانان.هادرکشورمادینیبودهاستبخشبزرگدرگیریهابهایرانیکیعربزمانحملهازبهلحاظتاریخی

ایرانیدانیمکوشیدندهاییکهمیهاوسیاستباوسیلهبهایران جدیدملتزمکنندهارا بهکیشِ بزرگاکثریتسرانجامنیزو

مهاجموبهزیرسلطهکشاندنافزونبرکشورگشاییِدرآندوره.ندشدایرانمسلمانمردم هاکشمکشامپراتوریایرانقومِ

اهلسنتتفوقیهامسلمانشدند،دورهکهاکثرایرانیبعدازاین.بودگریوحتیمسیحیتویهودیتمبارزهبازرتشتیبرای

زورشمشیرشاهصفویبهاکثرمردمبودبااهلسنتکهشیعیاننزاعهمبهبعدهیصفویدوره.شیعیانوهاودعوایسنیدبو

نبایدازنظردورداشتشوندشیعهمی ایرانواستقاللکشوررا پادشاهیافشارها،نادرشاهدردوره.کهالبتهموضوعِ یکوتاهِ

یآییبزرگدشتمغانوچهدرنجفهمهتضادمیانشیعهوسنیراازمیانبرداردوچهدرگردهمافشاربسیارکوشیدکهاین

پیامبرمشترکوکتابمشترکوسنتها،راجمعکردووادارشانساختکهبراساسسهاصلِینحلهعلمایاسالمی،ازهمه

ایمپذیرفتنداما،عمرنادرشاهکوتاهبودوایناقدامهمادامهیکدیگربازداردکههمگیه...ازلعنونفرینومشترکآنانرا

گرایابرخیکشورهایهمسایهدامنهایقوموازسویبرخیجریانموضوعهویتِقومیبهشکلیکهامروزمطرحاست.نداشت

.درتاریخماسابقهنداردشودزدهمی



ایموآنچهایجادنکردهگووگفتهایزیادیبرایراه.کنیمهمصحبتنمیبهنظرمننقصبزرگیکهماداریمایناستکهبا

یگذشتهدر.ماباهمدیگرارتباطداشتیمونبودوضعیتبهاینصورتدرگذشته.اندایمیاکردههمکهبودهاستخرابکرده

دردوران.امروزدیگربهآنشکلوجودندارندههایسیاسیبودندکاشسازمانشایددلیل؛باهمارتباطداشتیمبیشترنزدیک

.خودشراداردهایعلتیتدیگریروبهروهستیمکهماباواقعوهاستکمشدوگوبیننیروهایاپوزیسیونامکانگفتجدید

علتیکیاز مطرحشدنحادِ ایراناستودردینیحکومتبرقرارشدن،امروزهادرایرانِهویتهویتوموضوعِهایاساسیِ

ایرانی دست)نفیهویتِ ِکمفرعیجلوهدادنآنیا منآنبخشازآخوندهای)ازسویمالیانوآخوندهایحکومتیاست(

میایران مستتثنا کنمدوسترا .) حیاتیِ برایدومینباردرموضوعِ برایبسیاریاز.ایمدچارمشکلشده«ایرانیهویتِ»ما

تنهاازاینبرایایناناهمیتکشورایرانگاهاهمیتنداشتهاست؛عنوانِایرانهیچایرانبه(یآنانهمهوصدالبتهنه)آخوندها

باانقالبایرانوفرادستیمالیاندرآن،حکومتهویتی!وبسجهانبودهاستیتنهاکشورشیعهزاویهبودهاستکهایران

قائلشدو  گبهفراملیبرایخود وصورتبسیار یکنظامسترده به با)یاثناعشریشیعهیدینیِسویهسازییکهویتمند

والیتفقیه جنبهدست(شاقولِ تمامِ در میهایفرهنگیوسیاسیواجتماعیجامعهیازیدکهآنرا بینیدیما کافیاست.

هایبزرگانحوزهکهدروسخنانوسخنرانیهاهایدبستانیودبیرستانیبیافکنیدیابهفرمانهایدرسیدورهنگاهیبهکتاب

باالهایفرهنگیِسیاست واژهحکومتدستِ ببیندچهنفرتیاز دارند«ایران»یدارندمراجعهکنیدتا طرحآنرا! وآشکارا

!داننداسالممیمبارزهبا





یکچنینهویت داشتیدینیدستِسویهسازیِ دنبالخود هویتِاول،ینتیجه:کمسهنتیجهبه موضوعِ حادِ مطرحشدنِ

آن ماوچگونگیِ ایرانیِ خود؛واقفشدنبیشتربههویتوموجودیتِ،یک:اینخودنیزسهپیامدمهمداشت. حالوتاریخیِ

.خوندستیزوضدِآیدیگرستیزی؛سه،سربرآوردنیکجریانِقویِدینپرواوزندهشدنروحیهنوعناسیونالیسمبیدو،رشدیک

ترینمرجعِسیاسیودینیایرانهایبزرگگفته)دوستیگراییوایرانیایرانهایرسمیعلیهیدستگاهبامبارزهیدوم،جهنتی

بیاورید یاد به اینخصوصرا زمانجنگدر در کم( ایرانیدرگفتمانِشدنِرنگو هویترسمیهویتِ ، جامعههایفرعیِ

ازجملههویتصورتپُررنگیمطرحشدبه تبعیض،یسومنتیجه.هایقومیند، شدیداً یحکومتگرانهآمیزوسرکوبسیاستِ

وبراساسِیکقانون.،سلبکردهاستشاندلیلِسنیبودنازاینان،بهبرابرراناهلِسنتما،امکانهرنوعحقوطناعلیههم

هایمحلیدشکلِدادخواستیدینیبهخودبگیرند،بهشکلخواستتواننهاچوننمیشناختیاینخواستیجامعهشدهشناخته

.کنندبروزمی(«ملیتی»تعبیریوحتیبه)وقومی

 بعد هم برآوردن سر و شوروی گستردهفروپاشی و دوباره گرایشهابحثی موجودو پیشینِ مثلهای بود خاورمیانه در

.یایرانیونیروهایاپوزیسیونآندامنزدهایفکریجامعههاودرگیریهاودغدغهکهبهبحثترکیسموپانمعربیسپان

دربرابرهمایحکومتگرانهسرکوبهایخشنوسیاست در بلوچستانمنطقهوطنانما وهاییمثلکردستانو ... بیگانه»و

همهمعتقدمکهبابااین.میداشتهاستهایقومیهنانمادرچشمحکومتنیزسهمِمهمیدرسربرآوردنموضوعاینهم«بودن

روشنشودکهبرخورداریازحقِهایقومیدارندبایدگفتکسانیکهخواست نمیکاملِوگوکنیمتا تواندبهشهروندیچرا

.یعملبپوشاندمیهنانماجامههایاینگروهازهمخواسته



فکرایآ.مهمیاستموضوع،ودداردکهحتیاگرجدیدهمباشدهادرایرانوجدربارهاقلیتمشکلیامروزبههرحال -

 ؟شودمیها،باگفتوگوحلهاونارضایتیهاونگرانیایناختالفکهدیکنیم



وضوعِبهمگرایانهمنمطلقانگاهذاتهمانطورکهگفتمتواناختیارکرد؟وگووجودداردویامیمگرراهیجزگفت.بله،دقیقاً

کهگویاقبلازتاریخوجودداشتهوبعددارندازایرانوایرانیازلیکهمفهومییایرانیستپانهایخالفجریانبر.ندارمتیهو

وبراینباورمهستمکههموارهباید.چیزیمعتقدنیستم،بهچنینوتاآخرتاریخهموجودداردآمدهتابهامروزدرطولتاریخ

دکتریادزندهایبکنمبهبرخیکارهایدراینجامایلهستماشارهتیهووضوعِدرم.ازگذاشتوفراهمآوردرابگووامکانگفت

دکتربهاربعدازدرگذشت.یبودرنظیاسطورهوتاریخباستاناستادبییدرحوزهبهار.بهارمهرداد کتابیباعنوانِ«هآگ»نشرِ

ایکهبرایاینمجموعهمندرمقاله.اهنفرازمتخصصانواهلفندرآنمقالهنوشتندنزدیکبهپنجمنتشرکردکه«بهارادی»

،،21تا،،25آریاییانکهازحدود»گویددکتربهارمی.11نوشتمبهموضوعیپرداختمکهخیلیبهبحثفعلیمانزدیکاست

بهسالپیشازمسیح،عمدتاًازهمانطریق،،،،2پیشازمسیح،ازطریقآسیایمیانهوهندوکشبهسندرسیدند،حدود

به وعقایدبومیاندرهزودیزیرتأثیرآییننجدایرانواردشدند، کهمتمدنها قراریسندونجدایران، آریاییانبودند، تراز

آیین ترکیبخویشکاریخدایانو انقالبیعظیمدر و آمدگرفتند ایرانیپدید و هایهند » برداشتالبته،»که و هایعقاید

تلفیقیازایندوعاملپدیدآمدکهخودسببجهشیآریاییهندوانوایرانیانیکسرهدرعقایدبومیحلنشد،بلکهسرانجام
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هایعظیممادوهخامنشیدرغربایرانوظهورزردشتپیامبردرشرقکهازجملهدولت«.فرهنگیوایجادفرهنگیواالترشد

 و است...ایران آن پیامدهای .از دبهار ربارهحتی استکه معتقد نوروز سده،جشنیجشن احتماالً مهرگان، نوروز، های

هاعمدتاًریشهدرفرهنگبومیوهایمهمایرانباستاناستکهاغلبِآنهایسیاوشیازآیینیینهایکشتوبرداشت،آآیین

عیدنوروزیاول»رساندودرواقعیتمدنِبومیِآسیایغربیرابرتمدنآریاییمینههندوایرانیدارند،واینخودتأثیرعمده

فِرَوَشی بزرگداشت ایرانی سنت با آیینبهار با تطبیق قابل و درآمیخته بودها گشته آسیا نوروزیغرب هایانیجر13«.های

ازشدهبرساختههویتِوتزاجفرهنگیمابهاینباید.دراهرگزبهدکترمهردادنبخشیدنانسخناینرانیایستیونالیناسیافراط

گویمهویتایرانییکذاتازلیمیوازاینجهتاستکه.توجهداشت،استیاجتماعییبرساختهیکپدیدهکه،هامیانآن

.گوکردوتواندربارهآنگفتمیثابتینیستوییکپدیدهنداشتهوامروزهموابدی

 

اگرمایکمفهومذاتیبرای.بینیدنمینگاهذاتگرایانهواینکههویتایرانیرابایکمهمیاشارهکردیدینکتهبه -

گوییدقابلتغییراستودرطولتاریخبارهاتغییرکرده،تالشبرایتعریفچنانکهشمامیهویتملینداریموآن

امروزچه،بهچهمعنیاست؟تواندتغییرکندیتملیمیهوکهآید؟واینبهچهکارمامیمشخصیکهویتملی

 ؟واختالفاتراکمکندباشدتواندبهسودجامهتغییریمی



ایدیگرآنراازودرمرحلهناپذیرهویتملیبگیریدبخشجداییراتوانیددریکمرحلهمذهبشمامیمثالً.یکنمونهبگویم

مثالدرموردیونان.شکلگرفتندمذهبمشترککشورهاییهستندکهاصالبراساس.هایهویتملیکناربگذاریدشاخصه

 .دیجداکنشانمذهبراازهویتملیدیتوانینم

 .تریباشدیروشناسراییلنمونهشاید -



یاسراییلنمونه.ایدرموردآنوجودنداردیونانکشوریاستکهمناقشهاما.استزیادمناقشهلییاسراراجعبه،البتهبله

اعرابومیاندراسرائیلباالخره.همدرآنجاوجودندارداصالدعواییبینیدکهمیدرموردیونان،یمهمیاستامانمونه

.وجودداردیبزرگِتاریخیمنازعه،منازعهاسراییل

درامروز،ولیبودسخنصادقهمینیزنتایکقرنپیشدرموردفرانسه.ناپذیراستجداییشانتیازملمذهبدریونان

..پذیرفتهشودشانهویتملییازجزوعنوانبهکهمذهبممکناستنافرانسه



حدودشصتامروز.درفرانسهمهماستوکارکرداجتماعیمهمیداردکماکانباشندومذهبمذهبیتوانندهامیآدمالبته

گویددولتیکهمیهمان.کندپرداختمیدولتفرانسهکنند،ادارهمیمذهبیهاییکهجریانهایدبیرستانیهزینهدرصد

گوییدچراتاریخراواردمی.ندندانمیانشملیهویتوراجزرغماهمیتمذهبدراینجامعه،آنوبه.بادینکاریندارممطلقاً

نژادآریاییووپاکخونِوضوعبهمدرهویتگرایانهیکبخشذات.ملیاستهویتِتعریفِوِجزچون؟کنیممانمیهویتملی

ایندست نمیاما.انگیزچیزدیگرینیستکهجزسخناننفرتگرددیبرممزخرفاتیاز تاریخرا کنارگذاشتتوان، منهم.
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باورمیبسیارخوشحالمی تعریفهاتنداشتمکهملیتفقطتعریفحقوقیداشتهباشدوهویتملیهمشدمکهمثلشما

باشد منچنیننظریندارماما،حقوقیداشته دستتاریخمهرکاریکنی. کندنمیشهیچکشوریاز فرار مهمتواند اما،

 .اشهایمنفیجنبههایمثبتآنوپندگرفتنازجنبهفراگرفتنازتاریخاست؛پاسداشتنِ

درکشورهایدردورانکهنگراییکهملیمیانگفتیدکهوحرفزدیدیناسیونالیسمدربارهدرابتدایگفتگو -

دردنیایامروزناسیونالیسمایدئولوژیقابلدانیمکهمی.گذاریدمیتفاوتباناسیونالیسماروپاییآسیاییمرسومبوده،

کهموردانتقادگراییهستندجریاناتارتجاعیوراسترفتند،جریاناتیکهبهسمتاینایدئولوژی.دفاعینیست

کنندوازآناستفادهدرآمریکاهمجریاناتارتجاعیازناسیونالیسمدفاعمی.خواهقراردارندنیروهایدموکراسی

فکرانوازروشنبسیاریشودویقابلدفاعیتلقیمیهمچنانایدهناسیونالیسمآیدکهدرایرانبهنظرمیاما.کردند

اینتفاوتآیا.کننددانندوباافتخارازآنصحبتمیمیتاناسیونالیسهایبرجستهخودرهایملیوچهرهشخصیت

 ؟کهمایکتاخرتاریخیداریمدرمفهومناسیونالیسماستیااین



 پردامنهوپرجدلیاستو ایرانیفقطهماینیکبحثبسیار کههایانسان.نیستهامیانما وآمریکا اروپا دربزرگیدر

اینقابلاحترامکیآکادمیحوزه هومیکارکردپهنهومرجعهستنددر اینزمینهجدلکنندو هایبسیاردارنددر بحث.

میان اینکهآیا وملیتگراییوملیییاروپاناسیونالیسمراجعبهناسیونالیسمو یتفاوتهایکهنمیانملتگراییموجوددر

باشدومتعصبینیستکهازقراریکینظرمیاندوآدمواینتفاوتِ.ستهوتفاوتنظریعلمیمرافعه،وجودداردیاخیر

.نداهکردهاکاروپژوهشاینزمینهدرعمرکهیکاستهاییآدممیان،بلکهدوستانساندیگری



امروز.کامالارتجاعیاستچیزیوجوددارد،مفهومرایجیکهامروزدراروپاوآمریکاعنوانناسیونالیسمبهکهمنباشماموافقم

اینبحثباشمادر،درنتیجه.نوپِلُمثلافراطیراستهایمثلترامپاستودراروپاجریاندرآمریکاکسینگاهاینبرآیند

اینیک.وجودداردهمگراییتاریخییکنوعملی،مصریاچینیامثلکشورماجاییبحثمنایناستکهدراما.موافقم

.متعصبنیستیهاآدممرافعهمیانِومهمآکادمیکاستبحث



یکدولتدراینکشورها.دراروپارشدکردوشکلگرفتآرامآرامگراییداریمکهازقرنپانزدهملیبحثایناستکهمایک

 نداشتملی وجود امپرا. تیا زیر که بودند کشورهایی یا بودند حکومتوری میدینی واداره روماشدند کلیسای دستورز

یاهایدینیواینسرزمینازترآرامواحدهایکوچکدرنتیجهزمانیکهآرام.نشینبودندنشینودوکیاشاهزادهگرفتندمی

کهجنبشهاییعلتیکیاز.آلماناستکشورِخیلیروشنییکنمونه.طرحشدممفهومملیپیداکردنداستقاللوریتامپرا

بودزیرِپوستِجریانپروتستانتیسمناسیونالیسمآلمانییوجودِرگهرشدکنددرواقععیسرچنینآلمانتوانستپروتستاندر

وجودهماختالفتاریخییلهمسئهماندربارهامروزدرآلماناتفاقاً.رهاشودهاکلیسایرُموپاپغِخواستاززیریوکهمی

هاییومنطقههستندبودندپروتستاننشینژرمن،یخیازلحاظتارهاییکهمنطقههتقریباًتوانگفتکدرآلمانامروزمی.دارد

لوترشاهزادگانآلمانیپشتِ.خوانیداردشانهمباتاریخکامالًاینامرماندندوکاتولیک،بودندنشینرومییخیازلحاظتارکه

.ندبودرومدربرابرِطلبیلیکحرکتاستقالدنبالبهدفاعکردندازاووایستادند



البتهمطرحشدن.مطرحشد(ملت)«ناسیون»وموضوعدآرامدولتتشکیلدادنکهآراموکشورهاییکوچکیواحدهادراین

درعصرجدیدِاروپامطرحاسترا«ملت»یموضوعتشکیلهاییکهدربارهیاینبحثوهمه«شهروندی»و«فردیت»و«فرد»

شبسیارقویدرعلومانسانیگراییکچون،اماروپاییومحلیبودفرایندکامالااینفرایندیک.دراینجاتکرارکنمخواهمنمی

.کردندبایستازآنپیرویمییفراگیرِجهانیمطرحشدکهازقراربقیهمیپدیدهعنوانیکاینموضوعهمبه،استیمحوراروپا

وجودراستهایجریانمحوریهمدراروپا.محوراروپاستهموفرایندهایتاریخیبازخیلهتارازجمفکرکردندکهدرهمهچیز

حتیکشورهاییکهادعایانترناسیونالیسمداشتند،ماننداتحادجماهیرشورویسابق،آنهانیزبه.چپهایدرجریانهمداردو

.کنمامواینجاتکرارنمیینازآنصحبتکردهوگویپیشدرگفتدیگردردامچنینتفکریافتادندکهشکلی



مامبنیانتبهایرانمذهبیکنونیحکومتازطرفدیگر یکپاپشتِهایملیما نبودِ فرهنگیکهانسانزدودر هافضایبازِ

براینادربربشکافندراتومشکالگوکنندوگفتونزیدررادیوتلویهایاومطبوعاتوکتابهادرسمینارهاوکنفرانسبتوانند

خزعبالتیهاینژادیوبحثاشهاستکهحاصلرفتکژراههآنبهبخشیازکهشکلگرفتمقاومتی،جریانضدملیحاکم

نژادآریاییوخونِمثلِ مسمومعربدر ایننوعملییک.است... ناسیونالیسمیبخشاز اینسالگراییو ایرانکهدر در ها

.عنصرِملیدرایرانحکومتِمالیانوتحقیرِیدینیِجانبهسازییکآلودیاستنسبتبههویتاستواکنشخشمشکلگرفته

هستم...ضدترکووضدعربافراطیِناسیونالیسمِنگرانِبسیاریمنهممثل خیلیپیشازاسالم. باتاریخیهایرابطهما

طایفه داشتیمعربهای ها . تاریخِدر سالههتمام چهارصد رابطهایننیزمانزارو بهتاریخییهمه همه، ورغم مشکالت ی

کشورهاییادرازاینمملکتشدندوجزویهاآمدنددرایرانوترکیا.ایمهداشتهاباعربایم،هایتاریخیکهخوردهصدمه

یضدعربوضدترککهاینجاوآنجامشاهدهپدیدهاین.همهتاریخمشترکونقاطمشترکفرهنگیداریمهمسایهباعثمانیاین

کردخیلیخطرناکاستکنیممی آنمبارزه با باید و چنینپدیده. بحثعلمیکسانیهایخطرناکیباعثدشواریِظهور

نفیبهخردانهبییاینناسیونالیسمافراطیِنفبایدتوجهداشتکهدرضمن.نشوندافراطوتفریطخواهنددچارمیشودکهمی

جمعیِتواندبهکوششِایاستکهمیترینپیامدهایچنینوضعیتی،صدمهویکیازخطرناک.نیانجامدیتاریخهایواقعیت

شود،هانمیالبتهاینوظیفهتنهاشاملایرانی.یمردمانکشورهایمنطقهبرایهمزیستیوهمیاریامروزوفردایمابزندهمه

.یدباآگاهیومسئولیتدراینروندشرکتکنندهایمنطقهبایملتهمه  

 

،آیااساساتعریفداردمفهوماینکههاییوپیچیدگیباتوجهبهمشکالت.میبرگردیملتیبهمفهومهوسوالآخردر -

هابهیکهویتملیچیزمفیدیاست؟آیااینمنجربهانشقاقبینملتهویتملیدردنیایامروزووابستهبودن

 چنانازمفهومهویتملیدفاعکرد؟شودهمچطورمیامروزیایدردننیست؟



مفهوموکهبهیکنمهیچانسانفکرنمی.است«دیگرندآدماعضاییکبنی»هاهمانترینسخنکنمکهیکیازانسانیمنفکرمی

نداشتهباشدکندفکرمیانسانیتواقعیت روزکهآرزو یانسانبرداشتهشودوهمهملییتماماینمرزهای، درمقامتنهاها

واقعیتاما،.دیگرسروکارداشتهباشنددرمقامانسانباهمتنهابلکه،...وانسانونهبهعنوانفرانسویوایرانیوامریکایی

کهمابدونایرانیتردیدنکنید.بشودمحققتواندجهانیشدنبدونایرانیبودننمیبرایما،مروزا.یزدیگریاستامروزماچ

زمانیمیسربلکه...مانویتاریخیفخرفروشیبهگذشتهباواینهمنه.نخواهیمشدکهبایدوشایدجهانیچنانچهبودن



فروتنیاستکه با کلیدیِوطرحِ؛خواهیمباشیمچهمیچهدردستداریمودریابیمچههستیموکوششکنیمتا پرسشِ

 شناختیِایرانیبودنامروزبهچهمعناست؟جامعه-فلسفی



.وگوبسیارسپاسگزارمبرایبازنشرِاینگفت«ایرانگلوبال»،«رادیوزمانه»،«گویا»،«عصرنو»هایازسایت*

لویِآنرابگیرد،آنکهحکومتبتواندجیایران،درایرانیکانقالباجتماعیاتفاقافتادهاستبیکاظمکردوانی،مسئله**

.24/21/2932،«آسو»سایتِ

 


