گفت وگوبا کاظمکردوانی 


برایجهانی شدن،ابتدابایدایرانیباشیم 

محمدحیدری
بحثهای اصلی این
*** توضیح :این گفت وگو  نخستین بار در سایتِ «آسو» ،به تاریخ  2931 ،2،،1منتشر شده است*  .
ملیگرایی
مانوتعریفمفهوم هاییاستچون«هویت»«،هویتملی»«،ناسیونالیسم» «،


ازتاریخ
گفت وگودربازاندیشیِبخشی

وتفاوتهایآن باناسیونالیسماروپاییِقرنبیستم«،ایرانیبودنبهچهمعناست؟»(وهمچنینبرخی

وملیت گراییدرایران»

سویه ی دینیِ حکومت» و پیامدهای آن ،که صدالبته مثل هر
هویتسازیِ یک 
علتهای سربرآوردن جریانهای قومی) « ،

هامطرحشدهاند .


اینبحث
یدیگریموضوعهایبسیاریکنارِ


وگویزنده

گفت


-

آیامیتوانمفهوم«هویتملی»راتعریفکرد؟ازهویتملی بایدتعریفحقوقی داشتیاتعریفیتاریخی؟دردنیای

امروزگویاهویتملیباتعریفیحقوقیممکنشدهوشهروندبودندرهرکشوریباجغرافیایسیاسیمشخصکه
آناننیزشناختهمیشود.آیادرایرانهمبایدچنین

منجربهاثباتحقوقشهروندیشود،بهجایهویتملی
سابقهیتاریخیازایرانوحتیفهمیایدئولوژیک
تعریفیداشتهباشیم،یااینکههویتملیماهمچنانبرمبناییک 
میشود؟
ازآنساخته 


هایگوناگوناجتماعیتاعرصههایحقوق


هادرزمینه
واژهی«هویت» یکیازپُربَسامدترینواژه
شروعکنیم .

ازمفهوم«هویت»
مطرحمیشود.درهریکاز

ودرسطحهایمختلفِزیستِآدمینیز

شناسیوفلسفهوجامعهشناسیوقضاییو ...است


وروان
بهیکگونهمطرح

روانشناسیوعلوماجتماعی
اینکاربردهاهممعنایخاصخودرادارد.درمقامِمثالموضوعِ«هویت»درعلم 
کارنمیرود.درعلوماجتماعیمفهومِ«هویت» بایدبااحتیاطفراوان ووسواسعلمیبهکاربرده

یکمعناهمبه
نمیشودوبه 

شود.
هاوعلتهای


کهدلیل
یکمعناجدیداست
یبه 
بهوسعتیکهامروزشاهدآنهستیمپدیدها 

دوبارهیموضوعِهویت
البتهبازگشت 
هایاستقالل طلبانه


جنبش
های پنجاهوشصتمیالدیوسربرآوردنِ
دهه 
تاریخی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادیِخودرادارد .در 
موضوع و مسئلهی «هویت» بُعد خاصی یافت .پس از شتابِ روزافزونِ روندِ جهانی شدن و فروپاشی اتحاد جماهیر شورویو
گسترده یمهاجرتجهانی

تغییراتبزرگسیاسیواقتصادیوبین المللیکهشاهدآنهستیمکهیکیازپیامدهایآنموجِ 

اینموضوعهایمهمجهانماتبدیلشدهاست .درتاریخجهانچنینوضعیتیکهما

استموضوعوبغرنجِ«هویت»بهیکیاز
امروزشاهدآنهستیموجودنداشتهاست .براساسآمارسازمانملل،درسال1،22تعدادمهاجرانجهان151میلیوننفربوده

است 2 .یعنیبرابرِکلِجمعیتِکشورهایآلمانوفرانسهوانگلستانوهلندوبلژیکوسوئدوپرتقال!وبراساسهمینآماردر
بازهیزمانیسال 1،2،تاسال 1،25تعدادمهاجران جهان ازرقمِ 11،میلیون نفر بهرقمِ 141میلیوننفررسیدهاست ! 1

یعنیدر5سال 11میلیوننفربهمهاجرانجهانافزودهشدهاست!

مطرحکردهایدبپردازمبایدپیشازهرسخنیبهسهنکتهتوجه

حالاگربه طورِخاصبهپرسشیکهشمادربارهی«هویتملی»

کرد،نخستاینکه  اساساًتمامبحثمنایناستکه نگاهمابهموضوعِهویتبایدنگاهیشهروندمحورباشد.دودیگراینکه
یجامعهشناسیوعلوماجتماعیاستوسهدیگراینکههیچموضوعِ


کنیمدرعرصه

یکهمادراینجابحثمی
موضوعِ«هویت»
مسئله ی

دربارهی«
وگویپیشینمان( 


درگفت
حقوقیپیداکندو باتاریخآنکشورارتباطنداشتهباشد.

کالنینیستکهبیان
مردم،ازجملهآزادیها،صحبتکردم.اما،دراینجاموضوعصحبتماتنها

ایران»**)اتفاقاًدراهمیتِبیانِحقوقییافتنحقوقِ
بهدونمونهاشارهمیکنم (وبعداًبیشترنمونه

یآنمیتواند بیانِ حقوقیبیابد.دراینجاتنها


بلکهنتیجه
بُعدیحقوقیندارد 
رفته یآلمانوفرانسهرادرنظربگیرید .درآلمانبراساسقانون یکمالیات
خواهمآورد) :دوکشوردموکراتیکوبسیارپیش 
یعنیهمه یمسیحیانیکهعضوکلیساهستند

یشعبههایپروتستانتیسم)وجوددارد .9


وهمه
کاتولیک

اجباریبرایکلیساها(
بخشیازمالیاتخودرابهجایآنکهبهدولتبدهند،بهکلیساهایخودپرداختکنند!یعنیخودِدولتاینسه مِ

موظفهستند
واریزمیکند!  4حتیفکرکردنبهچنینچیزیدرفرانسهناممکناست!علتا ینتفاوتهمدرتاریخِ

قانونیرابهحسابِکلیسا
ایندوکشورورابطههایتاریخیآنان بامذهبونهادهایآناست.درتاریخفرانسهشدتِعملِ کلیسایکاتولیکرادر

متفاوتِ
همهی زمینهها مشاهده میکنیم  و سرکوب خونین و درازمدتِ پروتستانها و  بعد انقالب فرانسه و سپس جریانِ شدیدِ

یداراییهایکلیساو...ایننوعشکلگیریِالئیسیتهدرفرانسه کامالًباوضعیتِتاریخیِ


ومصادره
ضدکلیساییوضدکشیشان
قانونهایکالنِآنانمنعکسشدهاست.وجالباستکهدر
آلمان وسکوالریسمآنمتفاوتاستواینتفاوتدربیانِحقوقیِ 
همینفرانسهمنطقهیآلزاسولُورِ ن(یاآلزاس –مُوزل) کهپسازشکستآلماندرجنگاولجهانیوبراساسِمعاهدهی

ورسایبهفرانسهبرگشت،هماننظامپیشینیکهکلیسادرزمان یکهاینمنطقهجزوخاکآلمانبودوبرقراربود ،رعایت
هایبهظاهر


فرماییدکههمینبیان
هایفرانسهدولتبهکشیشانحقوقمیدهد!مالحظهم 
ی


شودوبرخالفدیگرمنطقه

می
حقوقیچه قدرازتاریخمتأثرهستند!

صِرفِ


 Institut d’études démographiques. www.ined.fr
اصلیومادریخودزندگیمیکند .

انسانیکهدرکشوریبه غیرازکشورِ

بااینتعریفِ«مهاجر»:

4

Ibid.
Kirchensteuer
البتهافرادمی توانندازعضویتکلیساخارج

شودشاملاینقانونمیشود.


آیداززمانیکهغسلتعمیددادهمی

هرمسیحیکهدرآلمانبهدنیامی

2
3

شوند.اینکاررابایدب هصورتکتبیاعالمکننداما،اغلب پسازخارجشدنازعضویتکلیسا،کلیساازاجرایآیینِعشایربانی ودیگرمراسممذهبی 
برایآنانسربازمیزند.


مینامیم.همچنین
میتوانگذاشت.وجود یکسرزمینتاریخیکهآن را وطن یا میهن  
برایهویتملیچند بنیاناساسی 
بهنقشاسطورهدرشکلگیری

اسطورههاوتاریخوخاطراتتاریخیمشترکخیلیمهماست.

ایشکل گیریاینهویتوجود

بر
میشود .5
شکلگیریِذهنِملیکمترتوجه 
ذهنآدمیوبُعد 
لدهیِفرهنگ
بهجایخود هستندومحترم(ودرشک 
ومنطقهای 

فرهنگهایمحلی

بنیانبعدی فرهنگعمومیاست.البته
عمومیشرکتمیکنند) اما  ،درموضوعِهویتملیسخنازفرهنگعمومیاست.عنصربنی ادیندیگریکههویتملیمارا

معناینادیدهگرفتنزبانهایدیگریکهدر


کیدکنمکهاینسخنبه
ساختهاستزبانفارسیاست.البتهدراینجاهمبایدتأ
نظرمنوجودزبان هایدیگربرایماایرانیانبختبزرگیاست(چونهر

اینس رزمینپهناوروجودداشتهودارند نیست .
به
زبانی حامل فرهنگی است و این تنوع زبانی به غنا و امتزاج فرهنگی کشور بسیاریاری میرساند  و برای ارتباطبیشتر ما با
اما،زبانفارسیکهزبانمشترکهمه یایرانیاناست

منطقهایمابسیارمهماست)

همسایگانمانوکمکبههمزیستیِانسانیِ

ماسهمیبزرگدرشکل دهیهویتماایرانیانداشته

ودرسراسرحوزهیتمدنیایراننقشمهمیداشته،درطولِ تاریخِبلندِ

وبرامیآورمکهگفتهاست«در

زنده یادشاهرخمسک
گفتهایاز 
آنچهدرگفت وگویپیشینبیانکردمدراینجا 

افزونبر
است  .
دست گرفتنسرنوشتاجتماعی
رجیاست،تشکیلدولتملییعنیبه 

موردملتیکهاستقاللسیاسینداردوتحتتسلطخا
دولتهای ملی شکل میگیرندیا
خود ،یعنی پی افکندن وبناکردن تاریخ خود؛ کاری که در ایران قرن چهارم هجری شد  .
اینحکومتهاچونعربنبودندتشکیلشدند.

وجودیاینحکومتهاپیدایش«ملیتایرانی»بود.

میشوند .
علت
صورتمند» 

«
بنابراینازهمانآغازسعیکردندتاعلت وجودیوپایگاهحکومتخود«،ایرانیبودن»راتقویتکنندو«ایرانیت»،هویتو

طوری کهگفتمبردوشالودهودوستونعمدهاستواربود –  زبانوتاریخ ».بنیانِ مهمِ دیگردربحثِ


حسملیایرانیهمان
کهمیتواندازلحاظتاریخیوجودداشتهاست.ودر

دولتیکهباضعفوقوتهایهردولتی

هویتملیدولتیاحکومتاست،
یعربها،نقشبسیارمهمو


زحمله
دولتصفویهبه عنواننخستیندولتسراسریومرکزیِایرانیانبعدا

تاریخماشکلگیریِ

بهنظر
ایدرانسجامملیوشکلگیریبَ عدیتاریخیماداشتهاست.بعد همبایدبه اقتصادمشترکتوجهداشت .


کننده

تعیین
دادهاندواینبحثهمچنانبازاستاما،
تعریفهایگوناگونیاز«هویتملی» 

راساختهاند.البته

بنیانهاهویتملیما
این 
من 
برآنچهگفتهشدنکته یدیگریهماضافه

هاشایددقیقترینِآنهاباشد.ونیزباید 


یتعریف

نظرمناینتعریفدرمیانهمه

به
کهدراینحوزه یجغرافیاییبرایافرادعضوآن مطرحاست .وصدالبته

حقوقووظیفههایمشترکیاست

کردوآنوجود 
موضوعِ«شهروند»بودن درقلباینهویتقراردارد.
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هاکهقدیمی ترینقدرتانسانیهستندرهاسازداما،بربریت


هاراازاسطوره

ستکهانسان
آنقدرقوینی
«هیچتمدنی  – وحتیهیچبربریتی  –  

بردارانسانهاسازد ».


هارافرمان

ماخواهانتمدنیهستیمکهاسطوره
حالآنکه]
معنایقربانیکردنانساندرپایاسطورههاست[ 


به
Évelyne Lantonnet, André Malraux ou Les Métamorphoses de Saturne, L’Harmattan, París, 2017, p.8
« Réponse aux 64 », VI, 332
6
7

شاهرخمسکوب،ملیتوزبان .انتشاراتخاوران،چاپدوم،مهرماه،29 1ص4،.
ارزشمندِ« بنیادهایهویتملیایران،چهارچوبن طریهویتملیشهروندمحور» ،حمیداحمدی،پژوهشکدۀ
همچنینرجوعکنیدبهفصلسومِکتابِ 

مطالعاتفرهنگیواجتماعی،چاپدوم،زمستان293،

-

بخشیازتعریفیکهگفتید،باایدئولوژیناسیونالی سماشتراکدارد.بهنظرشمانسبتناسیونالیسمباهویتملی
هویتملیحرفزدیااین کهحتماباید

کهبهسمتناسیونالیسمبرویم،میشودازچیزیبهاسم


آیابدوناین
چیست؟
گوشهچشمیهمبهمفهومناسیونالیسمداشتهباشیم؟


واقعاًنمی دانمچهاشتراکیمیانآنچهگفتمبا«ایدئولوژیناسیونالیسم»( بادرکغالبیکهازاینمفهومدربیانِموافقومخالفِ
چاله ی
نکهدردام 

سخنگفتبیآ

نظرمنمیتواناز«هویتملی»

میتواندوجودداشتهباشد .
به
آندراروپاوآمریکاوجوددارد) 
دربارهی خود واژههای

ملیگرایی باید گفتوگو کنیم .
دربارهی مفهومِ  

آن «ناسیونالیسمی» افتاد که از آن سخن میگویید .
بایدگفتوگوکنیم.

«ناسیون»و«ناسیونالیسم»هم

کهبهمعنای«متولدشدن»است.اینواژه
واژهی«ناسیون» (ملت)  ( )nationاز  nasciو nascereالتینمشتقشده  

همین علت این واژه برای دانشجویان

نخست برای گروهی از انسانها به کار برده میشد که اصلشان از یک زمین بود  .
به
کاربردهمیشد.در


منطقهیاکشوربودندبه

هایصنفیقدیمکهازیک

اتحادیه
هایقرونوسطییاصنفهایبازرگانانیا


دانشگاه
اینواژهرابراینمایندگاندانشگاههادرشوراهایکلیسادر«شورایروحانیتکلیسایکاتولیک»شهر

سال  2124میالدی
رفتهاینواژهمعنایجدیدیبهخودگرفتودراروپایقرونوسطیبهمعنایهرنوعگروهیاز

لیون(فرانسه)بهکاربردند .
رفته
توانبه کاربردِ


حتیمی
کردندبه کاربردهشد.


روحانیرانمایندگیمی
اتوریتهای سیاسییا 

نخبگاناجتماعیکهیکشکلیاز 
این واژهی   nationبه یهودیان دستِ کم از سال  2941میالدی اشارهکرد .در سال  25،،و  25،2لویی دوازدهم ،پادشاه
ویسدازجملهمیگوید« :برایخرسندیِخداوندگار،خالقما،وبرای

مین
درنامههاییکهبرایاخراجیهودیان«پرُووانس» 

فرانسه،
مسیحیهستیموخالقماچنینرحمتهایبزرگیبه

ستایشازایمانودینمسیحی مانوبرایحفظآن،ماکهشاهیشدیداً

واژهی
خواهیموتمایلداریمکهوجوداینفرقهوملتراازهمهیاینکش ورهایخودپاککنیم ».


اوارزانیداشتهاستمی
به معنایجدیدِآن،نخستینباردرقرنشانزدهمدرانگلستانبهکاربردهشد.
«ملت» 
واژهی«ناسیونالیسم» همدرنظراندیشمندانغربیدارایتاریخیاستکهدردرکِامروزخالصهنمیشود .مثالًبرایارنِست

کهکتابمعروفخودبهنام«ملتبهچه

رِنان  8کهشاهدشکستفرانسهدرب رابرپروسبودهاست(سال،)212،درسال2111
شکلگیریتاریخی»و
درخصوصدوپدیدهی« 

میداند.
رامینویسدمفهوم«ناسیون»راچونیک«اصلروحی»  10
معناست؟»  9
بحثهاینُوربرتاِلیاس بسیارقابلتوجهاست11 .
ملتها ،
ساختهشدنسیاسیِ» 

«
منطقه یبسیارکوچکیاز

جامعهشناسبزرگآلمانی دراینخصوصکهبهقرنیازدهممیالدی  
ویک

بحثهاینُوربرتاِلیاس 

درباره یروندتمدن» ، 12گذشتهازتوافقیامخالفتیکه
اوبهنام« 
رسایلوییپانزدهممی پردازدوکتابمعروف  

فرانسهووِ

8

 Ernest Renan
?Qu’est-ce qu’une nation
10
 Principe spirituel
11
Norbert Elias
12
Über den Prozess der Zivilisation
9



جنساینگفت وگوکهبسیارمتفاوتاستبایک

دراین خصوصبسیارمهمهستند .ازآنجاکه

توانبابحثهایاوداشت،


می
اشارهمیگویم کهمثالً کسیمانندهانسکُهن،فیلسوف


اجباربه

هااشارهکردبه

یاینبحث

ههمه
نمیتوانب
مقالهیتخصصیو 

خاصگرا،قومی(اتنیکی)،
وتاریخداننامدار  مدعیاستکهناسیونالیسمِفراگیر،مدنی،لیبرالخاصِ  غرباستوناسیونالیسمِ  

غیرلیبرالمخصوصِشرق!  13

هایفراوانیدست وپنجهنرمکندچونچهارمفهوممهمواساسیدرآنمطرح


پردازیدراینزمینهبایدبامشکل

هرنوعنظریه
میهندوستی»«،ملت»«،ناسیونالیسم»«،قومیت».
میشوند،یعنی« 

مشخصجامعهشناسی،بزرگاناینرشتهمثلایمیلدورکیم،تونیس،زیمل،پَرِتوو

یعلومانسانیواجتماعیوبهطور


درحوزه
نداده اند و خیلی کم به موضوع ناسیونالیسم و چراییِ
حتی ماکس وِبِر  24در آثار خود جایِ زیادی  به این موضوع اختصاص  
جریان هایسوسیالیستییالیبرالویاهومانیستیتنهابهاعالممرگ

پرداختهاند.

آندرجامعهها

سربرآوردنآنوسهمونقش
کهبهاینموضوعخیلیاهمیتدادهمیشود

ناسیونالیسمبسندهکردهاند .تنهابعدازجنگجهانیدردنیایآنگلوساکسوناست

ایکهمیشودگفت کهمطالعهوبررسیمفهومِناسیونالیسمو

به 
گونه
یه ایدراینعرصهارایهشدهاست  
ونشریههاوآثارپُرما 

ایآنبهیکیاززیررشتههایمهمعلومسیاسیدراینکشورهاتبدیلشدهاست.

رونده
25

یناسیونالیسمسخنگفته اندنظردونفرخیلیمهمودقیقاست؛ یکیکِرگکالهون 


کنمازمیانکسانیکهدرباره

منفکرمی
یک بخشمهمیاز
دآنرابهتمامیتوضیحبدهد .

ترازآناستکهتنهایکنظریهبتوان


ممتنوع
استکهمیگوید«:ناسیونالیس

سنتهایتاریخیخاصیانیرویِ  ابتکاررهبرانیاپیشامدهای
ناسیونالیسمهایگوناگونبراساسِ  

محتواوگرایشهایِ خاصِ 

وضعیت بینالمللی تعیین میشود ».و دیگری جان هال  2است که میگوید« :هیچ نظریه ی واحد و فراگیری ازناسیونالیسم
اندازه یخودِتاریخمتنوعباشد».
بایدبه 

درکهایما[ازناسیونالیسم]
ممکننیست .


13

Hans Kohn, The Idea of Nationalism, London, Macmilan, 1944 in “Repenser le nationalism”,
Sciences Po. Les Presses, 2006, p.18.
14

Émile Durkheim (1858-1917); Ferdinand Tönnies (1855-1936); Georg Simmel (1858-1918); Vilfredo
Pareto (1848-1923); Max Weber (1864-1920).
15

Craig Calhoun, Nationalism, Minneapolis (Minn.), University of Minnesota Press, 1997, p. 123 in
Christophe JAFFRELOT, Pour une théorie du nationalisme, in “Repenser le nationalisme”, Sciences
Po. Les Presses, 2006, p.31.
جامعه شناسِآمریکاییواستاددانشگاهآریزوناورئیسِپیشینِ London School of Economics and Political Science



16

John Hall, “Nationalisms: Classified and Explained”, Daedalus, in Christophe JAFFRELOT, Pour une
théorie du nationalisme, in “Repenser le nationalism”, Sciences Po. Les Presses, 2006, p.31.
دردانشگاهمکگیل

استادجامعهشناسیِتاریخیت طبیقی


اما،اگرناسیونالیسمبهمفهومیباشدکهامروزدرعلومانسانیاروپاییمطرحاست،بایدبگویمکههویتملیرابایدازآنجدا
کرد .درکیکهعلومانسانی امروز ازاینمفهوم دراروپادارد،درکیاستکهبراساستاریخاروپاساخته شده است .ایدئولوژیِ
بودهاستباتنفرواندیشهیبرترینژادیوتجاوزبهکشورهایدیگر.همراه

ناسیونالیسمدراروپا،خصوصاًدرقرنبیستم،همراه
اقگرایانهکهبدترینبرآیندهایش نازیسموفاشیسمبود.وهمچنیندورانپُرازجنگ
جهانگشاییو الح 
ارادهی 
بایک 

بودهاست
باامپراتوریهایدریاییشروعشدهبود).درقرن

وسرکوبوتجاوزواستثمارِدوراناستعمار(کهالبتهازقرنپانزدهممیالدی
انهرادرپشتوانهیفرهنگی

هایفلسفیوفکریوآزادیخواه


ترینوواالتریناندیشه

بیستمکشورهایمتمدنغربیکهبزرگ
جهاننظیرآنرابهخودندیدهبودکهحاصلاش

خانمانسوز  بهراهانداختندکهتاریخِ 

خودداشتنددوجنگبزرگِ جهانیِ 
سوزیوازبین بردنامکاناتبزرگاقتصادیمردمو بسیاریازکشورهای


هایآدم

خانمانیوکوره

هاکشتهوزخمیوبی

میلیون
هایصدساله یانگلستانوفرانسهو


توانازجملهبهجنگ
جها ن بودهاست.البتهاگربخواهیمازتاریخاروپا سخنبگوییم 
می
گشاییناپلئونوفاجعههاییکهبهدنبالداشتاشارهکرد .نگاهیبفرماییدبهفیلمهایبسیجعمومیدردورانجنگاول.


جهان
نانفرانسویکهمحلزندگیشانچندصدکیلومتربا آلمانفاصلهداشته

یمی بینیدکهدهقا

دراینفیلمهایمستندوتاریخ

چگونهبرایجنگسرودستمیشکستند! یا

هابرایفرانسویها)

همین طورآلمان 
ی

یهانداشتند(
استوهیچشناختیازآلمان 
برایبدرقه ی سربازانی که به جبهههای جنگ اعزام

موجهایی عظیم توده ای راببینید که با چه شعف و تنفری (از دیگری) 

بهدرستی «جنگ کثیف» نام گرفت .اگر بهدرستی در این دوران
میشدند به ایستگاههای راهآهن میآمدند .جنگی که  

ناسیونالیسمدراروپاهمیشهبایکنگرشِمنفیتعریفشدهاست ارتباطمستقیمداشتهاستبااینبخشِهولناکِتاریخِاروپا.
هیچ روی در هیچ زمینه  و ساحتی خویشاوندیی با
به 
که صدالبته و  به تکرار باید بگویم که بیان این بخش از تاریخ اروپا   
نگرشهای عقبافتاده و انسانستیزِ غرب ستیزیِ ندارد که اینجاوآنجا در ایران مرسوم بود و در بیانِ حاکمانِ امروزِ ایران و

نمیتوانیم بگوییم که فرانسویها یا
پردازاناش میبینیم .اما همین  کشورها هم دارای یک هویت ملی هستند .فرضا  


نظریه
یاینهایکهویتملیدارند وقراراستکه  قائمبهایننوع

آمریکاییها و ...هویتملیندارند .
همه

ها،آلمانیها و 


انگلیسی
پسدراروپامی شودبحثازهویتملیکردبدوناینکهبهآنناسیونالیسمِغالببراروپادرقرنِبیستم

ناسیونالیسمهمنباشند.
آدمها به آن مفهوم رایجِ پیشین
روشنفکر باالخره از  یک هویت ملی حرف میزنند اما ،این  

جریانهای پیشرو و 

چنگ زد .
کنمکهمیشودبدونتکیهبه آنناسیونالیسمِ منفیِ اروپا ییازهویتملیحرف


منفکرمی
ناسیونالیست نیستند.درنتیجه
خانه یجدیدیدرسال1،،2تشکیل
زد  .22جالباستکهبدانیدکهدرزمانریاست جمهورینیکُالسرکوزیدرفرانسهوزارت 
شدبهنامِ« وزارتِمهاجرت،انتگراسیون،هویتملیوتوسعهیهمبسته »  21کهالبتهسهسالبعدمنحلشد.همچنینعنوان


ینظریههایفرهنگی


استاددانشگاهگالسکودرعرصه
توانازجملهبهنوشته هایفیلیپشلسینگر Philip Schlesinger


خصوصمی
 7دراین
مراجعهکرد .
Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire

18

کهدراینسالهاتبدیلشدهاستبه

مثلشناسنامه یمادرایران)درفرانسه« کارتهویتملی»نامداشت

کارتِشناسایی(
البتهدرکشوریمثلآلمان،بهدلیلتاریخِدورانِهیتلری،به کاربردنچنیناصطالحیهیچجاییندارد!

«کارتِملیِهویت» .23

برایرهاییازآنخاطره یناسیونالیسماروپایی،مفهومِ«هویت»رابسط

نهاو کشورهایپیشرویِاروپایی 
البتهامروزجریا 
دفترچهای بانامِ«اجتماعاروپاییو

دستنکشیدهاند) .در

سخنمیگویند (اما،ازمفهومِ«هویت»

دادهاندواز«هویتاروپایی»

هماکنون[وجودِ]یکاجتما عِ
کمیسیونجماعتهایاروپایی»تهیهشده ازجملهگفتهشدهاست «:

فرهنگ» 20کهازسوی«
یکخویشاوندی،یکبُعدیا
هاوسبکهایهنری ،


سلیقه
زبانهاو
فرهنگیدراروپاامریانکارناپذیراست.زیرِگوناگونیِسطحیِ  
ابطههای میان افراد ،سبکها ،و سبکهای
یک ه ویتِ اروپایی وجود دارد که بر یک میراثِ فرهنگیِ مشترک استوار است .ر 
ویکیازبحث هایاساسیوپردامنهدراروپایامروزودردرون

وجودآوردهاند21 ».


مارابه
گوناگونطیِقرنهاتمدنِ مشترکِ 
سویجریانهای

استکهبهشدتاز 

پادربرابرناسیونالیسمراستهایافراطیاروپاهمینموضوعِ «هویتاروپایی»

اتحادیهارو
چپولیبرالیاروپامطرحمیشود.


پیشازدورانمدرن،

ملیگرایی 
ملیتگراییو 
ملیگراییدیگری همهست ،
ملیتگراییو 
یکنوع 
میخواهم اضافهکنمکه  
اما  ،
که در هویتکشورهایکهن نظیر ایران و مصرو چین و ...سهم دارد .این نوع ملیگرایی کهن را نباید با آن ناسیونالیسمِ
منفیاییِ که امروز در اروپا از آن سخن میگویند یکی گرفت  .22شاید بد نباشد کهبه سیال بودنمفهومِ «هویت ملی» هم

هیچروآنرا
دانستاما،امروزبه 


ملیخودمی
اشارهایبکنم .تاصدسالپیشفرانسهدینرا،دینمسیحیترا،بخشیازهویتِ

آلمانیها(درزمانِ  صدراعظمیهلموتکُهل)

یهویتخودنمیداند.درزمانتشکیل«اتحادیهاروپا»


ازاعضایتشکیلدهنده
اروپارادرآنبگنجاننداما،فرانسویها(درزمان

یاتحادیه یاروپاموضوعِ«میراثمسیحیِ»

میخواستنددرسن دِتشکیلدهنده

بازهممی بینیدکهدراینجاهم

ریاستجمهوریفرانسوامیتران) شدیداًباآنمخالفتکردندواینموضوعدرآندرجنشد .
یانمونه یدیگریرامثالبزنم .دوکشوریکههردوبراساسمعیارهایدموکراتیکاداره

متفاوتدوکشورسربرمیآورد.

تاریخ
میشوند:فرانسهویونان .

بهعلتنقشیکه
زهویتملیخودنمیداند.اما،وضعیتیونانازجمله 

یامروز،همان طورکهاشارهکردمدینراجزویا


فرانسه
کلیسایارتودکسدرجریان  جنگاستقاللیونانداشتهاست،درستبرعکساست.براساس  اصلسومقانوناساسییونان

Carte nationale d‘identité

19

European Community and Culture
Commission des Communautés Européenes, 1986, p.5.

20

21

2

یشمدرن»
پیشینه هایایرانیت،ملیتوقومیتدردورانپ 

بهنامِ«
دراینزمینهمی توانازجملهبهفصلاولکتابِارزشمند«ایرانیت،ملیت،قومیت» 

2

اینقراراست:اصغرشیرازی،ایرانیت،ملیت،
مشخصاتکاملکتاباز 

رجوعکردکهدرآنتقریباًاکثریتنظرهایموافقومخالفدراینخصوصآمدهاست.
قومیت ،انتشاراتمؤسسۀفرهنگی – هنریِجهانکتاب،چاپاول.2935،

ارتدکسیونان،بابهرسمیتشناختنعیسیمسیح


کلیسای
"مذهبِرسم یِیونانمذهبِ« کلیسایارتدکسشرقیمسیح»است.
عقایدبهطور کاملباکلیسایبزرگقسطنطنیهوهرکلیسایمسیحیدیگریکهدارای

به عنوانرئیسآنمذهب ،دراصولِ 

تهایمقدسرا
حواریون،احکامشرعیِ شورایِ  کلیساییوسن 

 همیناصولعقایدباشد،متحداستومانندآنها،اصولِ مقدسِ 
اکیداًرعایتمیکند".



درحقیقتبراساسهمین قانوناساسی« کلیسایارتودکسشرقیمسیح»نقشدیندولتیرادارد.تنهادرسال2311استکه

رسمیتشناختهمیشود! 

دریونان«ازدواجمدنی»(ثبتدرشهرداری) 
به

-

نفیمیکنیدو معتقدیدکهدربازسازیمفهوم

پسشماناسیونالیسمرابهآنمعنایجدیدکهدراروپازادهشد،
کهدرتعریفشماازهویتملیوجودداشترایکمفهوم

آنملیگرایی

هویتملینباید بهآنرجوعکنیم.ازطرفی
وکهنمیدانید.

قبلازدورهیمدرن


ملیگراییِ اخیرهمتوجهکرد.
ملیتگراییو 
ازلحاظتاریخیهمینطوراستاما،بایدبهجنبه یضداستعماریومترقیِاین 

تریننمونههایآنراب ایددرنگاهدکترمصدقدیدکههیچوجهمشترکیباناسیونالیسمافراطیندارد.


شایدیکیازبرجسته
همچنین در تبارشناسی این نوع ملی گرایی مدرن باید به دوران مشروطیت برگشت یا در نگاهِ شخصیتهای برجستهی
تاریخیمانچونفروغیدید(آنگفتارمهموپرمغزشباعنوانِ«چراایرانرابایددوست داشت؟» رابهیادبیاورید) .ذکرکلِ

امراروشنتربیانکردهباشم.


آورمتاایناشاره

ایازآنرامی

وگوست،تنهاچندجمله

یاینگفت
کالمِفروغیبیرونازحوصله
در این مطلب که در حقیقت متن یک سخنرانی است فروغی میگوید « :در نظر من عالقۀ ملیت با احساسات بینالمللی و
واضافهمیکند« اگرمهرمننسبتبهوطنتنهاازآن

پرستیباحبنوعبشرمنافاتنداردوبهآسانیجمعمیشود».


وطن
سببباشدکهخودازآنمرزوبومهستموبخواهماینعنوانراوسیلۀمغایرتخویشوبیگانهقراردادهوازاختالفونفاق
کنماینوطن پرستینیست،خودپرستیاست،ومانندتعصبدینیآنجماعتازاربابادیانکه

بینمردمبرایخوداستفاده
ایقرارمی دادندمذموماست،وبایدمردود


اختالفدینومذهبونفاقبینمردمراوسیلۀمنافعواعتباراتشخصیوفرقه
پرستیبی غرضانههمهست...این


ولیکنیکوطن
کندومیگوید«


صحبتمی
پرستیبیغرضانه»

باشد».سپسفروغیاز« 
وطن
توانمتذکرشدکهاینوطن پرستیباحبکلیۀنوع


باشداالاینکهمی

حبوطنمستحسناستبلکههرفردیبهآنمکلفمی
بشرمنافاتندارد،وانسانهمچنانکهدردرجۀاولرهینمنتپدرومادرودردرجۀدوممدیونابناءوطناست،دردرجۀ
اشمشغولکلیۀنوعبشرمی باشد،وهمهرابایددوستبدارد،وخیروسعادتهمهرابایدبخواهدکهخیروسعادت


سومذمه
خوداووقوماوهمدرآناست،بهعبارتآخریاینقسموطن پرستیجزءتعاونوهمبستگیکلنوعبشراست».وادامه

میدهدکه«غرضاینکههر کسعضوهیئتوجماعتیباشدکهوظیفۀانسانیتخودراچنانکهبیانکردمادانمودهاستحق

داردهیئتوجماعت خودرادوستبدارد،ودرعیناین کهالبتهنبایدمنکروجودسایراقوامومللباشدعالقۀاونسبتبهقومو
ملتخویشعالقۀمعقولومستحسناست».

میتوانبهرفتاروگفتارشخصیتبزرگ
یملیگراییِترقیخواهانهوضداستعماری(وفارغازغیرستیزی) 

همچنیندراینزم 
ینه
ملی مان ستار خان در برابر روس ها در دوران جنبش مشروطیت تکیه کرد یا به مجموعه ی گفتارها و رفتارهای روشنفکر

یااقبالالسلطان)درزمانحکومت

برجسته ایچوناحمدکسرویرجوعکردیابهرفتاریکههنرمندِنامیِآذربایجان،اقبالآذر(

فرقهدرآذربایجانازخودنشاندادوزیرِبارحرفآناننرفتوبعدبه آنشعرِمعروفشهریاردرتمجیدازاقبالآذراندیشید.
بیغرضانه»است.
هانیزنمونههایروشنِملیگراییِ« 


این
ملیتگراییو
بابحثهایینظیرنژادپاکآریایی!)همبهآن 

اما ،آنناسیونالیسمافراطیایرانیکههنوزهمشاهدآنهستیم(
میگویید
ونالیسماروپاییتغذیهمیکند.زمانیکهشما 

گراییکهنوتاریخیتکیهمیکندوهمازآن مفهومِ افراطیِ ناسی


ملی
یکمفهوممنفیتبدیلمیشود

اسیونالیسمممکننیست،خودمسئله یهویتوهویتملیبه

تعریفهویتملیبدونگذرازن
آنکه،همدربارهیک شورهایینظیرماوهم

میشود 
حال
گریبانگیرکشورهایینظیر کشورما 

عدمنفیاشتنها

ومتأسفانهاینبُ
چاله یآنناسیونالیسمِ
آنکهدردام 


سخنگفتبی
درستیمیتواناز«هویتملی»


یکشورهایاروپاییوغیراروپاییبه

درباره
منفیافتاد.

حقیقتایناستکهمشکلما،ایرانیها ،چندالیهاستکهارتباطمستقیمداردبا گذشتهوتاریخما.مسیحیتاولیهنگرشی

درخواستامپراتوررومپابهعرصه ی


درقرنچهارممیالدیاستکهبه
سیاسیداشتوبهدنبالقدرتنبود .تنها 

شدیداًضد
گفته ی هانا آرنت « پس از آنکهکنستانتین کبیر از کلیسا خواست که از امپراتوریِ درحالِ
سیاست و حکومت میگذاردو به 
کلیساسرانجامتوانستبرگرایشهایضدسیاسیوضدنهادیِایمانِمسیحیکهدر

فروپاشی،بهنامِ«خدایقدیر»،حفاظتکند،

هاونوشته هاینخستینمسیحیبسیارآشکارهستندو


درانجیل
سدههایآغازینمسیحیت باعثمشکالتفراوانشدهبودندو

غلبه ناپذیربه نظر میرسیدند ،چیره شود 19 ».اما ،برخالف مسیحیت که عمدتاً گسترش آن در اروپا با نیروینظامی صورت

یعربهابهایرانماهم


باحمله
ننبایدموضعمیگرفتند،

نپذیرفتوزبان هایاروپاییبرایرشدوپیشرفتخوددربرابردی

تازهایراباجهادبه
درارتباطباملیت ماندچارمشکلشدیموهمدررابطهبازبانخودمان« .عربیزبانقومیبودکهدین  

حتیحدیثهاییهمبرای«جهنمیبودن»زبان

سرزمینهایدیگربردهبود .کتابدین(کالمخدا)همبههمینزبانبود».

درایرانچنینتعارضیازبیرونیک بارباوروداسالمدردرونفرهنگوتمدنایران

به قولدکتربشیریه«
فارسیساختند 14 .
فقیتآمیز،باترکیبویادرکنارهمقراردادن
هاطولکشیدتامردمایرانبه نحوینهچندانهممو 


آمدوقرن
باستانپدید
اینآمیزهوبهویژه

ایبسازندکهامروزههویتایرانیراتشکیلمیدهد.


عناصریازدوفرهنگوتمدنایرانیواسالمیآمیزه
ایازمردمسرزمینایرانبهوجود


قسمتعمده
وقتیبه صورتمذهبشیعهظاهرشدوحدتوانسجامنسبیدرفرهنگوهویتِ

توانگفتکهتعارضاساسیمیانایندوجزءهیچگاهکامالًحلنشد15 ».

آورد .
می
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.
ترجمه یسعیدمقدم،نشراختران،ص2 2.

هشتتمریندراندیشهیسیاسی)،

هاناآرنت،اتوریتهچیست؟ ،میانگذشتهوآینده(
2

 4مسکوب،همان ،ص91.
2

 5دکترحسینبشیریه،موانعتوسعۀسیاسیدرایران ،گامنو،چاپدوم،اسفند،291،ص295.

دهیگلستانو
بهدورانجنگهایایرانوروسودومعاه 

یاینمشکلچندالیهراخیلیخالصهمیکنمو


کالمخودمدرباره
میرسم .بعد،جداشدنهرات( بادخالتمستقیماستعمارانگلیس)ازایران.بعد
ترکمانچای وجداشدنبخشمهمیازایران  

دخالت هایطوالنیروسیهتزاریودولتانگلستاناستدرسرنوشتایران .وآخرینآنهمشرکتدودولتبزرگدموکراتیک

بعدهمبهتوطئه یاستالینودستیارانشچونباقراُفبرای

جهانِ  غرب،آمریکاوانگلستان،درکودتای 11مرداد 91است.
گراییکهامروزماازسخنمی گوییمخیلی


اینملی
تجزیه یایرانوجداساختنآذربایجانازخاکایرانبیاندیشیم.درنتیجه ،

یایرانی گریافراطیباشدونه

تأییدوافتادنبهدام 
چاله

شودتصورکردکهصدالبتهنبایدبهمعنای


ترازآناستکهمی

پیچیده
اما،ازسویدیگرنبایدبهنفیهویتملیواحساسملی مانبیانجامدکههیچربطیبهآنناسیونالیسمافراطی

ماندندرگذشته.
میتوانند
ازسویدیگر ،

سووانسانهایناسیونالیستنژادگراونژادپرست


گراازیک
اروپاییندارد.البته یکعدهناسیونالیستِ 
کهن
مسئلهیهویتوهویتملیهمتکیهکنندولیاینتعری فِهویتملینیست.

به
-

بههرحال وقتیکهماازایدئولوژیناسیونالیسم -حتیباتعریفغیراروپاییآنبهگفتهشما  -برایتعریفهویتملی
هایعظیمیکهدردهههایاخیرصورتگرفت،حلنخواهد

نجابه 
جایی

،آنگاهمسئله یمهاجرتوای

کمکبگیریم
تاسرزمینهایجدید

میروند
میتوانیمبهاینمهاجران،هویتملیبدهیم؟میلیونهانفر 
شد .بااینتعریف،چگونه 
آنهاحقدارندآنگونهکهمیخواهندزندگیکنند.

جدیدساکنشوند،زندگیجدیدیشروعکنند.

پیداکنند،درمکان

ودههاسال
سال هاستکسانیازکشورهایهمسایهآمدند 
نمیتواندنادیدهگرفتهشوند.درایرانهم 
میلیون هانفرکه 

استکهساکنشدند،امامتاسفانهازحقوقاولیهشهروندیمحرومند .باتعریفیکهشماازهویتملیکردیدمساله
زحقوقمهاجر هادفاعکردوحقوق شانرا

یتوانا
اینافرادچهخواهدشد؟و باتوجهبهمفهومهویتملیچگونهم 
تامینکرد؟


وگوذکرکردمبهخودیِ خودبُعدهایاینقضیهرانشانمیدهد .


همانآماریکهدرابتدایاینگفت
بحثبسیارمهمیاست.
یکیازدلیلهای مطرح

دایاکشورهایاروپایی مطرحاست.

اینمسئلهبیشتربرایکشورهایینظیرایاالتمتحدآمریکا و کانا
مثالفرانسهباگروههایمهاجربسیار

ضوراینگروههایبزرگمهاجراست.

دوبارهیموضوعِ هویت درجهان درواقعح

شدنِ 
عربها ی مهاجر بودند و هم فرانسویهایی که آنجا
بزرگ از تونس و مراکش و بهخصوص الجزایر مواجه بودکه هم شامل  
میکردند.
سالهازندگیکردهبودندوبعدمجبورشدندبهفرانسهمهاجرت 


هرکشوریسیاستجداگانهایدرپیش

چگونهشکلمیگیرد بحثمهمی است.البته 

این کههویتمهاجران دراین کشورها
نوعهماهنگیبرسند،تابهحال


مشترکیایک
بهسیاستهای

هرچنددرسطحاروپاکوششمیشوددراینزمینه

گرفتهاست.
امروزهمینموضوعمهاجرانومهاجرپذیریاست.دراینجادو

موفقنشدهاند.یکیازمشکالتمهموپرتنشِدرونیاروپایِ 

بحثفرهنگمطرحمیشود.فرضکنیدامروز دربارهمهاجرانایرانیبحثا یناستکهوقتیاز

موضوعمهممطرحهست.ابتدا
حرفمیزنندآیااینواقعافرهنگاستیا

نسلدومیاسومِمهاجران  درکشوریمثلآلمان،فرانسهیاآمریکاازفرهنگایرانی
ایرانیکهدرآنجامتولد وبزرگ

ایرانیایکهپنجاهساله بوده وبهآمریکا آمدهاست باآن
خاطرهایازفرهنگ؟ وضعیتآن  

شده و دراجتماعودبستانودبیرستانودانشگاهبافرهنگآمریکاییبزرگشدهاست متفاوتاست.البتهایندومی هم در

بهدرویابخشیازساختارهایفرهنگیمثل
سیزده 

مهاییمانندعیدنوروزیا
خانوادهایبافرهنگایرانیزندگیکردهاستورس 

یایرانیهای


آیادرباره
موسیقیوشعرواگرفارسیبلدباشد زبانفارسییاغذایایرانیراتجربهکردهاست.مسئلهایناستکه
هایفرهنگی.البتهبهتناسبنوعتربیتیکه


خاطره
،بهمعنایکاملآن،صحبتکردیا
نسلدوموسومهم بایدازفرهنگایرانی 
اند،اینفرهنگواینخاطره یفرهنگیشکلیخاصدارد.موضوع

هریکازایرانی هاینسلدوموسومدردرونخانوادهیاف 
ته

کههمهجاوجوددارد .االندراروپابحث جذبمهاجراندر

فرهنگدرموردهویتخیلیمطرحشده است.این بحثیاست
چگونهاینگروههایمهاجررادرجامعهجذبکنند،بحث

جامعهخیلیمهمشدهاست .بحثاینتگریشنیاَانتگرسیون،واینکه
مهمیاست.

به طوررسمیبگویندنگاهیکهبه
جریانیاجریانهاییدرفرانسه کمتربحثانتگراسیونداشتندوبدونآنکه 

دورهای،
دری ک 
نگرشهای

میتوان ردِپای این 
این موضوع داشتند بیشتر َاسیمیالسیون (هضم و همگونسازی) بود تا َانتگراسیون .هنوز هم  
بخشیازبحثهای

هایدولتمرداناینکشورهادید.امروز


هاودربحث

هاوانگلیسی

آلمانی
فرانسویهابا

متفاوترادررویکرد
پیشمیگیرند،مربوطاست.ازرویتجربه(و

هاییکهدولتهایاینکشورهادر


هایمهاجربهسیاست

جریان
مربوطبههویتِ
درهمینسالهایاخیر

یآمریکاکنارمیآیند.


جامعه
آسانتربا
میروند،خیلی 
نه کارمیدانی)معتقدممهاجرینیکهبهآمریکا 
هاوسیاستهاراببینید .


توانیدتفاوتنگاه

روشنیمی

اند،شمابه

روبوده

هایبزرگمهاجرانروبه

کهکشورهایاروپاییبااینموج
سودولتهایبرخیکشورهایسا بقاًسوسیالیستیراداریدکهبدترینسیاست هارادراینزمینهپیشگرفتندوبا


شماازیک
نگاهیکامالًعقب افتادهوارتجاعیبهاینپدیدهبرخوردکردند  یاسیاستیکهدولتترامپدراینزمینهپیشگرفتهاست  و
هایهم پیمانانسیاسیخود،بسیارانسانی


یمخالفت

رغمهمه

کشوریمثلآلمانراداریدکهصدراعظمآنبه
ازسویدیگردولتِ

به این موضوع برخورد کرد و یکی از بزرگترین رقم های مهاجران را در کشور خود پذیرفت .من خود شاهد بودهام و در
رسانههای گوناگون به کرات مشاهده کرده ام که مردم عادی آلمانی چگونه با نگاهی انسان دوستانه به یاری مهاجران تازه

رسیدهبرخاستهاند .براساسیکیازآمارهایمعتبریکهحدودسهماهپسازآغازاینموججدیدمنتشرشد،بیشاز 1


ازراه
میلیون آلمانی به شکلهای مختلف به صورت داوطلبانه به مهاجران جدید کمک کردهاند  و یاور حکومتِ خودشان بودهاند!
هیچرومُ عرفِنگاهِاکثریتِعظیمِمردمآلماننیست.
شودبه 


هدربرخیازشهرهایآلماندیدهمی
هاینژادپرستانهایک


حرکت

بهکشورماآمدهاند،کامالًباشماهمعقیده

درخصوصِمهاجرانیکهازکشورهایهمسایه( وبیشازهمهکشورافغانستان)
ستیزانه یحکومتازب سیاریحقوقِطبیعیِ خودمحرومهستند(حتیحقمدرسهرفتن


هایانسان

علتسیاست

هستمکهبه
مسئلههای مهم مهاجرت موضوع زبان است .در ایران اگر حکومت عاقلی داشتیم که دیدی

کودکان افعانستانی!) .یکی از 
وجودنمیداشت و ا ین مهاجرترا به

انساندوستانه داشت  بسیاری از مشکالتی که مه اجران افغانستانی در ایران دارند اصالً 

فرصتی برای افزایشِ پیوندهای تاریخی و انسانیمان تبدیل می کردیم و از آن برای رشد همزیستی منطقهای و فرصتهای
ناپذیریمان استفاده میکردیم .بخشبزرگی از ایران  با مهاجران افغانستانی

تاریخی رشد اقتصادی دو کشور و افزایش آسیب
میاناینمهاجرانوجامعه ی

همزبان هستند وازنظر مذهبنیزچهشیعهچهسنی دارایمذهبمشترکهستند.ازطرفی 


سیاستهایارتجاعیو

ندهایبسیاریمادوملترابههمپیوندمیدهد.

ایران،تاریخو فرهنگمشترکوسیعیوجودداردوپیو
مادرحقیقتلکه یننگیاستبرتاریخما.

طلبانه یجمهوریحکومتاسالمیدربرابرِاینهمسایگان


جاه

-

تقابلاحتمالیهویتملیباهویتجمعیتهایمهاجردر کشورهایمختلفسیاستهای

گفتیدکهدرمواجههبا
راهحلیبراساستجربهی

گوناگونیاتخاذشد.ازجملهبهآمریکاوفرانسهاشارهکردید.بنابراینآیامعتقدیدباید
تاریخیدرکش ورهایدیگرازجملهآمریکاپیداشودکههویتملیباهویتمهاجراندچارتناقضنشود؟


جنبه ی
ایرانیهایمهاجر 
عنوانیکعاملدرنظرگرفتهشود .


بایدبه
بله،البته یکبخشهمبهترکیبمهاجرانمربوطاستو
طبقههایاجتماعیخاصیبودندکه
صیلکردهبودهاندواز 

ایرانی معموالً تح
فرهنگپذیریشانباالست.البتهجمعیتمهاجر  

مهاجریکهازیکمنطقهی محرومدر سوریهیاافغانستان

بیشتریباجامعه یمیزبانداشت.وضعیتِ

فرهنگشان سازگاری 

کندبامهاجریکهازطبقهاجتماعیباالتریاباسوادترمی رودمتفاوتاست.

مهاجرت 
می
-

اساساایرانی بودنمعنایشچی ست؟یکفردچهشرایطی

بهبحثهویتملیبرگردیم .پرسشاصلیماایناستکه
بایدداشتهباشدتابگوییمکهاوایرانیاست؟


یبیمعناییاست .ایرانیکسیاستکهجزو ملتایرانباشد با


بهاینمعناکههمهمثلهمدیگرباشیممقوله
ایرانیبودن 
هایمهمتاریخیبخشیازآن


علتحادثه

کهالبتهدرطولتاریخبه
یکسرزمینمشترکهستند
همهیتنوعِآن.ایرانیاندارای 

مرزهایایران،برخالفبسیاریازکشورهایمنطقهی

یکسرزمینمشترکبودهاست.
جداشدهاست.ولیاینسرزمینازقدیم 
یاحتیبهوجودآمدند ،مثلاردنهاشمییابعدهامثل

هایشانتعیینشد (
نامهیسایکس – پیکو 1مرز 
ماکهپسازموافقت 

عربستانسعودیدرسال )2391ومیانِفرانسهوبریتانیاتقسیمشدند،مرزهایمصنوعینیست .
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یعثمانیهاکنند،درخاللِجنگاول


دادهبودندتاآنانراتشویقبهبرخاستنعلیه
بهعربها برایاستقاللآنان

رغمقولی هاییکهبریتانیاوفرانسه


به

روسیهیتزاری)  دستبهتقسیمامپراتوریعثمانیزدندومرزهای

نامهیسری فرانسهو بریتانیا(بارضای تِ 
،براساسیکتوافق 

جهانی  ،درماهمه 232
بهدلخواهِ خودتعیین

یعنیمنطقه ایمیاندریایسیاه،دریایمدیترانه،دریایسرخ،اقیانوسهند،دریایمازندرانیاخزر)

منطقه یخاورنزدیکرا(

ویکانگلیسیبهنامِسِر

ناممعمارانآن،یکفرانسویبه نامِفرانسواژرژپیکو François Georges-Picot

نامهی محرمانهکهبه
اینموافقت 

کردند.
بهپنجمنطقه ینفوذتقسیمکرد- 2:لبنانوکیلیکیه،

نامهیسایکس –پیکومعروفشد،اینمنطقهرا
،بهموافقت 

مارکسایکس Sir Mark Sykes
کویتفعلیوبین النهرین(یعنیعراقبدونموصل) ،

شمالسوریه یفعلیوایالتموصلزیرِنفوذفرانسه؛–  9

ره یمستقیم؛–  1
زیرِنفوذفرانسهباادا 
یبینال مللیاز

جنوبسوریه یفعلیواردنامروزوفلسطینزیرِقیموم تِبعدی،زیرِنفوذبریتانیا؛  –  5
اداره

زیرِنفوذبریتانیابااداره یمستقیم؛ –  4
جملهحیفاواورشلیم .بندرهایحیفاوعکازیرِکنترلِبریتانیا .
های سایکس –پیکواستوار 
بندیایجادشداما،هنوزهماساساینکشورهابرهمانتصمیم 


تغییراتیدراینتقسیم
البتهدرسالهای 231،تا 2319


است .


آیینها  و
همچنین  ما نیکان مشترکی داریم .تاریخ و سرنوشت مشترکی داریم  .زبان مشترک داریم  .فرهنگ مشترک داریم  .
یتفاوتهایی

بهرغم 
همه
بهدر)داریم .یکنوعدینمشترکداریم 
مثلنوروزوچهارشنبهسوریوسیزده 

عیدهایملیمشترک(
تعریفمیکند.پس

نهاایرانیبودنمارا
وهمه یآنچهپیشازاینتعریفکردم.بهنظرمنای 

کههست.دولتمشترکداریم.
اینبنیادهاستکهروشنمی کندکهماایرانیهستیمو

چیزیراتعریفنمیکند.

رفاینکهدرشناسنامهیمابنویسندایرانی،

صِ
میتوانیمبهخودمانبگوییمایرانی.

-

ولیبرایشروعبگذاریدازاینجابحثراادامهدهمکهتعریف

درطولبحثدراینتعریفشمامناقشهخواهمکرد،
یتواندخیلیاز غیرایرانیانیرا کهخارجازمرزهای
شمابهقولقدماجامعومانعنیست.اینتعریفیکهگفتیدم 
طورکهگفتیدبخشهایی سرزمینایراندرطولتاریخیکوسعت

کنونیایرانهستندراهمشاملشود .
همان
بخشهاییازایرانامروزنیاکان
فرضابخشهاییازتاجیکستانیاافغانستانبا 

یکسانینداشتوبارهاکموزیادشد.
زبانآن هاهم بازبانبخشبزرگیازمردمایرانمشترکاست.

مشترکدارند.تاریخوسرنوشتمشترکیداشتند.
حرفمیزنید،توجهبهزبان

دربارهیزبانبایدبحثبیشتریکرد،چراکهوقتیازچیزیبانامزبانمشترک

البته
راکنارمیگذارید.ولیبههرحالدر

خیلیازملتهایساکنایران بازبانهایغیرفارسی

فارسیدارید،وبنابراین
بخشبزرگیازجامعهیایرانیمشترکاست

بهزبانیصحبتمیکنندکهبا

تاجیکستانیاافغانستان ،بسیاریازمردم
میشونددرحالیکهاالنایرانینیستند.سوالایناستکه
اینهاهمایرانیمحسوب 
وباتعریفیکهشماگفتید 
وغیرایرانیهاراشامل

ایرانیهاباشد
چطورمی شودتعریفکردکهمانعوجامعباشد؟یعنیشاملهمه 

هویتملیرا
نشود؟


درباره یبحثِنادرستِ«چندملیتی »

میشناسموآنهم«ملتایران»است.
اول تأکیدکنم  کهمندرایرانتنهایک«ملت» 
بهمعنای نادیده
یزبانصحبتمیکنیم ،مطلقاً  


درحوزه
بودنایرانوریشههایاینبحثصحبتخواهمکرد.بعدهم وقتی

چندجملها ی

دوزبانهاند.دراینجامایلم

ایرانهمه

قومهایتاریخیایراننیست.بخشاعظممردم
دیگرزبانهایمادریِ 

گرفتن
زندهیاد دکتر علیمحمد حقشناس وام بگیرم کهفارغ از هر تعصبی بود .دکتر حقشناس در
از زبانشناس ب زرگ کشورمان 
ایکهموردنظرمااستزبانهیچ یکازمردمی

زبانفارسی،به 
گونه

ازجملهمیگوید«:

مقالهی« زبانفارسیازسنتتاتجدد»

نیستکهباقیدِ«قومفارس»ازدیگراقوامایران ییعنیازترکوترکمنوگیلودیلموکردولروبلوچوعربودیگران
بازشناختهمی شوند،بلکهزبانیاستکهبهفرهنگایرانوبهتاریخآنمتعلقاستومثلخودِآنفرهنگوتاریخ،مشترک

زبانهای
درکناراینزبانمشترکفرهنگی،همهیاقوامایرانی –چهفارسوچهغیرآن – 

میانهمه یاقوامایرانیاست....

ازسویدیگر،مردمفارسنیزدرکنارآننوعازفارسیکهموضوعصحبتمااستنوعدیگریرابهکار

قومیخودرانیزدارند....
سنخزبانفارسیاند،

کنندواینزبانهایقومینیزباآنکهازجنسو


هایقومیآنهاراپیدامی

برندکهدرمجموعحکمزبان

می
هیچیزدییاهیچمشهدا ی

گماننمی رودهیچبوشهری،هیچشیرازی،هیچالری،هیچاصفهانی،

هیچ رویباآنیکینیستند.
به 

در سخن گفتن با مردم خود از زبانی بهرهبگیرد که بانام زبان فارسی موضوعبحث ما است ....حاصل آنکهزبانفارسینه
ومی،نهجغرافیایی،بلکهواقعیتیاستفرهنگیوتاریخیواینبدانمعنیاستکههمه یاقوامایرانیازرهگذر

واقعیتیاستق
رسندوملتییگانهپدیدمیآورند.


یتاریخوسرنوشتییگانهبهیکدیگرمی

فرهنگیگانهوبهپشتوانه
اینزباندرفضایِ  
یک

یگانگیفرهنگیوتاریخیکهدرآینهیز بانفارسیمتجلیاستتابهحدیاستکههیچمعلومنیستسهمهریکازاین

اقوامایرانیدرپیافکندنآنتاچهحداست .ونیزمعلومنیستپدیدآورندگان اینتاریخوفرهنگهریکاصالتاًازکدامیکاز

زیستهاندی افارسکهدرکردستانیاکرددرخراسان؟وهمینسرشت


اندکهدرشیرازمی

اند؛آیاترکبوده

اقوامایرانیبرخاسته
تاریخیزبانفارسیسببشدهاستکهاینزبانهیچ گاهحدومرزجغرافیایینداشتهباشد،بلکههموارهچونحجم

فرهنگی –
شارهمیکنمکه

عظیمیازآبشکلبستریرابهخودبگیردکهدرآنجاریبودهاست 12 ».دراینجابهدوواقعیتتاریخیا
شناسراتأییدمیکند.یکیاینکهزبانفارسیتاسال  2191درهندوستانیکیازدو زبانرسمیاینکشور


سخندکترحق
بود و در آن زمان بود که با فشار وزور و سیاست انگلیسی ها زبان انگلیسی جانشین زبان فارسی شد .آیا در هندوستان
«فارس»ها! باتوپوتانکمردمهندرامجبوربهاینکارکردهبودند! ؟همینامروزسرودملیپاکستانبهزبانفارسیاست.آیا
؟درداخلکشورمانودرحوزه یتمدنیایرانهمهمین

بازوروزرمجبوربهچنینکاریکردهاند!

«فارس»ها!مردمپاکستانرا
به معناینادیدهگرفتندیگر
هیچروینه 
وبه 
یایرانیهاست 


زبانمشترکهمه

صحبتازیک
وضعیتاست.درحقیقت،دراینجا
وطنانمادرآموختنزبانمادریشان.یکخاطرهبگویمدرمورد

ونهبهمعناینفیِحقِهم

زبانهای  موجوددرایراناست 

محسوبنمیشوند  .بهمناسبتدرگذشتخانمسیمینبهبهانی

کسانیکهاهلافغانستانیاتاجیکستانهستندوامروز ایرانی
آمدوبحثمفصلیکردوگفتمن

منهمبودموسخنرانیکردم.یکجوانافغان ستانی 

جلسهایدرپاریستشکیلشدکه 

درکمیکنیم.او  بهمنگفتشماکهاسمخودتانراایران

ایرانیامو فهموتفسیرش ازایرانچیزدیگری بودنهآنکهما 

گذاشتید،ماازایندایرهبیرونرفتیموایننادرستاست.
ستانیهایا...

باتاجیکهایاافغان

سازههایاصلیساختنیکملتاست.مازمانی

اینسرزمینمشترکودولتمشترکیکیاز
دورانگذشته یایراناست.ازآنایرانبزرگچیزی

یک سرزمینمشترکودولتمشترکداشتیم  اما،اینموضوعمربوطبه 

یایرانیصحبتمیکنیم،وقتی


دهنده

هایتشکیل

ایرانیوبنیان
ماندهکهایرانِ امروزاست.درنتیجه ،زمانیکهدرموردهویتِ
یگوییم  که امروز وجود دارد .در بحث از دولت نیز آن دولتی  را
از سرزمین مشترک حرف می زنیم ،در واقع سرزمینی را م 
میگوییم که امروز بر ما حکومت میکند ( بد و خوب حکومتها بیرون از موضوعِ بحثِ ماست) و از لحاظ تاریخی تداوم

حکومتهایپیشیناست .

اینتعریف بهنظرمنهمجامعاستوهممانع.همینوضعیترادرموردبسیاریازکشورهایاروپایی نظیرفرانسهوآلمانو
هاییکهبهتاریخخاصهریکازاینکشورهامربوطمیشود.آنچهامروزهویتفرانسهیا


نیم،البتهباتفاوت
نیزمیبی

اسپانیاو...
امروزبهعنوانفرانسهیا

اینمحدوده یجغرافیاییکه

شکیلمیدهد،دولتفرانسهودولتآلمانامروزاستو

آلمانامروزرا ت
المانمطرحاست.
-

نظرمیرسدکهدرنهایتاینتعریفهم یکتعریفحقوقیاست.چونسرزمینیکهامروزاز

باشرحی کهدادید،به
بین المللی بهرسمیتشناختهشدهو
کنیم،یکپاره یجغرافیاییوسیاسیمشخصیاستکهدرسطح 


آنصحبتمی
مستقرهست،ساختارحاکمیتیرسمیوموردتاییدنظامبین المللیاست .بنابراینچهلزومی

دولتیهمکهدرآن
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داردازتاریخ گذشتهدوربرایتعریفهویتملیاستفادهکنیم؟یاازمبانیایدئولوژیکیاستفادهکنیمکهبهکارامروز
نمیآید؟وقتیکهنگاهتاریخیوایدئولوژیکداشتهباشیم مشکالتزیادیایجادخواهدشد،امااینچیزیکهاالن

چرافکرمیکنیدکهباید یکنگاهتاریخیهمداشتهباشیم؟

می گوییدیکتعریفحقوقیاست.پس


وهمانطورکهپیش

نمیتواندباشد .اگرتنهاتعریفحقوقیبودمنکامالً باشماموافقبودم.
یکتعریفحقوقی 
چوناتفاقاًتنها 
ازبنیانهای

شانتنظیمشدهاند.زمانیکه


یریهویت
روندشکلگ

ازاینهمگفتماینتعریفهایکالنحقوقیبربسترتاریخو

عاملهای خیلی مهمی هستند .بحث تنهابر سر
میکنیم ،فرهنگ مشترک و تاریخ مشترک  
تشکیل دهندهی ملتی صحبت  
فقطدربارهیدولتنیست کهازلحاظحقوقیتعریفکنیم.تازه

محدوده یجغرافیایینیستکهازنظر حقوقیتعریفشود.یا

دیک تعریفِصرفِحقوقیِبدونارتباطباتاریخوشکل گیریِهویتِملیماباشند .فرهنگ،اسطوره،تمام

هاهمنمیتوانن

خودِاین
یکتعری فِ صِرفِ حقوقیاست.اتفاقاً مشکلبزرگیکه در
یاینهابسیارفراتراز 

اینخاطره یمشترکتاریخی ،زبان و 
همه

رانادیدهگرفتهاند.تاریخ

رهی ایرانو ملیتو ملتایران یاهویتایران  وجودداردایناستکه تاریخایران
نگاهها دربا 
برخی  
نراجعبهموضوعهای اجتماعیسخنگفت.حتی

نمیتوا
بسیارنقشمهمیدارد.هیججایدنیا بدوندرنظرگرفتنتاریخآن جا 
هاییبینالمللیمیانکشور هامثالًدرسازمانمللیکیازعامل هایدخیلکهبسیارنقشدارد،تاریخِآنامر


دربررسیاختالف
هایینابخردانهایکهشدهاستتااسمهاییجعلیبراینامِ«خلیجفارس»


یکوشش

رغمهمه
نمونهایراذکرکنم :
به
است .
ترینعلتهانامِ


یکیازمهم
نالمللینشدهاست.
گاهموردپذیرشسازمانمللمتحدودیگرسازمانهایبی 


اختراعکنندهیچ
تانبامن،بهمنکمکمی کندتابرگرهیانگشتبگذارم

گفتهیخودتان«مناقشه»
اینبحثیابه 

تاریخیِ«خلیجفارس»است.
وطنانا مداشتهباشم.تصور


باشمایابادیگرهم
امردرذهنبسیاریوجودداردبیآنکههیچقصدِ«مناقشه»

کهدرخصوصاین
ایکهدرکشورهایغربیبرایدادنتابعیتبهخارجیهاوجوددارد،اغلبِآنان

می کنمروندِدموکراتیکوبسیارمترقیوانسانی

وجودمیآوردکه


واینتوهمرادرآنانبه
ندبازمیدارد.

کشورهاییکهدرآنزندگیمیکن

جنبههایهویتیوتاریخی
راازدیدن 
به عنوان مثال در هریک از کشورهای اروپای غربی یا آمریکا
همه ی مسائل حل میشوند  .
گویا با یک تعریف حقوقیِ صِرف  
اقامتبااجازه یاقامترسمی،داشتنکار،

قانون هایمشخصیبرایدادنتابعیتبهخارجیانوجوددارد(مثالًمقدارِمعینِزمانِ

تربودنیامشکلتربودندادنتابعیتدراینیاآنکشور)و


هایموجودمیانکشورهاوآسان

تفاوت
باهمهی 

دانستنزبانو...
هایقانونیراداشتهباشدمیتواندتقاضایتابعیتازکشورِ  محلِاقامتخودکندکهاغلبهمپذیرفته


هرکسیکهاینشرط
حقوقیعرضهمیشوندوشمایِنوعیهمکهتقاضایتابعیتکشور

یاینقانونهادرشکلِبیا نِ


طبیعیاستکههمه
میشود.

ومثلبقیه یافراداینکشوراز

تعریفیحقوقیبهاینحقمیرسید

کنیدوبهتابعیتآنکشوردرمیآیید براساسِ


جدیدیمی
ایدهمه ی


تاینیاآنکشوردرآمده
اما،شمانمی توانیدتنهاصرفِاینتعری فِحقوقیِکهبهتابعی

همه یحقوقبرخوردارید.

یاینعامل هارادروجودِشماینوعیخالصه


کشوررانادیدهبگیریدوهمه
گیریوصورتمندیملیِآن 

تاریخوروندِشکل
عهی
کهبهتابعیتاینکشورهاپذیرفتهمیشوند باجام 

هایناسازگاریمیانخارجیهایی 


هایاعلت

شایدیکیازدلیل
کنید.
ناسازگاریفرهنگیوبیگانگیباهمه یمعیارهاییباشدکهاینکشورهاشکل

میهمانشان همین  ندیدناینواقعیتِآشکارو 

گرفتهاند.


-

چارهاینداریمجز
بله،دراینکه نیازبهخوانشتاریخداریم،تردیدینیست .وقتیبخواهیموضعیتامروزرابفهمیم ،
اینکهبهتاریخرجوعکنیم.امااالنبحثمادربارههویتملیاست ونیازداریمکهتعریفیازآنداشتهباشیمکه

روایتهایمختلفومتنوعیازتاریخ

درچنینجاییمیتواندموجباختالفشود.

شاملهمهایرانیانباشد.تاریخ
میشودداشت .اگربرویمکردستانیکروایتتاریخیخواهیمشنیدوا گربرویمآذربایجانروایتدیگریخواهیم

تبلیغمیشود،یکروایتمشترکازتاریخ کهمورداتفاقهمه

شنید.ب نابراینبرخالفتصوریکهدرنگاهمرکزگرایانه
ساکنانایرانباشد،وجودندارد .یاحداقلاینکهبرسرآنروایتمشترکهمچناناختالفوجوددارد.بنابراین
میشود.
یاآنچنان کهاتفاقافتادهسرکوب 

روایتهایدیگرنادیدهگرفتهخواهدشد

موکولکند،درواقعآنرا بهیکزمینهمناقشهبرانگیز

آننگاهیکهتعریفهویتملیرابهگذشتهوبهتاریخ
سپردهاست.منظورمنایننیستکهتاریخراهمهجا بایدکنارگذاشت،وبدیهیاستکهتا ریخورجوعبهآنو
امابهنظرمی رسدکهبرایتعریفهویتملیبهتراستکهازتاریخدوریکنیموشاید

فهمآننیازامروزمااست.
میکنیم،درمواجههبابخش
اگرفقطتعریفحقوقیداشتیماینمشکالتکمترمیشد.اماوقتیبهتاریخرجوع 

عه یچندزبانه،چندفرهنگیوچندگانهاست،ناچارخواهیمشدکهبهسمت
بزرگیازجامعه یایرانکهیکجام 

منجربهنارضایتیهاوگریزازمرکزشدهاست.آیاهویتملی

یکسانسازیاینتفاوتهاحرکتکنیم.همیناستکه

سازیفرهنگیدریکجامعهیچندفرهنگیموکولشود؟


بایدبهنوعیازیکسان


پرسشتان چند

،بهتعبیرِ شما،نیست .شمادر
یکسانسازیفرهنگی» 

هیچ روسخناز«
وبه 
ابداً نیازیبهچنینکاری نیست  
فرضها
تهاید .خودِ این پیش 
فرضها نتیجههایی گرف 
مسئله طرح کردها ید و چند پیشفرض گذاشتها ید و بر مبنای این پیش 
سازندهیهویتباید

یکبخشمهمو
مشکلدارند.اولاینکهمن برایتعریفهویتملی،تنهابهتاریخرجوعنکردم.تاریخالبته 
هویتمایکهویتازلینیستبلکه

باشدو اگرتاریخرادرنظرنگیریمهویتماامری ناقصاست.امااینراهماضافهکنمکه
ذاتگرایانهبه
چیزیاستکهطیقرنهای متوالیساختهشده است .درنتیجه  مناصال نگاهِ  

یاجتماعی است.


یکبرساخته
دراینگفت وگوخیلیمشکلدارم.رویسخنم  باشخصشما

مفهومِ هویت ندارم.بعدهم،منباایناصطالحِ«مرکزگرایی»
نیست ،اما حقیقت این است که امروزهروز به جای درک یکدیگر و گفتوگوهایی همدالنه یکاصطالحی میسازند و مثل
یکیازاینبرچسبهاهمین«مرکزگرایی»است.تاشمابگوییدکهبا

کارمیبرند! 

یکبرچسپبرایبیرونراندن«رقیب» 
به

یبحثهایمهمیکهبهسرنوشتکشورو

آنمخالفهستم،میشوید«مرکزگرا»!یعنیدرِهمه

قومیکردنایرانوپیامدهای
روشنهایِ موضوعِ آن.


ونهسایه
مطرحمیشوند

نهظرافتهایبحث

بستهمیشود!

مردمآنمربوطمیشودبایک«برچسب»

حتیدرپیشرفتهترینکشورهاییکه

ساختهمیشوندوخیالهمهراحت!

دیوارمصنوعیکشیدهمیشودودوطرفِ«دعوا»!


یک
مرکزویک پایتختوجوددارد!


شوندیک

صورتفدرالادارهمی

به

وقومها مطرح شدهاست ،بهاینشکلوبااینمختصاتیکهامروز شاهدآنهستیم ،در
اینبحثهاییکهامروزدرموردقوم  

گذشتهیایرانوجودنداشتهاست .وموضوعجدیدیاستکهبخشیازآنمصنوعیاستوبخشیهمواقعیکهعلتاصلیآن


تأکیدگفتکهبحثبرنفیوجودقومهادرایران


بایدبه
رابایددرجایدیگریجست وجوکردکهتوضیحخواهمداد .بازهم 

نیست.
گراسعیمیکنندتاریخیخلقکنندکهاصالً باواقعیتتطابقندارد.


هایقوم

جریان
امروز
هویتها را باید سطحبندی کرد  .مثال من و شما در مقام فرد برای خودمانیک هویتی داریم.بعد در
در بحثِ هویتِ ملی  
وهها ی اجتماعی بر اساس کارمان یکهویت اجتماعی پیدا میکنیم .اگر زبان مادریمان کردی باشد یا فارسی یا ترکیِ
گر 
اینهادرواقعفروملیهستند.درون
اینهاهویتملینیستند .
هویتدیگریپیدامیکنیم .

اذربایجانییا...دراینسطحهم 
یک
فرهنگهایمتفاوتتشکیلشدهاست.در


ازخرده
فرهنگها هموجوددارند .یعنیفرهنگ ملی 

یک فرهنگبزرگملی  
خرده

ابلباهویتملیقرارنمیگیرندوقابل

هایمحلیوهویتهایقومیاساساًدرسطحدیگریمطرحهستندودرتق


هویت
نتیجه،
مقایسهباهویتملیهمنیستند.
پدیده ی اجتماعی است.
هویت ملی نمیخواهد یکسانسازی کند .بحث نه بر سر  نفی است و نه سرکوب .بلکه دیدن یک 
مجموعه ی کسانی که دراین محدوده ی جغرافیایی به نام ایران زندگی می کنند با فرهنگی تعریف میشوند  که در مجموع

باهمه یتنوعزبانیکهدر

یکزبانمشترکایرانیاناست
دباهمه یتنوعیکهدردرونخود دارد .

فرهنگنامیدهمیشو


یک
بعضیجاهاازهمجداباشند اما،درمجموع

میتواننددر
هایبخشهایمختلفایراناستکه 


،حماسه
درونایرانوجوددارد
آنکهبخواهماینجزءهارا

آنکلیتبحثمیکنم بی

دربارهی 

یاتیککلیتیمیسازندو من 

بهرغمهمهیاینجزئ

هست و
تنهایکتعریف حقوقیارائهبکنیم (کهخودِ  اینتعریفحقوقیهمدرخأل

نادیده بگیرمیاکوچکبشمارم.درنتیجه ،اینکه 
یک سرزمینمشترکودولتمشترکداریموتنهابا
ساختهنمیشود)وبگوییمباید طبققانوناینهویتتعریفشودیااینکه 

هویتبسیارشکنندهایخواهدبودودرستنیستوواقعیت

ایندوبنیانحقوقیهویتایرانیرامشخصکنیم،دراینصورت
تاریخیمارابیاننمیکند.

-

البتهدرپرسشقبلیفقطموضوعتاریخومشکالتآن راطرحنکردموبهزبانوفرهنگهماشارهکردم.شما
فرهنگوزبانوتاریخایرانعلی رغمتنوعیکهدارد،د رنهایتیککلواحداستویکیاست.اماکسیکه

میگویید

درموضعاقلیتقراردارد،چنینچیزیرانمیپذیرد .چهکسیگفتهکهیکزبانیایکفرهنگ،کلیتجامعهایران
هاسرکوب،حذفویایکسان سازیتنوعفرهنگیوزبانینیست.امادیگرانی


کهاین
دهد؟شمامیگویید


رانشانمی
کهدرموضعاقلیتبودهاند،ظاهراچنیناحساسیندارند.
اینکهبهگفتهشمادرگذشتهمسالهایدربارهاقوامدرایران وجودنداشت،شایدبهاینعلتاستکهایننوعاز

احساسنمیکردکهفرهنگو

یکسان سازیکهدرصدسالاخیراتفاقافتاد،وجودنداشت.شایدهیچقومی

گویندایننوعهویت سازیمنجربهسرکوبویکدستکردنو

بخشیازاقلیتها 
می

موجودیتشم وردتهاجماست.
بینیدکهآنهاحسدیگریدارندوازاینوضع


کنید،می

نگاهمی
وقتیازموضعاقلیتها

نادیدهگرفتنآنهاشدهاست.
ایشدبراییکسانسازیونادیده


قعمحملیوبهانه
بنابراینآیافکرنمی کنیدکهساختنهویتملیدروا

خشمگینند.
یفرهنگها؟


گرفتنبقیه



فرهنگها به معنی

میدهیم  که مملکتی به اسم ایران وجود ندارد .این خرده
اگر هویت ملی نداشته باشیم عمالً حکم  
زیرمجموعه یآنفرهنگبزرگ بایدبهرسمیتشناختهشونداما ،پیشازآنبایدآنفرهن گبزرگرادید .فرهنگیکهمنو

هاباشدوفقطشاملاینقومیاآنقومنمیشود .


فرهنگ

همانخرده
میتواندجزو
شماداریمهم 
می توانیم در مورد مرکزو حاشیه همصحبت کنیم.من خودمبا
دربارهی ایناصطالح مرکزگرایی هممیشود صحبتکرد  .

ساختن دو قطب مخالفم .با این نظا م متمرک زی که چه در زمان شاه و چه امروز وجود دارد مخالف بودهام و هستم .نظام
متمرکزیکه بهخصوصدرزمانپهلویدوم،وبعدازآنتاامروزدرایرانحاکماست .البتهفراموشنبایدکهدردورانپهلوی
هایایالتیووالیتیکهدستآوردمهمانقالب


انجمن
اول(وبعدهم) بسیاریازحقوقومطالباتمردمایرانوازجملهموضوعِ
یدورانرضاشاهتوضیحییافتدربارهی


هایتمرکزگرایانه

اگربشودبرایبرخیجنبه
مشروطیتبودبهفراموشیسپردهشد.
رشدِاینتمرکزگراییِرشدیابنده یدورانمحمدرض اشاههیچتوضیحیوجودندارد،جزمتمرکزکردنقدر تدردستشاه.من،
شودهمهی


وگونمی

دراینگفت
همباایننظاممتمرکزمخالفهستمو هم با طرحِفدرالیکردن ایران.منباهردومخالفم.
صورتمشروحدلیلهایخودم


توانستمبه

وگرنهمی
هاییکهمی تواندریکجُستارِپژوهشیونظریمطرحکرد،بیانکرد.


بحث
اختصارمیگویمکهمنطرفداریکحکومتنامتمرکزهستم


دراینجاتنهابه
رادرنادرستیِطرحِفدرالیکردنایرانبیانکنم.
گویمبدونهیچحقویژهای

ای،بهتکرا 
رمی


هابدونهیچحقویژه

بایدبهاستان
ومعتقدمکه بخشیازاختیاراتدولتمرکزی
بهعنوانِواحدهای
نهتنها 
،کهبرایمنعزیزاندومحترم ،

قومهایایرانیرا
هیچروی 
به 
برایاینیاآنبخشایران،دادهشود .اما ،
زیانهای
رابسیارخطرناکمیدانم کهدودِ  

چنینطرح هایی

ایراننمیدانمبلکه

تشکیلدهندهیاساسِ حقوقیِ سازمانِ اداریِ 

نمونههایافغانستانو عراقو
مهبهچشمقومهایایرانیخواهدرفت .

هایناپختهوخانمانسوزیبیشوپیشازه


چنینطرح
یمان بختِ بزرگِانقالب
منطقه 

اینفاجعههاجلویچشمان ما هستند.مادرمقایسهبابسیاری ازکشورهای

لیبی و سوریهو
مشروطیتراداشتهایم .وامروزهرچهازبرایندهای  دورانمدرندرایرانداریمبهیُ مناینانقالبمشروطیتاست.ازجمله

چهدردورانپهلویهاشدهاستوچهدراین

اثرکردنآنها


هاییکهبرایبی

یکوشش

رغمهمه
موضوعانتخاباتومجلس؛و 
به
حکومت ،بازهم نتوانستند و نمیتوانند از «شرِ»!  انتخابات و مجلس راحت شوند! انقالب مشروطیت ما را از دامِ هولنا کِ
ضمنمحترمشمردنقومهایتاریخیایرانیآنچهامروز

قومگرایی» رهانیدوسن گِبنایحقوقشهروندیایرانیانراگذاشت.
« 
منطقهایکهتعلقداشتهباشیمو

باید برایمامهمباشدجایگاهو حقشهروندیماستازهرجایایرانکهباشیمبههرقومو
وبارزترینجلوه یاینحقشهروندیشرکتمستقیم ،وبدونآقاباالسر،هرایرانیدرتعیین

هردینومسلکیکهداشتهباشیم .
کند،بی هیچقیدو


سرنوشتخویشوبراساسنیازهایخوداستازهرجایایرانکهباشدبههرزبانمادریکهصحبتمی
جامعهای که از

استثنایی  .و حقِ شهروندی در حکومتی دموکراتیک که تنها از ارادهی  مردم ناشی شده باشد و در درون 
تواندبهتمامیبهدستآید  .بایدبسیارهوشیاربودونبایدبانوعیالگوبرداریاز

شهروندانِآزادومختارتشکیلشدهباشد  
می
جواریامنطقهامتزاجبسیارگسترده یقومیدرایرانرانادیدهگرفت.کمتربه اینموضوعبسیارمهمِ


ایهم
وضعیتِ کشوره
خشونتوتعصب هایبیجاوخانمانبرباددهوساختنایرانی

امتزاجقومیدرایرانپرداختهشدهاست.راهرهاییازتبعیضو
ایرانیازهمه ی

آزادودموکراتیکاحترامبهحقوقشهروندیبرابرهرایرانیاستوبس!درایرانیِ کههرایرانیدرمقامشهروندِ
حقوقخودبرخوردارباشد .برایرهاییازاینساختارِ متمرکزِمعیوببایدبراساستقسیماتمدنیکشورب خشیازاختیارات

بهاستانهایایرانمنتقلشودوایننظاما زاینسیستممتمرکزبیرونبیایدکهاینخودمستلزمکارِکارشناسی

دولتمرکزی
دقیقوعلمیوبدونهیچنوعتعصبِعصرِجاهلیتاستورهابودنازهرنوع«پان»ی.

بخشبزرگدرگیریهادرکشورمادینیبودهاست.مسلمانانبعدازحمله


هابهایرانیک

یعرب

زمانحمله
بهلحاظتاریخیاز
ایرانیهارا بهکی شِجدیدملتزمکنند  وسرانجامنیز اکثریتبزرگ
هاییکهمیدانیمکوشیدند  


هاوسیاست

باوسیله
بهایران
کشمکشها

مردمایرانمسلمانشدند.درآندورهافزونبرکشورگشاییِ  قومِمهاجموبهزیرسلطهکشاندنامپراتوریایران 
هامسلمانشدند،دورهی تفوق اهلسنت


کهاکثرایرانی
مبارزهبازرتشتی گریوحتیمسیحیتویهودیت بود.بعدازاین

برای 
دورهیصفویهبهبعدهمنزاعشیعیانبودبااهلسنتکهاکثرمردمبه زورشمشیرشاهصفوی
ودعوایسنیهاوشیعیان .

بود 
دردوره یکوتاهِپادشاهیافشارها،نادرشاه

شیعهمیشوند  کهالبتهموضوعِایرانواستقاللکشوررانبایدازنظردورداشت.

آییبزرگدشتمغانوچهدرنجفهمهی


تضادمیانشیعهوسنیراازمیانبرداردوچهدرگردهم
افشاربسیارکوشیدکهاین
ینحله ها،راجمعکردووادارشانساختکهبراساسسهاصلِ پیامبرمشترکوکتابمشترکوسنت


علمایاسالمی،ازهمه
مپذیرفتنداما،عمرنادرشاهکوتاهبودوایناقدامهمادامهای

مشترکآنانراازلعنونفرینو ...یکدیگربازداردکههمگیه
هایقوم گرایابرخیکشورهایهمسایهدامن


وازسویبرخیجریان
نداشت.موضوعهویتِقومیبهشکلیکهامروزمطرحاست
زدهمیشود درتاریخماسابقهندارد.


ایجادنکردهایموآنچه

گفتوگو 
راههایزیادیبرای  
همصحبتنمیکنیم .

بهنظرمننقصبزرگیکهماداریمایناستکهبا 
گذشته ی

ایمیاکردهاند.درگذشتهوضعیتبهاینصورتنبودو  ماباهمدیگرارتباطداشتیم.در


همکهبودهاستخرابکرده
اشسازمانهایسیاسیبودندکه امروزدیگربهآنشکلوجودندارند.دردوران


شایددلیل
نزدیکبیشتر باهمارتباطداشتیم؛
علتهایخودشرادارد.
امکانگفت وگوبیننیروهایاپوزیسیونکمشدهاستوماباواقعیتدیگریروبهروهستیمکه 

جدید
هویتهادرایرانِ امروز ،برقرارشدنحکومت دینی در ایراناستو
علتهایاساسیِمطرحشدنحادِموضوعِ هویتو 
یکیاز 
یادستِکمفرعیجلوهدادنآن)ازسویمالیانوآخوندهایحکومتیاست(منآنبخشازآخوندهای

نفیهویتِایرانی(
دچارمشکلشدهایم  .برایبسیاریاز

دوسترامستتثنامیکنم) .مابرایدومینباردرموضوعِحیات یِ«هویتِ ایرانی»


ایران
ایرانبهعنوانِایرانهیچ گاهاهمیتنداشتهاست؛اهمیتکشورایرانبرایاینانتنهاازاین

همهیآنان)
آخوندها(وصدالبتهنه 
تنهاکشورشیعهیجهانبودهاست وبس!  باانقالبایرانوفرادستیمالیاندرآن،حکومتهویتی

زاویهبودهاستکهایران
شیعهی اثناعشری (با
سویهی دینیِ  
هویتسازی یک 

نظاممند به یک
بهصورتبسیار گ سترده و  
فراملیبرای خود قائل شدو  
یمامیبینید.کافیاست


هایفرهنگیوسیاسیواجتماعیجامعه
شاقولِوالیتفقیه)دست  یازیدکهآنرادرتمامِجنبه
وسخنانوسخنرانیهایبزرگانحوزهکهدر

هایدبستانیودبیرستانیبیافکنیدیابهفرمانها


هایدرسیدوره

نگاهیبهکتاب
دارندمراجعهکنیدتاببیندچهنفرتیازواژهی«ایران»دارند! وآشکاراطرحآنرا

سیاستهایفرهنگیِ حکومتدستِباال 

اسالممیدانند!

مبارزهبا


نتیجهی اول  ،مطرح شدنِ حادِ موضوعِ هویتِ

سویهی دینی دستِ کم سهنتیجهبه دنبال خود داشت :
چنین هویتسازیِیک 
ایرانیِماوچگونگیِآن .اینخودنیزسهپیامدمهمداشت :یک  ،واقفشدنبیشتربههویتوموجودیتِ حالوتاریخیِخود؛
پرواوزندهشدنروحیه یدیگرستیزی؛سه،سربرآوردنیکجریانِقویِدینستیزوضدِآخوند.


نوعناسیونالیسمبی

دو،رشدیک
هایبزرگترینمرجعِسیاسیودینیایران

گراییوایراندوستی( 
گفته


یایران

هایرسمیعلیه

یدستگاه

بامبارزه
جهیدوم،
نتی 
در زمان جنگ در این خصوصرا به یاد بیاورید) و کمرنگ شدنِ هویتِ ایرانی درگفتمانِ رسمی ،هویتهای فرعیِ جامعه
گرانهیحکومت
آمیزوسرکوب 

نتیجهیسوم ،سیاستِشدیداًتبعیض

ند،ازجملههویتهایقومی .

به صورتپُررنگیمطرحشد

ازاینان،بهدلیلِسنیبودنشان،سلبکردهاست.وبراساسِیکقانون

علیههموطنا ناهلِسنتما،امکانهرنوعحقبرابررا

هاچوننمیتوانن دشکلِدادخواستیدینیبهخودبگیرند،بهشکلخواستهایمحلی


شناختیاینخواست

یجامعه
شناخته 
شده

بروزمیکنند.

وحتیبهتعبیری«ملیتی»)

وقومی(
بحثها و گرایشهای پیشینِ موجود  در خاورمیانه بود مثل
بعد هم  فروپاشی شوروی و سر برآوردن دوباره و گستردهی  
هایفکریجامعه یایرانیونیروهایاپوزیسیونآندامنزد.


هاودرگیری

هاودغدغه

کهبهبحث
وپانترکیسم
پانعربیسم 

منطقه هاییمثلکردستانوبلوچستانو...و«بیگانه

دربرابرهموطنانمادر

گرانهایحکومت
سرکوب 

سیاستهایخشنو

بااینهمهمعتقدمکهبا
اینهم میهنانمادرچشمحکومتنیزسهمِمهمیدرسربرآوردنموضوعهایقومیداشتهاست .

بودن»
شهروندیچرانمیتواندبه

هایقومیدارندبایدگفت وگوکنیمتاروشنشودکهبرخورداریازحقِ کاملِ 


کسانیکهخواست
میهنانماجامهیعملبپوشاند.


هایاینگروهازهم

خواسته

-

دربارهاقلیت هادرایرانوج ودداردکهحتیاگرجدیدهمباشد،موضوعمهمیاست.آیافکر

بههرحالامروزمشکلی
میشود؟
هاونارضایتیها،باگفتوگوحل 


هاونگرانی

ایناختالف
یکنیدکه
م


منمطلقانگاهذاتگرایانه بهموضوعِ

وگووجودداردویامیتواناختیارکرد؟همانطورکهگفتم


مگرراهیجزگفت
بله،دقیقاً.
پانایرانیستی کهمفهومیازلیازایرانوایرانیدارند کهگویاقبلازتاریخوجودداشتهوبعد
خالفجریانهای 

هویتندارم.بر
درطولتاریختابهامروزآمده وتاآخرتاریخهموجوددارد،بهچنینچیزیمعتقدنیستم .وبراینباورمهستمکههموارهباید
زندهیاددکتر
دراینجامایلهستماشارهایبکنمبهبرخیکارهای 

امکانگفتوگورابازگذاشتوفراهمآورد.درموضوعِهویت

اسطورهوتاریخباستاناستادبینظیریبود .بعدازدرگذشتدکتربهار نشرِ«آگه» کتابیباعنوانِ

ی
درحوزه 

مهرداد بهار.بهار 
مندرمقالهایکهبرایاینمجموعه

«یادبهار»منتشرکردکهنزدیکبهپنج اهنفرازمتخصصانواهلفندرآنمقالهنوشتند.
دکتربهارمیگوید«آریاییانکهازحدود25،،تا21،،

نوشتمبهموضوعیپرداختمکهخیلیبهبحثفعلیمانزدیکاست .11
پیشازمسیح،ازطریقآسیایمیانهوهندوکشبهسندرسیدند،حدود 2،،،سالپیشازمسیح،عمدتاًازهمانطریق،به
یسندونجدایران،کهمتمدنترازآریاییانبودند،قرار


هاوعقایدبومیاندره

زودیزیرتأثیرآیین

نجدایرانواردشدند،به
گرفتند و انقالبی عظیم در ترکیب خویشکاری خدایانو آیینهای هند و ایرانیپدید آمد» که «البته  ،عقاید و برداشتهای
آریاییهندوانوایرانیانیکسرهدرعقایدبومیحلنشد،بلکهسرانجام تلفیقیازایندوعاملپدیدآمدکهخودسببجهشی
2

کاظمکردوانی،مهردادبهارروشنفکریحقیقتجو،یادِبهار(یادنامۀدکترمهردادبهار) ،نشرِآگه،چاپاول،زمستان ،292ص94 – 13.
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کهازجملهدولت هایعظیممادوهخامنشیدرغربایرانوظهورزردشتپیامبردرشرق

فرهنگیوایجادفرهنگیواالترشد».
جشن های نوروز ،مهرگان ،احتماالً سده،

رباره ی جشن نوروز معتقد است که 
ایران و  ...از پیامدهای آن است .بهار حتی د 
هایسیاوشیازآیین هایمهمایرانباستاناستکهاغلبِآنهاعمدتاًریشهدرفرهنگبومیو

آیینهایکشتوبرداشت،آ 
یین

نههندوایرانیدارند،واینخودتأثیرعمده یتمدنِبومیِآسیایغربیرابرتمدنآریاییمی رساندودرواقع«عیدنوروزیاول

انهای
بهار با سنت ایرانی بزرگداشت فِرَوَشیها درآمیخته و قابل تطبیق با آیینهای نوروزی غرب آسیا گشته بود 13 ».جری 
برساختهشدهاز

افراطیناسیونالیستیایران اینسخنان راهرگزبهدکترمهردادنبخشیدند.بایدبهاینامتزاجفرهنگیوهویتِ
می گویمهویتایرانییکذاتازلی
یاجتماعیاست،توجهداشت.وازاینجهتاستکه 


یبرساخته

یکپدیده
میانآنها،که

تواندربارهآنگفتوگوکرد.

یکپدیدهیثابتینیستو 
می

وابدینداشتهوامروزهم
-

نمیبینید.اگرمایکمفهومذاتیبرای
نکتهیمهمیاشارهکردید واینکههویتایرانیرابایک نگاهذاتگرایانه 
به 
چنانکهشمامی گوییدقابلتغییراستودرطولتاریخبارهاتغییرکرده،تالشبرایتعریف


هویتملینداریموآن
یتملیمیتواندتغییرکند،بهچهمعنیاست؟امروزچه

آید؟واینکههو


بهچهکارمامی
یکهویتملیمشخص
تغییریمیتواندبهسودجامهباشدواختالفاتراکمکند؟



ودرمرحلهایدیگرآنرااز

بخشجدایی ناپذیرهویتملیبگیرید

شمامیتوانیددریکمرحلهمذهبرا

یکنمونهبگویم.مثالً
شاخصههایهویتملیکناربگذارید  .کشورهاییهستندکهاصالبراساسمذهبمشترکشکلگرفتند .مثالدرموردیونان

مذهبراازهویتملیشانجداکنید.

یتوانید
نم 
-

اسراییلنمونهیروشنتریباشد.

شاید


نمونهیاسراییل
یونانکشوریاستکهمناقشهایدرموردآنوجودندارد .

بله،البتهراجعبهاسراییلمناقشهزیاداست.اما
میبینیدکهاصالدعواییهمدرآنجاوجودندارد.دراسرائیلباالخرهمیاناعرابو
نمونهیمهمیاستاما،درموردیونان 

منازعه،منازعهیبزرگِتاریخیوجوددارد.

اسراییل
جداییناپذیراست.تایکقرنپیشدرموردفرانسهنیزهمینسخنصادقبودولی،امروزدر

تشان
مذهبدریونانازملی 
هویتملیشانپذیرفتهشود..

بهعنوانجزویاز
فرانسهناممکناستکهمذهب 

هامیتوانندمذهبی باشندومذهبکماکان درفرانسهمهماستوکارکرداجتماعیمهمیدارد.امروز حدودشصت

البته 
آدم
دولتیکهمیگوید

پرداختمیکند .همان

ادارهمیکنند ،دولتفرانسه

یکهجریانهای مذهبی 

دبیرستانهای

هزینهی 
درصد  
می گوییدچراتاریخراوارد
نمیدانند .
ملیشان 
وبه رغماهمیتمذهبدراینجامعه،آنراجزوهویت 
مطلقاً بادینکاریندارم .
یکبخشذاتگرایانهدرهویتبهموضوعخونِپاکو نژادآریاییو

مانمیکنیم؟چونجزوِتعری فِهویتِملیاست.


هویتملی
،تاریخرانمیتوانکنارگذاشت.منهم

کهجزسخناننفرتانگیزچیزدیگرینیست .اما

یگردد 
مزخرفاتیازایندست برم 
2

 9همان .

شدمکهمثلشماباورمی داشتمکهملیتفقطتعریفحقوقیداشتهباشدوهویتملیهمتنها تعریف


بسیارخوشحالمی
نمیتواند فرار کند اما ،مهم
حقوقی داشته باشد اما ،من چنین نظری ندارم .هرکاری کنیم هیچ کشوری از دست تاریخش  
هایمنفیاش.

جنبههایمثبتآنوپندگرفتناز 
جنبه
فراگرفتنازتاریخاست؛پاسداشتنِ 
-

ملیگراییکهدردورانکهندرکشورهای
دربارهیناسیونالیسمحرفزدیدوگفتیدکهمیان 

درابتدایگفتگو
میدانیمکه دردنیایامروزناسیونالیسمایدئولوژیقابل
میگذارید .
آسیاییمرسومبوده ،باناسیونالیسماروپاییتفاوت 
جریاناتارتجاعیوراستگراییهستند کهموردانتقاد

دفاعینیست .جریاناتیکهبهسمتاینایدئولوژیرفتند،
درآمریکاهمجریاناتارتجاعیازناسیونالیسمدفاعمی کنندوازآناستفاده

نیروهایدموکراسیخواهقراردارند.

ازروشنفکرانو

یقابلدفاعیتلقیمیشودوبسیاری


همچنانایده
درایرانبهنظرمیآیدکهناسیونالیسم

کردند.اما
دانندوباافتخارازآنصحبتمیکنند.آیااینتفاوت

هایملیوچهره هایبرجستهخودراناسیونالیست 
می


شخصیت
درمفهومناسیونالیسماستیااین کهمایکتاخرتاریخیداریم؟



انسانهای  بزرگیدراروپاوآمریکاکهدر
میانماایرانیها نیست  .

اینیکبحثبسیارپردامنهوپرجدلیاستوفقطهم 
دراینزمینهجدلهایبسیاردارند.بحث

هومیکنندو

قابلاحترام  ومرجعهستنددراینپهنهکارکرد

حوزهی آکادمی ک 

میانملتهایکهن تفاوت ی

وملیت گراییموجوددر

وملیگرایی

راجعبهناسیونالیسمواینکهآیامیانناسیونالیسم اروپایی 
مرافعهیعلمی وتفاوتنظر ه ست.واینتفاوتِ  نظرمیاندوآدم ینیستکهازقراریکی متعصب باشدو

وجودداردیاخیر ،
اینزمینههاکاروپژوهشکردهاند.

آدمهاییاستکهیکعمردر
انساندوستبلکه،میان 
دیگری 

ناسیونالیسمبهعنوان مفهومرایجیکهامروزدراروپاوآمریکاوجوددارد،چیزی کامالارتجاعیاست.امروز

منباشماموافقمکه
مثلترامپاستودراروپاجریانهایافراطیراستمثللُوپِن.درنتیجه،دراینبحثباشما

برآیندایننگاه درآمریکاکسی
یکنوعملی گراییتاریخیهموجوددارد.اینیک

موافقم.اما بحثمنایناستکهدرجایی مثلکشورما یاچین یامصر ،
آدمهایمتعصبنیست.
بحثمهمآکادمیکاستومرافعهمیانِ 

ملی گراییداریمکهازقرنپانزدهآرامآرام دراروپارشدکردوشکلگرفت.دراینکشورهایکدولت
بحثایناستکهمایک 

ملی وجود نداشت .یا امپرات وری بودند یا کشورهایی بودند که زیر حکومت دینی اداره میشدند و ا ز کلیسای روم دستور
اینسرزمینهایدینیویا

آرامواحدهایکوچکتراز


درنتیجهزمانیکهآرام
نشینودوکنشینبودند.


یاشاهزاده
میگرفتند 

علتهاییکهجنبش
یکنمونهیخیلیروشنکشورِآلماناست.یکیاز 

امپراتوریاستقاللپیداکردندمفهومملیمطرحشد.
پروتستاندرآلمانتوانستچنینسریع رشدکنددرواقعوجودِرگهی ناسیونالیسمآلمانی زیرِپوستِجریانپروتستانتیسمبود
لهی تاریخیهماختالفوجود
کهمیخواستاززیریوغِ  کلیسایرُموپاپها رهاشود.اتفاقاً امروزدرآلمان درباره همانمسئ 

ومنطقههایی

ژرمننشینبودندپروتستانهستند
منطقههاییکهازلحاظتاری خی ،

درآلمانامروزمیتوانگفتکهتقریباً

دارد.
شانهمخوانیدارد.شاهزادگانآلمانیپشتِلوتر


باتاریخ
رومینشینبودند،کاتولیکماندندواینامرکامالً
کهازلحاظتاریخی 
لطلبیدربرابرِرومبودند.
بهدنبال یکحرکتاستقال 
ایستادندوازاودفاعکردند 

کهآرامآرامدولتتشکیلدادندوموضوع«ناسیون»(ملت)مطرحشد.البتهمطرحشدن

دراینواحدهایکوچکوکشورهایی
هاییکهدرباره یموضوعتشکیل«ملت» درعصرجدیدِاروپامطرحاسترا


یاینبحث

وهمه
«فرد»و«فردیت»و«شهروندی»
یکگرای شبسیارقویدرعلومانسانی
اینفرایندیک فرایندکامالا روپاییومحلیبوداما،چون 

نمیخواهمدراینجاتکرارکنم.

بایستازآنپیرویمیکردند.

پدیده یفراگیرِجهانیمطرحشدکهازقراربقیهمی


عنوانیک

اینموضوعهمبه
اروپامحوریاست،
جریانهایراستوجود

فکرکردندکهدرهمهچیزازجملهتاریخوفرایندهایتاریخیبازهممحوراروپاست.اروپامحوریهمدر
درجریانهایچپ .حتیکشورهاییکهادعایانترناسیونالیسمداشتند،ماننداتحادجماهیرشورویسابق،آنهانیزبه

داردوهم
امواینجاتکرارنمیکنم.


ینازآنصحبتکرده
درگفتوگویپیش

شکلی دیگردردامچنینتفکریافتادندکه

مامبنیانهایملیماپشتِپا زدودرنبودِیک فضایبازِفرهنگیکهانسانها

ازطرفدیگر حکومتمذهبیکنونی ایرانبهت
گفتوگوکنندومشکالترابشکافنددربرابراین
ومطبوعاتوکتابهایادررادیوتلویزیون 

درسمینارهاوکنفرانسها

بتوانند
بحثهاینژادیوخزعبالتی
هاستکهحاصلاش  

کژراهه رفت

جریانضدملیحاکم ،مقاومتی شکلگرفتکه بخشیازآنبه 
کهدراینسالهادرایران

بخشازایننوعملی گراییوناسیونالیسمی 

مثلِ خونِ مسمومعربدرنژادآریاییو...است .
یک
جانبهیدینیِحکومتِمالیانوتحقیرِ عنصرِملیدرایران.
سازییک 


آلودیاستنسبتبههویت

استواکنشخشم
شکلگرفته
رابطههایتاریخی با
منهممثلبسیاری نگرانِ ناسیونالیسمِ افراطیِ ضدعربوضدترکو ...هستم.خیلیپیشازاسالم ما 
اینهمه رابطهی تاریخی ،بهرغم همه ی مشکالت و
عربها داشتیم .در تمام تاریخِ ه زارو چهارصد سالهمان نیز  
طایفههای  

ترکهاآمدنددرایرانوجزویازاینمملکتشدندویادرکشورهای
باعربهاداشتهایم.یا 

هایتاریخیکهخوردهایم،


صدمه
پدیده یضدعربوضدترککهاینجاوآنجامشاهده
همسایهباعثمانیاین همهتاریخمشترکونقاطمشترکفرهنگیداریم.این 

میکنیم خیلی خطرناک است  وباید با آن مبارزه کرد .ظهور چنین پدیدههای خطرناکی باعث دشواریِ بحثعلمی کسانی

بیخردانه بهنفی
میخواهنددچارافراطوتفریطنشوند.درضمن بایدتوجهداشتکهنف یاینناسیونالیسمافراطیِ 
میشودکه 

ایاستکهمیتواندبهکوششِ جمعیِ


ترینپیامدهایچنینوضعیتی،صدمه

ویکیازخطرناک
واقعیتهای تاریخی نیانجامد.

هانمیشود،


البتهاینوظیفهتنهاشاملایرانی
همه یمردمانکشورهایمنطقهبرایهمزیستیوهمیاریامروزوفردایمابزند.

یملتهایمنطقهبا یدباآگاهیومسئولیتدراینروندشرکتکنند.


همه
-

وپیچیدگیهاییکهاینمفهومدارد،آیااساساتعریف

درسوالآخربهمفهومهویتملیبرگردیم .باتوجهبهمشکالت
بهیکهویتملیچیزمفیدیاست؟آیااینمنجربهانشقاقبینملتها

هویتملیدردنیایامروزووابستهبودن
شودهم چنانازمفهومهویتملیدفاعکرد؟


چطورمی
نیست؟دردنیایامروز


فکرنمیکنمهیچانسانیکهبهمفهومو

بنیآدماعضاییکدیگرند»است.
ترینسخنهاهمان« 


کنمکهیکیازانسانی

منفکرمی
یانسانهاتنها درمقام


برداشتهشودوهمه
فکرمیکندآرزونداشتهباشد کهروزی،تماماینمرزهای ملی

واقعیتانسانیت 
درمقامانسانباهم دیگرسروکارداشتهباشند .اما ،واقعیت

انسانونهبهعنوانفرانسویوایرانیوامریکایی و،...بلکهتنها
جهانیشدنبدونایرانیبودننمیتواندمحققبشود.تردیدنکنید  کهمابدونایرانی

امروزماچیزدیگریاست.امروزبرایما،
یتاریخیمانو ...بلکه زمانیمیسر


فخرفروشیبهگذشته
بودنچنانچه کهبایدوشایدجهانینخواهیمشد .واینهمنه 
با

چهمیخواهیمباشیم؛ وطرحِ پرسشِکلیدیِ

استکهبافروتنی کوششکنیمتادریابیمچههستیمو چهدردستداریمو
جامعه شناختیِایرانیبودنامروزبهچهمعناست؟

فلسفی -

ازسایتهای«عصرنو»«،گویا»«،رادیوزمانه»«،ایرانگلوبال»برایبازنشرِاینگفتوگوبسیارسپاسگزارم .

*
یایران،درایرانیکانقالباجتماعیاتفاقافتادهاستبیآنکهحکومتبتواندجلویِآنرابگیرد،


کاظمکردوانی،مسئله
**
سایتِ«آسو» .2932/21/24،

