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 سخن اول
 اینشریه است برای اقلیت و حاشیه.  ایگاهنامه» آراشما«

جایگاه اقلیت و به هایی که در جامعه ایران، برای همه گروه
های تا ملت -به مثابه اقلیت -از زناناند. به حاشیه رانده شده

اند، خوانده شده» اقوام«سرکوب شده در ایران که با نام 
اند، او هم غالب بپذیرد که اگر دیگران قوم» قوم«آنکه بی
های دینی که سرکوب در میان بقیه است. از اقلیت» قومی«

بخشی از تجربه همیشگی زندگی  ،شدنگرفته و حذف و نادیده
آنها در ایران است و تبعیض بصورت ساختاری و با عنوان 

های دگرباش شود تا گروهبر آنها روا داشته می» قانون«
  شود.جنسی که حتی گاه حضورشان و وجودشان تکذیب می

خواهد کوشید تا تریبونی برای اقلیت و حاشیه » آراشما«
خط قرمزی برای بلند کردن صدای  بسازد. تریبونی که هیچ

نخواهد داشت. ما در اینجا به ضرورت گفتگوی » حاشیه«
چرا که باور داریم  ،بودن در ایران معتقدیمجدی درباره اقلیت

 ها به مرکزاولین قدم برای گذار از بحران، آوردن مساله اقلیت
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ای مسائل ایران است، و تنها راه حل برساختن جامعه
یدن و پذیرفتن مسئولیت جمعی ما در برابر د ،دموکراتیک

 ها است. علیه اقلیت »ستم ملی و ساختاری«
که با هدف آموزشی آماده شده است، شماره پیشدر این 

مساله ناسیونالیسم و نقد آن در ایران مورد توجه قرار گرفته 
 است. 
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های بحران در قانون اساسی ایران؛ کانون
 دین و زبان رسمی 

 محمد حیدری
 

ای از این یادداشت پیش از این و در اسفند سال اشاره: خالصه
منتشر شده است. آنچه در پی خواهد  سیبیوبسایت بی در ۱۳۹۵

 بدون حذفیات است.  و آمد متن کامل مقاله
❊❊❊ 

 
های گذشته به قانون اساسی ایران آشناترین نقدی که در سال

ای حقوقی برای تحقق "استبداد دینی" وارد شده، ایجاد زمینه
است. قانون اساسی از یک سو مدعی به رسمیت شناختن 
قدرت مردم بوده و از سوی دیگر با سپردن قدرت مطلقه به 

است.  فقیه، سدی در برابر حاکمیت مردم قرار دادهولی

https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-39211631
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های گذشته بر سر حاکمیت دوگانه، نشان کشمکش سال
های دهد که ساختار حقیقی قدرت، همواره از پتانسیلمی

غیردموکراتیک قانون اساسی در برابر نهادهای انتخابی سود 
برده و تا جای ممکن فرصت تحقق حاکمیت مردم را ناممکن 

 کند. می
گرچه استبداد دینی، بحران بنیادین جامعه ایران محسوب 

شود، اما  در فرایندی غیرمسئوالنه، بیش از آنکه نقد به می
های اجتماعی این بحران را برانگیزد، به نوعی از حکمرانی ریشه

نامشروع "فردی" تقلیل داده شده است. گویا که اگر "مستبد" 
د نیز ناپدید خواهد شد. های عمیق استبداکنار رود، همه زمینه

شود،  تا مستبد "امروز" حتی گاه استبداد "دیروز" تقدیس می
کشاند. اما باید توجه داشت که ها را به دنبال خود نفرین

سازی آن در فرد مستبد مساله "استبداد" چیزی فراتر از ساده
 است. 

واقعیت آن است که تفویض قدرت به "فقیه شیعه"، بیش از 
قی ناخواسته و بر اثر اشتباه محاسباتی نیروهای درگیر آنکه اتفا

جویانه باشد، تحقق اراده و آرزوی برتری ۱۳۵۷در انقالب سال 
ری و گدینی اکثریت شیعه در ایران بود. عدول از مسیر باطنی

ای جز استبداد دینی آرزوی تحقق دولت شیعه، نتیجه
 ک، اماتوانست داشته باشد و این نتیجه، گرچه هولنانمی
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جویی اکثریت شیعه در قالب چندان هم ناخواسته نبود. برتری
جویی اسالم سیاسی، پس از یک دوره تاریخی برتری

های آغازین ناسیونالیسم تهاجمی ظهور کرد، و گرچه در سال
خود، تمامی عرصه ایدئولوژیک را تسخیر کرده بود، اما به مرور 

جیب نیست که امروز میدان را برای آن دیگری نیز باز کرد. ع
شهرگرایانه نیز در ذیل همین ساختار ناسیونالیسم ایران

ی برد آرزوهایابد، چرا که برای پیشتئوکراتیک، اجازه رشد می
جویی در کنار هم بایست که همه ابزارهای برتریاستبداد، می

گرفتند. ظهور نوعی از "ناسیونالیسم شیعی" در زمانه قرار می
دهد که استبداد دینی از هر دو شان میحکومت فقیهان، ن

کانون بحران در جامعه ایران استفاده کرده است. هر دو نوع 
ای طوالنی دارند، و جویی دینی و نژادی در ایران، سابقهبرتری

صحنه سیاست، گاه صحنه کشمکش میان این دو گونه از 
ی اهای "استبدادی" بوده و گاه با پیوند آن دو، پدیدهجنبش

 تر ساخته شده است. سختجان
های اصلی بحران استبداد، در جایی است که  کانون
های دینی و ناسیونالیستی را بخشی از هویت جوییبرتری

های درونی کند. استبداد بر همین شکافجامعه ایران می
ای بیرون از واقعیت جامعه نیست. وقتی که ایستاده و پدیده

هویت اکثریت مردم تبدیل ها به بخشی از جوییاین برتری
 گرفتنسازی و نادیدهتراشی، دیگریشد، عدم تحمل، دشمن
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سازی شده و زمینه حقوق اقلیت و نابودی و سرکوب آن، عادی
تواند بر همین تفوق را فراهم خواهد کرد. استبداد نیز می

زمینه که به واقعیتی در جامعه شده، تکیه کند و زور را 
 ق نماید.  جانشین همزیستی و تواف

در این میان، قانون اساسی کنونی نیز هر دو کانون مرکزی  
زی" سابحران را به "رسمیت" شناخته و تبعیض را چنان "عادی

های کند که حتی توجه و اعتراض پیشروترین جریانمی
 انگیزد. بنیاد غیردموکراتیک قانون اساسی،سیاسی را نیز برنمی

کثریت بوجود آمده است. این با رسمیت دادن به دین و زبان ا
اند، ساختار حقیقی بنیادها، که از درون جامعه ایران برآمده

سازند  و ارجاعی مستقیم  به وجود تبعیض و قدرت را برمی
شدن دین و زبان، تحقق نابرابری در جامعه هستند. رسمی

حقوقی تبعیض در جایی است که نه تنها واقعیت آن توسط 
ی گردد، بلکه حتفته شده و نکوهش نمی"جامعه اکثریت" پذیر 

شود. در این تبعیض، بخشی از حق اکثریت نیز تلقی می
شدن دین و زبان، بر همان مبنایی است که اینجا، رسمی

دو در  اند و ایناسالم سیاسی و ناسیونالیسم تهاجمی بنا شده
های دوگانه و تاریخی بحران استبداد واقع، بر زمینه کانون

 د. انایستاده
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 شدن مذهب: پیشروی اسالم سیاسی رسمی
 و را "اسالم ایران رسمی دین قانون اساسی،اصل دوازدهم 

عشری" تعیین کرده و اصل سیزدهم نیز اثنی یجعفر مذهب
 نیدی را تنها اقلیتهای و مسیحی ، کلیمیزرتشتی ایرانیان
کند. رسمی شدن یک مذهب، راه را شده، معرفی میشناخته

جویی آن هموار کرده و از میانه این راه، زمینه بر تفوق و برتری
 شود. سرکوب ساختاری ادیان دیگر فراهم می

شدن مذهب و در میان نمایندگان در زمان مذاکره برای رسمی
ت غیردموکراتیک  این اصل اکثریت، حتی یک تن به ماهی

اعتراض نکرد و مولوی عبدالعزیز، نماینده اهل سنت 
بلوچستان نیز که به رسمی شدن مذهب شیعه اعتراض 

کرد، نسبت به رسمی شدن اسالم مخالفتی نداشت. می
[صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 

 به بعد] ۴۵۹| ص۱جمهوری اسالمی ایران| ج
ن مذاکره برای اصل سیزدهم نیز، نمایندگان اکثریت در جریا

گری، مسیحیت و حاضر نشدند که هیچ دینی بجز زرتشتی
یهودیت در قانون آورده شود. یکبار هم که میرمراد زهی گفت: 
"یک عده از بهائیهای سیستان و بلوچستان به من مراجعه 

حقوق  میهالدین و اعالاند به استناد ال اکراه فیاند و گفتهکرده
 شود؟" هیچبشر، تکلیف ما بعنوان یک اقلیت دینی چه می

http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
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یک از نمایندگان سخنی در اینباره نگفت و پرسش او مسکوت 
 به بعد] ۴۹۲ماند. [همانجا| ص

به این ترتیب بود که  از میان رسمی شدن یک مذهب، زمینه 
تفوق اسالم سیاسی و تقویت بنیادگرایی مذهبی نیز فراهم 

کردن ادیان مجاز به تعدادی مشخص، ابعاد شد. محدود 
های تبعیض و عدم تحمل را چنان گسترش داد که در سال

ی کشها همچون بهاییان، با نوعی از نسلبعد، برخی از اقلیت
 دینی مواجه شدند.

سابقه مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان ایران در مهاجرت بی
دیان دهد که حتی پذیرش اطول سه دهه گذشته نشان می

اقلیت در متن قانون نیز مانع از اعمال تبعیض و محدود شدن 
 ۱۳۹۵در بهمن ماه سال و سرکوب این ادیان نشده است. 

روبرت صافاریان طی گفتگویی درباره مهاجرت گسترده ارامنه 
ایران تاکید کرد: "باالخره اگر یک گروهی به طور گسترده 

داشته باشد. از کنند از کشور، باید دلیلی وجود مهاجرت می
تا امروز جمعیت ارامنه ایران به یک پنجم کاهش   ۵۷سال 

 ایپیدا کرده است، امّا هنوز یک گزارش مطبوعاتی یا رسانه
هم در اینباره منتشر نشده است." او فاش کرد: "از جمعیتی 

اند." [نشریه هزار نفر مانده ۵۰تا   ۳۰هزار نفر تنها  ۳۰۰بالغ بر 
 ] ۱۳۹۵بهمن  ۲۱| "اجتماع و توسعه"
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، تعداد کل کلیمیان طبق  آمارهای منتشر شدهاز سوی دیگر 
بیش از صد هزار تن    ۱۳۵۷ایران  که تا پیش از انقالب سال 

به حدود  هشت هزار و  ۱۳۹۰بودند، در سرشماری سال 
گزیده نتایج سرشماری است. [ هفتصد تن کاهش یافته

] حتی زرتشتیان ایران ۱۹| صفحه ۱۳۹۰عمومی نفوس و مسكن
 بانسایت امنیتی دیدهاند. نیز در حال گریز از کشور بوده

وابسته به "اداره فرق و ادیان و مذاهب وزارت اطالعات" در 
های طی گزارشی که درباره مهاجرت اقلیت ۱۳۹۴تیرماه سال 

وش نیکنام، نماینده سابق دینی منتشر کرد، از قول کور
زرتشتیان در مجلس نوشته بود: "تعداد زرتشتیان در سی سال 

ن کنم همه به ایراگذشته به نصف کاهش یافته است. آرزو می
رسد کنند، به نظر میزنم این کار را نمیباز گردند، اما حدس می

ای وجود نخواهد سال آینده در این کشور دیگر زرتشتی ۳۰در 
 داشت."

 هایر کنار این آمارها، تبعیض سیستماتیک علیه فرقهد
های اسالمی دیگر از جمله اهل سنت، صوفیان و فرقه

نامه مولوی گوناگون دراویش را نیز باید در نظر داشت. 
او از دستور  و ابراز نگرانی ایهللا خامنهعبدالحمید به آیت

ای از وضعیت "تسریع اعدام زندانیان اهل سنت"، تنها نمونه
 های مذهبی پذیرفته شده در قانون اساسی است. اقلیت

http://alef.ir/vdcgwz9xzak9374.rpra.html?260830
http://iran.unfpa.org/Documents/Census2011/census-90-results(3).pdf
http://iran.unfpa.org/Documents/Census2011/census-90-results(3).pdf
http://www.didehbancenter.com/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%82/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%90%D9%90%D9%90%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C
http://www.didehbancenter.com/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%82/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%90%D9%90%D9%90%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C
http://www.didehbancenter.com/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%82/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%90%D9%90%D9%90%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C
https://abdolhamid.net/persian/2017/02/20/2340/
https://abdolhamid.net/persian/2017/02/20/2340/
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اند. اهل تر داشتههای غیررسمی وضعیتی اسفناکالبته اقلیت
 ها ودینها و همچنین بیحق و صابئین، یا بودائیان وسیک

 عدالتی وو معتقدانشان در بیخدایان در ایران غیرمجازند بی
کنند. آنها یا باید عقاید خود را پنهان کنند و تبعیض زندگی می

یا در صورت ابراز آن با خطر سرکوب و حتی گاه مرگ مواجه 
شوند. در این میان، سرنوشت بهائیان را باید آشکارترین می

شدن تبعیض و شدن یک مذهب خاص و قانونینتیجه رسمی
شدن یک هبی میان مردم محسوب کرد. رسمینارواداری مذ

ای از واقعیت جامعه ایرانی در تمایل آن به مذهب، آیینه
سرکوب ادیان اقلیت بوده و هست. فریدون وهمن در کتاب 
"صد و شصت سال مبارزه با آیین بهایی" به بخشی از رفتارهای 

 ۱۳۵۷های پس از پیروزی انقالب سال مردم با بهاییان در سال
نویسد: "محمدحسین معصومى و همسرش خته و میپردا

شکر نساء را در مزرعۀ نوک  با نفت آغشتند، آن دو را زنده 
آتش زدند و با سنگدلى سوختن آن دو موجود بیگناه را نظاره 
کردند. دختران بهائى را دزدیده به زور به ازدواج مردان مسلمان 

مسلمان شدن  درآوردند و با تهدید و آزار، ایشان را وادار به
هاى بهائیان را ویران کردند و اجسادى که تازه نمودند. قبرستان

دفن شده بود بیرون کشیدند و با شادى و پایکوبى روى انبوه 
زباله سوزاندند." و "در برخى نقاط بهائیان را افسار زدند، به 
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طویله بردند و جلویشان کاه و علف براى تغذیه ریختند. هدف 
تشویق ایشان به تبرّى از آئین خود و همۀ این کارها، 

آوردنشان به اسالم بود." [صد و شصت سال مبارزه با آیین 
، طبق آماری ۱۳۸۴] در همین دوران و تا سال ۴۱۰بهایی| ص

تن از بهاییان به  ۲۲۱کند، حدود که فریدون وهمن منتشر می
 اند. های مختلف کشته شدهشیوه

شدن مذهب و از رسمیبه این ترتیب، نتیجه هولناکی که 
 ایخاست، به فاجعهجویی اکثریت برمیتحقق آرزوی برتری

های نزدیکی و تحمل بزرگ در ایران منجر شد که آخرین زمینه
های درون مذهبی را بر باد داد و یکی از مهمترین شکاف

 جامعه را فعال کرد.
 

 رسمی شدن زبان: پیشروی ناسیونالیسم تهاجمی
 یرسم خط و پانزدهم قانون اساسی "زباناز سوی دیگر، اصل 

 دکنمی تاکید و کرده عنوان یران" را  فارسیا مردم و مشترک
 و انزب باید با این یدرس و کتب یرسم متون و "مکاتبات که

." قابل تامل آنکه در قانون اساسی مشروطه هرچند باشد خط
که "مذهب رسمی ایران اسالم و طریقه حقه جعفریه 

" عنوان شده، درباره زبان رسمی سخنی در میان عشریهاثنی
نیست. و نکته قابل تامل دیگر آنکه در پیش نویس قانون 
اساسی مصوب دولت موقت و شورای انقالب نیز هم دین و 
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] ۲۱و اصل  ۱۳بینی شده بود . [اصل ی پیشهم زبان رسم
ای ترین جریانهتوان تاکید کرد که حتی دموکراتبنابراین می

نیز تصویری جز اعمال تبعیض  ۱۳۵۷سیاسی در انقالب 
اند و احتماال حتی ابعاد این ها نداشتهساختاری بر اقلیت

 کردند. تبعیض را نیز درک نمی
سازی امعه ایران عادیرسمیت داشتن یک زبان، چنان در ج

آورند. شده که جامعه اکثریت  آن را امری بدیهی به شمار می
نباید فراموش کرد که در فرایند "رسمی شدن" زبان، هیچ 

های وابسته به اکثریت گزارشی از اعتراض و نارضایتی جریان
وجود ندارد. حتی در مجلس خبرگان قانون اساسی و هنگام 

ن رسمی، هیچ یک از نمایندگان به مذاکره بر سر تعیین زبا
ای نکردند. آمیز بودن آن اشارهماهیت این اصل و تبعیض

شیرازی در همانجا گفته بود: "آقایان توجه هللا ناصر مکارمآیت
بفرمایید که یک حلقه اتصالی برای حفظ وحدت ملی در 

 ای کتابهای درسیمملکت الزم داریم. اگر بنا شود در هر منطقه
ه به زبان آن منطقه تنظیم بشود، از هم فاصله هر منطق

شود." [صورت گیریم. بنابراین وحدت ملی متزلزل میمی
مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری 

 ]۵۷۷| ص۱اسالمی ایران| ج
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این سخنان، چارچوب نظری تبعیضی صد ساله در ایران را 
تم ملی بر شدن زبان فارسی، سکرد. با رسمیخالصه می

-های دیگر که در طول یک قرن و به بهانه دولتمردمی با زبان
یافت. سازی مدرن  اعمال شده بود، رسمیتی تازه میملت

جویی توان تحقق برتریشدن زبان فارسی را میرسمی
ناسیونالیستی "اکثریت" در متن قانون اساسی جدید دانست. 

ر ه قانون اساسی، هبه این ترتیب، با ورود دین و زبان رسمی ب
های صد سال گذشته ایران، دو زمینه دینی و ملی شکاف

 بصورتی نمادین وارد متن شدند. 
های مردم ساکن ایران که در طول یک قرن گذشته، دیگر زبان

رود، به زبان دوم تبدیل گردیده ها نفر بکار میتوسط میلیون
چه و نظریه زبان ملی، طرحی برای وحدت ملی شده بود. گر

های تاریخی دیگر نظریه زبان ملی، همچون همه نظریه
ای ناقص برای توصیف تاریخ تبدیل شود، توانست به ایدهمی

طرفانه مورد بررسی علمی قرار گیرد، و حتی در یک فضای بی
ی را ای تاریخاما تبدیل آن به مبنای سرکوب و تبعیض، نظریه

تدوین قانون کرد.  شیوه ای ایدئولوژیک تبدیل به نظریه
اساسی جدید نیز، آشکار کرد که این نظریه ایدئولوژیک، در 
حکومت مذهبی روحانیون کنار نرفته، و حتی "رسمیت" یافته 

 است. 
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آمیز، خالف ادعای مرکزی آن، در البته این ایدئولوژی تبعیض
ها  نه تنها به وحدت ملی نینجامید، بلکه تمامی این سال

یران فعال کرد که در تاریخ معاصر، شکافهایی را در جامعه ا
حتی تصویری از آن نیز وجود نداشت. کافی است به انقالب 

پردازان آن و هم مشروطه ایران توجه شود که هم نظریه
دهندگان آن بیش از هایش، و نجاتچیانقالبیون و تفگ

های آذربایجان برخاسته بودند. اما تهاجم دیگران، از میان ترک
چندگانه و گوناگون ایرانی که با قدرت گرفتن های به هویت

یافت، مساله ایران مدرن ضدمشروطه" گسترش دولت "شبه
را به مساله اقوام تبدیل کرد و متاسفانه قدرت برآمده از 

 نیز همین مسیر را ادامه داد. ۱۳۵۷انقالب سال 
این سخن شاید غریب به نظر آید که چگونه یک حکومت 

ز هایی از ناسیونالیسم تهاجمی را نیکه رگهتواند تئوکراتیک می
پرورش دهد. شاید اگر رویارویی آغازین روحانیون حاکم در 

ای گرا معیار گرفته شود، چنین نتیجهایران با احزاب ملی
بعیدتر نیز به نظر خواهد رسید. اما نباید فراموش کرد که 

گرا، تنها به حکومت روحانیون مربوط ضدیت با احزاب ملی
شود و علل مخالفت با آن، هم در حکومت شاهنشاهی و ینم

هم در حکومت والیت فقیه چیز دیگری بوده است. در واقع، 
گرا در هر دو حکومت، به عنوان یک رقیب های ملیجریان
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شدند، چنانچه بسیاری از جریانات مذهبی نیز در تحمل نمی
 اییگر حکومت والیت فقیه تحمل نشدند. از طرفی معنی ملی

در برخی احزاب دهه سی و چهل، بیش از آنکه بر مبنای 
دن شگرا باشد، به معنی آرزوی مردمیناسیونالیسم باستان

حکومت، خواست دموکراسی و اعمال قدرت مردم بود. چنانچه 
ملی شدن نفت، نه به معنی ارجاع به افتخارهای جهان 

. شدباستان، بلکه به معنی واگذاری نفت به مردم فهمیده می
های ملی در حکومت فقیهان نیز رانده شدند، در نهایت، جریان

سیج توانست در کنار باما زمینه ایدئولوژی ناسیونالیسم که می
ی هللا خمینمذهبی، همچنان بکار آید، باقی ماند. چنانچه آیت

از همان ابتدا نیز ظرفیت این ایدئولوژی را دریافته و بارها بر 
 نامید تاکید کرد. او از جملهها مییآن چیزی که قابلیت ایران

گفته بود: "اطمینان داشته باشید که اگر  ۱۳۵۹ماه سال در دی
خواهید. شما بیدار شود. و اگر بیدار بشوید میبخواهید می

ژاد ژِرَْمن از نژاد آریا باالتر بشوید و بفهمید این معنا را که ن
نیست. و غربیها از ما باالتر نیستند." بعدها نیز  وقتی که او 

، گفتهای "نژاد آریا" سخن از قابلیت نامه خوددر وصیتحتی 
 رسید. چندان عجیب به نظر نمی

طلبانه" گذشت زمان و به میزانی که سیاست "توسعه با
حکومت ایران در منطقه گسترش یافت، گرایش به ایدئولوژی 

از  های پسناسیونالیسم هم بیشتر شد. چنانچه توجه دولت

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=13&page=537
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=13&page=537
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&page=417
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&page=417
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&page=417
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جنگ به ناسیونالیسم، هر روز بیش از دیروز بود.  به مرور 
سید ر تئوکراسی و ناسیونالیسم در هم آمیختند و کار به جایی 

که  حکومت ایران، منادی نوعی از "ناسیونالیسم شیعی" شد. 
ای از این و در این میان "زبان فارسی" نیز همچنان پایه

 هللاطلبانه باقی ماند. تاکید مکرر آیتایدئولوژی توسعه
 ایزبان فارسی، جلوهاهمیت های گذشته بر ای در سالخامنه

سیونالیسم تهاجمی در آشکار از واقعیت اتحاد تئوکراسی و نا
 ایران است. 

، چند هفته پس از ۱۳۹۲ای در مردادماه سال هللا خامنهآیت
جمهوری گفته بود: "زبان انتخاب حسن روحانی به ریاست

خیلی مهم است برادران و خواهران عزیز! اهمیت زبان ملی 
ها هنوز دانسته و شناخته نیست. زبان کشور، برای خیلی یک

فارسی باید گسترش پیدا کند. باید نفوذ فرهنگِى زبان فارسی 
چندی بعد و در آذرماه  روز بیشتر شود." اودر سطح جهان روزبه

ای شورای انقالب فرهنگی اعالم طی دیدار با اعض ،۱۳۹۲سال 
ام [...]ما در کانون زبان کرد: "من خیلی نگران زبان فارسی

کنیم؛ برای تحکیم فارسی، داریم زبان فارسی را فراموش می
آن، برای تعمیق آن، برای گسترش آن، برای جلوگیری از 

 کنیم."دخیلهای خارجی هیچ اقدامی نمی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23451
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24721
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24721
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فر، معاون فرهنگی سپاه حمیدرضا مقدمبعد از آن بود که 
های یکی از وظایف نیرو ۱۳۹۲ماه سال در بهمن سدارانپا

بسیج و سپاه را "پاسداری" از زبان فارسی اعالم کرد. او گفته 
بود: "احیا و حفظ زبان فارسی برای تمام افرادی که والیت مدار 
هستند و عرق دینی، ملی و مذهبی دارند، یک امر واجب 

ه نان برای مقابلرسید که همه این سخاست." ابتدا به نظر می
ود. شهای اروپایی (و خصوصا زبان انگلیسی) بیان میبا زبان

اما به زودی آشکار شد که علت واقعی آن چیز دیگری بوده 
است. در همان روزها که ضرورت تقویت و تحکیم زبان فارسی 

شد،  ای و سپاه پاسداران بیان میهللا خامنهاز سوی آیت
با آموزش زبان مادری  ،اعضاء فرهنگستان زبان و ادب فارسی

مخالفت کرده و آن را "تهدیدی جدی برای زبان فارسی و یک 
توطئه برای کمرنگ کردن این زبان"  نامیدند. حتی یکی از آنها 
مطالبه آموزش زبان مادری را "توطئه انگلستان و کشورهای 
شمالی"  دانست و غالمعلی حدادعادل، از نزدیکان سببی رهبر 

رئیس این فرهنگستان نیز گفت: "مواظب جمهوری اسالمی و 
مان همچون زبان های ملیباشیم که مبادا از کیسه سرمایه

حاصل جناحی خرج های موقت و بیفارسی برای پیروزی
 کنیم."

جویی در زبان متوقف نشده، اما وجه گرچه این برتری
آمیز و سرکوبگرانه آن از همین زاویه آشکار شده بود. تبعیض

http://www.tabnak.ir/fa/news/373609/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://www.tabnak.ir/fa/news/373609/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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های ها است که همزمان با دخالتلدر همین سا
طلبانه ایران، نسخه جدید ناسیونالیسم شیعی نیز  توسعه

کند. عجیب نیست که بخش بزرگی از اپوزیسیون ظهور می
ناسیونالیست ایران، در اتحادی نانوشته به دفاع از اقدامات 
جمهوری اسالمی در منطقه پرداختند. آنها با بهم پیوستن 

مساله تمامیت ارضی و حتی گاه سرنوشت ایران و 
نه طلباآمیز تاریخی، از سیاست توسعههای توهمفخرفروشی

کردند و در واقع با وجه جمهوری اسالمی حمایت می
ناسیونالیستی سیاست برتری جویانه استبداد دینی همدلی 

ی در جویطلبی و برتریهای توسعهداشتند. باالخره همه نشانه
 هم آمیخته بود. 

 شدن دین و زبان در قانونن ترتیب، باید گفت که رسمیبه ای
ای از دو کانون واقعی بحران در جامعه نیز بوده اساسی، جلوه

است. هرگونه راه حل دموکراتیک برای مساله ایران در آینده، 
ثمر بدون توجه به این دو کانون بحران، عقیم مانده و بی

های بحران، کانون تر آنکه تداوم اینکنندهخواهد بود. نگران
ها، حمایت اکثریت ایرانیان را دارد و اعمال تبعیض بر اقلیت

شده برای آنان است. تردید نباید کرد که سازیموضوعی عادی
تداوم این تبعیض، که بر شانه اکثریت مردم ایستاده، مسیر 
آینده را به مانند دیگر مناطق خاورمیانه به سوی خون و جنون 
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ون نابودی این تبعیض دوگانه، راه حلی برای خواهد کشاند. بد
بحران استبداد وجود ندارد. و البته چنانچه بارها تاکید شد، 
ریشه این تبعیض، تنها در قانون اساسی نیست، بلکه از آن 
مهمتر، در میان مردم و در وجدان جامعه ایران نهفته است. 

هنی نه زبان و توهم نژاد، نه دین و عقیده، و نه هیچ فرض ذ
ها اولویت ندارند، و هیچ تبعیضی، با هیچ دیگری، بر انسان

تواند همواره تداوم یابد. شاید تنها با پیمودن این ای نمیبهانه
مسیر بتوان از آینده هولناکی که به سوی ما سرازیر شده 

 است، اجتناب کرد.
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 ملیت، توهم یــا واقعیت؟
 مصطفی ملكیان

 
های اخیر چند بار درباره مصطفی ملکیان، اندیشمند ایرانی، در سال

قد کرده گرایی را نپرستی و ملتناسیونالیسم سخن گفته و ایده وطن
المللی در همایش بین ۱۳۹۴است. او اولین بار در اردیبهشت سال 

که در تهران و شیراز برگزار شده بود، نقدهایش به حافظ شیرازی 
 طرح کرد. در این»  حافظ و هویت ایرانی«ناسیونالیسم را در میزگرد 

جلسه، شروین وکیلی، ژاله آموزگار، علی اصغر دادبه، و مصطفی 
ملکیان سخن گفته بودند. بر اساس روایتی که شروین وکیلی در 

ملکیان در جریان این وبسایت خود منتشر کرده است، مصطفی 
ی کیلشروین و» در وجود چیزی به نام ملیت شک وارد آورد.« جلسه 

تر از زیربنای استدالل او این بود که مفاهیمی که کالن«: نویسدمی
شوند (از جمله ملیت، دین، مذهب، نژاد سطح انسانی تعریف می

ای هم که همگی جعلی و غیرحقیقی هستند. پرسش مرکزی…) و
خواهیم پرسیدند این بود که اصوال ملیت یعنی چه و چطور می

ود ایشان سخن خ ملیت را تعریف کنیم؟چیزی نسبی و مبهم مانند 

https://www.soshians.ir/fa/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85/
https://www.soshians.ir/fa/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85/
https://www.soshians.ir/fa/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85/
https://www.soshians.ir/fa/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85/
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را با این سخن جسورانه پایان دادند که به هیچ یک از اینها هیچ 
 »اعتقادی ندارد، مگر به انساِن مفردِ دارای گوشت و خون.

این در همان جلسه مقرر شد که بحث در جایی دیگر ادامه یابد. 
 عنوانبا ای بدست آمد و در جلسه ۱۳۹۴فرصت در شهریور 

 كانون معماران معاصر که» رویكردی فلسفی به مفهوم ملیت«
 مصطفی ملكیان، اصغر دادبه و شروین وكیلیبرگزار کرده بود، 

 درباره مفهوم ملیت گفتگو کردند. 
امه اعتماد روزنآنچه در اینجا خواهد آمد گزارش کوتاهی است که 

درباره سخنان ملکیان منتشر کرده است. پس از آن هم سخنرانی 
مفصل ملکیان خواهد آمد که چند ماه بعد در دانشگاه زنجان ایراد 
 کرد و تالش کرد که نقدش به مفهوم ناسیونالیسم را آشکارتر کند. 

❊❊❊ 
هم به لحاظ » ناسیونالیسم«مدعای من این است كه 

نه اندیشاخالقی و هم به لحاظ مصلحتفلسفی، هم به لحاظ ا
فاع تا غیرقابل دغیرقابل دفاع است. البته اگر یكی از این سه 

باشد دوتای دیگر هم غیرقابل دفاع خواهد بود ولی با این همه 
كنم. هرچند كافی من جداگانه مدعای خودم را بررسی می

است یكی از این سه مدعا از دست طرفداران ناسیونالیسم 
شود تا آن دوتای دیگر هم گرفته شود. به هر روی من  گرفته

پردازم، اما در ابتدا باید كه مرادم از تا می مستقال به این سه
 .ناسیونالیسم را بیان كنم

 

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Page/251/8/
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Page/251/8/
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 مراد از ناسیونالیسم
یك پدیده روانشناختی كه به روانشناسی و به خصوص به 

ا هانسانشود و در همه شاخه روانشناسی اجتماعی مربوط می
، فرهنگ و تمدنی وجود داشته در طول تاریخ و در هر جامعه

این است كه هركسی وطن خودش را دوست دارد. یك نوع 
دوستی در هر انسانی هست و این اختصاص به هیچ وطن

جامعه و فرهنگ و تمدن و زمان و مكان خاصی ندارد. اینكه 
ی ای است مربوط به آنتروپولوژدوستی پدیدهاین وطن

شناسی) طبیعی یا به آنتروپولوژی فرهنگی، یك (انسان
ایم ها چنان ساخته شدهداستان دیگر است. یعنی آیا ما انسان

كه وطن خودمان را دوست داریم و بالطبع و بنا به طبیعت و 
مان به این به حكم ساختار و كاركرد جسمانی، ذهنی و روانی

قائات و تلقینات ایم یا نه، این هم از الصورت ساخته شده
ایم و جامعه به ما ای بزرگ شدهفرهنگ است كه در جامعه

 وطن را القا كرده است؟حب
من به این كار ندارم. چون خود این بحث درازدامنی است. اما 

دوستیم. همچنان واقعیت این است كه هرچه باشد، ما وطن
دوستی كه ما مادر و پدرمان را دوست داریم. این وطن

اختصاص به هیچ ملت و وطنی ندارد و به هیچ تاریخ و 
 جغرافیایی محدود و منحصر نیست. تا اینجا نه داشتن و نه
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دوستی اصال محل داوری نیست. به هر حال نداشتن وطن
كس هم از شمول واقعیتی است كه درون ما هست و هیچ

این حكم بیرون نیست، یعنی خود من هم كه صددرصد 
 دوستی را دارم البتهمخالف با ناسیونالیسم هستم این وطن

كشم. این چیزی كنم و نه خجالت مینه به آن مباهات می
م توانیم بكنیما به غرایز خودمان نه مباهات می است طبیعی.

توانیم از آنها خجالت بكشیم. اینكه من به مادر خودم و نه می
عالقه دارم نه مایه فخر من و نه مایه ننگ من است. چون این 

داوری و به خصوص از شمول گونه امور از دایره ارزش
ی سم یعنهای اخالقی بیرون هستند. اما ناسیونالیداوریارزش

دوستی كه یك احساس و عاطفه است به یك یا تبدیل وطن
تا باور. به عنوان مثال من مادرم را دوست دارم n دو یا سه یا

بسا بیشتر از هركس دیگری مادرم را دوست داشته باشم، و چه
این احساس و عاطفه و هیجان درون من است. تا اینجا هیچ 

ز اینكه این احساس و عیب و ایرادی به آن نیست. اما اگر ا
هیجان و عاطفه را نسبت به مادرم دارم یكی دوتا سه تا گزاره 
استنتاج بكنم. مثال بگویم مادرم زیباترین زن جهان است، یا 

ترین زن جهان است یا مادرم بهترین همسری مادرم شجاع
است كه پدید آمده است، یا مادرم از هر مادر دیگری نسبت 

تر است، اینها یك سلسله باور انبه فرزندان خودش مهرب
شناختی گذر از یك است. هرگز به لحاظ منطقی و معرفت
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فقره باور مجاز نیست. من  n حس و عاطفه به یك، دو، سه و
ای توضیح بگویم مادرم را دوست دارم و حق دارم بدون ذره

مادرم را از هر موجود دیگری روی كره زمین بیشتر دوست دارم 
توانید بگیرید. اما اگر گفتم م بر من نمیو هیچ اشكالی ه

دانید چرا مادرم را دوست دارم؟ چون مادرم زیباترین زنی می
شناسم، ترین زنی است كه میشناسم، شجاعاست كه می

وقت من اینجا از شناسم و... آنبهترین مادری است كه می
ام به مادرپرستی. یعنی در واقع یك مادردوستی گذر كرده

فقره  n ام به یك، دو، سه وعاطفه را تبدیل كرده احساس و
باور. حاال اگر كسی این كار را درباره مام وطن بكند و بگوید 
من ایران را بیشتر از هر كشور دیگری دوست دارم هیچ 
مشكلی نیست و بگوید وطنم را از هر وطن و سرزمین دیگری 
بیشتر دوست دارم، هیچ مشكلی نیست اما اگر بالفاصله 

گوید برای اینكه وطن من بهترین وطن است، زبان این وطن ب
بهترین زبان است، فرهنگ این وطن بهترین فرهنگ است، 

ها سابقه تاریخی این وطن از سوابق تاریخی سایر سرزمین
تری عرضه تر است، چون این وطن دانشمندان بزرگدرخشان

كرده است، چون به فلسفه و موسیقی و معماری و ادبیات 
مت كرده است و... شما از یك احساس و عاطفه گذر كردید خد
 .دوستی و ناسیونالیسم در همین استگزاره. فرق وطن n به
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مراد من از ناسیونالیسم این است كه آن را ایضاح كردم. حاال 
گذارید شما چه اسمی بر مفهومی كه من ایضاح كردم می

خواهید خواهید بگویید ناسیونالیسم میكند. میفرقی نمی
بگویید شوونیسم. ناسیونالیسم اگر به معنای گذر از یك 
احساس و عاطفه كامال طبیعی به یك فقره باور درباره میهن 
و وطن، (آن باورها از هر سنخی كه باشند فرد را به یك 

كند) به لحاظ فلسفی، اخالقی و ناسیونالیست تبدیل می
 ن سه عیبیك ایاندیشانه دارای عیب است. حاال یكمصلحت

 .كنمرا عرض می
 

 عیب ناسیونالیسم به لحاظ فلسفی
دوستی مرادمان گوییم وطنچون ما ایرانی هستیم و وقتی می

ار مان انحصپرستی است و... یعنی سخندوستی یا ایرانایران
دارد در ناسیونالیسم ایرانی، از این به بعد مثال را با ایران دنبال 

دی است؟ اول موجودیتی به نام كنم. ایران اصال چه موجومی
ایران را باید اثبات كرد. اول موجودیتی به نام ایران را باید اثبات 

ای كرد كه ما چیزی داریم، هویتی داریم، عینی داریم، ابژه
داریم كه اسمش ایران است. شما اول باید اثبات كنید چیزی 
هست و بعد بگویید متعلق به عشق، نفرت، خشم یا خشنودی 

است. ایران چه موجودی است؟ در اینجا كامال حدس من 
آیا ایران یك هایی ممكن است داده شود. زنم چه جوابمی
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واحد جغرافیایی است؟ یعنی یك شكل نامنظم هندسی در 
نامیم؟ ممكن است كسی بگوید ایم و این را ایران مینظر گرفته

 واحد جغرافیایی نیست و یك واحد نژادی است. همان طور كه
ممكن است بگوییم نژاد آریایی یا هند و اروپایی. ما به یك نژاد 

گوییم نژاد ایرانی. ایران برای ما هویت جغرافیایی خاصی می
گویم این را ندارد و یك هویت خونی و نژادی دارد. من می

مشخص كنید ببینیم این اصال وجود دارد یا خیر؟ ممكن است 
ردمی كه زبان خاصی بگویید یك واحد زبانی است، ما به م

اند در طول تاریخ هرچه پراكنده هم باشند و از هر قوم داشته
م گوییو نژادی هم باشند به كسانی كه این زبان را دارند می

گویم این زبان را مشخص كنید كه كدام ایرانی هستند. من می
زبان است. آیا اصال زبان ناب در جهان وجود دارد؟ زبان ناب 

داق است. هیچ زبانی ناب نیست و هر زبانی یك مفهوم بالمص
ها هم ها پدید آمده است كه خود آن زباناز آمیزش بسا زبان

اند. نژاد ناب وجود ندارد. ها پدید آمدهاز آمیزش بسیاری زبان
ما نژاد آریایی خالص نداریم. مفهوم نژاد و زبان ناب وجود 

خالص و ماند. آب ندارد. زبان ناب مثل آب خالص و ناب می
توانید در آزمایشگاه درست كنید، اما آن چیزی ناب را می

توانید در مخیله خودتان نیست كه در طبیعت وجود دارد. می
زبانی درست كنید و به آن بگویید زبان فارسی ولی در عالم 
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واقع چنین زبانی وجود ندارد. جالب این است كه دوستان 
ها باز روزی كه عر  كنند كه زبان فارسیناسیونالیست فكر می

به ایران حمله كردند ناب بودنش را از دست داد، گویا از پایان 
سلطنت یزدگرد سوم هرچه به عقب برگردیم با زبان ناب 

 شناسی بدانید، متوجهفارسی سروكار داریم. اگر الفبای زبان
دار است. این فقط از باب مضحكه شوید كه این خندهمی

ندارد. نباید گمان كنید كه اگر زبان  است. هیچ زبان نابی وجود
فارسی امروز را از لغات عربی و اروپایی زدودید به زبان ناب 

رسید به زبانی كه لغات مغولی و چینی و رسید. تازه میمی
ژاپنی در آن وجود دارد. ممكن است بگویید هویت سیاسی 

ویند گمی» االن«است. مثال فرض كنید بگویید به ایرانی كه 
گویید ایرانی؟ ترجیح شما گوییم ایران. چرا االن را مین، میایرا

برای اینكه ایران پایان دوره قاجار را ایران بدانید یا ایران پایان 
دوره افشار چیست؟ آیا زمانی كه قفقاز هم جزو ایران بود یا 
بخشی از افغانستان و پاكستان متعلق به ایران بود را باید 

رزهای سیاسی چه زمانی را شما ایران در نظر بگیریم؟ م
گویید؟ و هرجا را هم انگشت بگذارید ترجیح بالمرجح است می

گویم چرا انگشت را روی صدسال قبل یا بعدش و من می
ویت گوییم ایران به هنگذاشتید؟ ممكن است بگویید وقتی می

های گویم مولفهگوییم ایران. من میفرهنگی خاص می
و  ها هستگویید كه فقط در ما ایرانیفرهنگی ما ایرانیان را ب
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ها نیست و هر دو را باید نشان عالوه بر این در غیر ما ایرانی
 .بدهید

بعد از اینكه روشن شد كه این واحد (سیاسی، جغرافیایی، 
تر بعدی هویتی و فرهنگی چه واحدی است، بحث مشكل

كنم به یكی از این معانی ایران آید. خب فرض میپیش می
طور كه دارد، چرا ما باید به این ایران بچسبیم؟ همینوجود 
زاده شدن انتخاب پدر و مادر در اختیار من نبوده، وطنم هنگام 

هم دست خودم نبوده است. حاال چون هنگام زادن بدون 
ام را به همین جا ام محكومم علقهاختیار در اینجا به دنیا آمده

هد چسبیدن به خوابچسبانم؟ به چه دلیل؟ یك ترجیحی می
یك فرهنگ، نژاد یا زبان. بنابراین اوال هویت فلسفی آن چیزی 

گوییم ایران باید مشخص شود ثانیا نشان داده كه به آن می
شود آن موجودی كه دارای آن هویت فلسفی است، یك برتری 
بر سایر موجودات دارد كه آن برتری موجه ما است در اینكه به 

اورهایی داشته باشیم و به آن آن بچسبیم و نسبت به آن ب
 .افتخار كنیم

 
 عیب ناسیونالیسم به لحاظ اخالقی 

كنیم كه از مساله فلسفی گذشتیم و وارد مساله فرض می
اخالقی شدیم. چرا خودشیفتگی اخالقی، اگوییزم اخالقی 
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 شودشود و خودشیفتگی گروهی نكوهیده نمینكوهیده می
ط م شد به هر چیزی فقكنیم؟ چرا اگر معلوبلكه ستایشش می

كنم و فقط به جلب نفع و دفع از دریچه منافع خودم نگاه می
كنم و همیشه خودگزینم و همیشه ضرر به خودم نگاه می

دهم، یك اگوییست هستم و خودم را به دیگران ترجیح می
نیم، كاین را به لحاظ اخالقی بسیار قبیح تلقی و سرزنش می

تبدیل شده به خودگزینی ولی وقتی این خودگزینی فردی 
دهم اما گروهی، یعنی من خودم را بر شما ترجیح نمی

گویم ما ایرانیان بر شما یونانیان ترجیح باید داشته باشیم، می
شود. چه ترجیحی وجود دارد در چرا اینچنین ستایش می

 خودگزینی گروهی نسبت به خودگزینی فردی؟
 باشد. چرا این كنم خودگزینی گروهی بالاشكالحاال فرض می

خواهیم خودگزین گروه را گروه ملی انتخاب كردید؟ ما می
باشیم اما بگوییم ما خودگزینی مسلمانی داریم. خودگزینی 

 گویم بلهمان، قوم دینی باشد. میقومی داریم اما قوم و گروه
دوست داریم گروه خودمان برتر باشد در عالم و بر این برتری 

مرادمان از گروه ما، گروهی است كه  ورزیم، اماهم اصرار می
شان مثل رنگ خون ما است، رنگ پوستكیش و همهم

پوست ما است، یا بگویم گروهی كه دارای شغل و حرفه من 
بندی ملی را ها، گروهبندیهستند. چرا از بین همه این گروه

بندی سیاسی، خواهم گروهانتخاب كردید؟ خب من می
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ظ را انتخاب كنم. بنابراین اوال به لحا اقتصادی، دینی یا طبقاتی
 .اخالقی این درست نیست

 
ثانیا بعد از این اگر بنا باشد در رفتارم گروه خودم را در نظر 

ها باید از موازین صداقت، تواضع و احسان بگیرم خیلی وقت
 .ای اخالق است) عدول كنم(كه من معتقدم از مفاهیم پایه
تواند گروه خودش با رد، نمیانسان وقتی علقه گروهی پیدا ك

 تواند به چشمغیر گروه خودش را با یك چشم نگاه كند. نمی
 توانموقت خودی را با ناخودی نمیانصاف نگاه كند. من هیچ

 هایبا یك چشم نگاه كنم. وقتی شما ملیت من را به خودی
ما تعبیر كردید، آن وقت اگر ملیت من با ملیت دیگری در 

توانم منصفانه عمل كنم. خب اینها خالف تعارض افتاد، نمی
تا مفهوم را مثل من موازین عدل است. حاال چه شما سه

بدانید، چه نه مفاهیم دیگری بدانید. به تعبیر دیگری حتی اگر 
قایل باشید به قاعده زرین و بگویید كل اخالق بر پایه قاعده 

 .زرین است، این با ناسیونالیسم سازگار نیست
چیزی كه از منظر اخالقی وجود دارد، این است  و اما سومین

رو كه انسان است باید مطمح نظرش كه در اخالق انسان از آن
پرسم، چرا به ستم تاریخی كه بر زنان باشد. من یك سوال می

خواهیم بگوییم در طول تاریخ كنیم؟ میرفته است اعتراض می
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ردند. كگذشته با انسان از آن رو كه انسان بود رفتار نمی
گفتند انسان اگر مرد است این رفتار و اگر زن است آن می

های مردساالرانه به لحاظ اخالقی رفتار. بن و بنیاد این اندیشه
چیست؟ این است كه اول ببینید مرد است یا زن، آن وقت با 
مرد یك رفتار بكنید و با زن رفتار دیگر. خب حاال چرا وقتی این 

ها كنید و فمینیستتراض میشود شما اعبندی میتقسیم
 تری. حاال به جایگویند باید برگردیم به وضع سالمبحق می

مرد و زن اگر من بگویم ایرانی و انیرانی، چرا این درست است؟ 
انسان از آن رو كه انسان است باید مورد مهر و شفقت و عشق 

 .قرار گیرد
د ناتوانیم بپذیریم سیاهان چون سیاهطور كه نمیما همین

باید رفتارمان با آنها متفاوت باشد از رفتاری كه با سفیدها 
اشد ها متفاوت بتوانیم بپذیریم رفتارمان با زنكنیم و نمیمی

 توانیم بپذیریم رفتاریچون زن هستند، به همین ترتیب نمی
كنیم متفاوت باشد با رفتاری كه با غیرایرانی كه با ایرانی می

 .كنیممی
 

 اندیشانهم به لحاظ مصلحتعیب ناسیونالیس
كنم شما ضوابط اخالقی را قبول نداشته یا نهیلیست فرض می

اخالقی باشید و بگویید من به لحاظ اخالقی به هیچ ارزش 
اخالقی قایل نیستم. یا شكاك و اگنوستیك باشید و بگویید 
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دانم واقعا عمل درست یا نادرست چیست و بنابراین نمی
تان بیرون ببرید اما یك چیز اسباتاخالق را بخواهید از مح

آید و آن عقالنیت عملی است یعنی دیگری می
اندیشی. آیا به مصلحت ایرانیان و غیرایرانیان است مصلحت

كه ایرانیان ناسیونالیست باشند؟ همین سخن را در مورد هر 
گویم اگر این بحث توان تكرار كرد. من میملت دیگر هم می

و فارغ از  (Real Politic) «امر واقع سیاست ناظر به«را بحث 
هرگونه ارزش بخواهیم در پیش بگیریم، آیا به مصلحت دنیا 
است كه هر گروهی از اینها بیایند و بگویند ما و الغیر، ما برتر 

تر از غیر. حاال آن گروه هرچه از غیر، ما مقدم بر غیر، ما فاضل
گویم اگر در خواهد باشد (ترك، فارس، عرب و...) من میمی

ه توانست داشته باشد كی اندك شكی میدنیای سابق اگر كس
این كار به مصلحت نیست، امروزه این شك وجود ندارد. 
چنگیز عمری را پشت اسب زندگی كرد و درحال جنگ بود. 

توانید این چندتا آدم را كشت؟ امروزه شما در سه دقیقه می
توانم با فشار دادن تعداد آدم را بكشید. در دنیایی كه من می

ری انجام دهم كه چنگیز در یك عمر انجام داد، یك دكمه كا
، آن عربیسمآن وقت شما دم از پان ایرانیسم بزنید و یكی پان

وقت ببینید آیا در این دنیای ترد و شكننده، دنیایی كه ساحت 
تر، شود و حوزه عمل آن تنگنظر آن هر روز گسترده می
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ه بتوانیم زندگی كنیم. شما فرض كنید یك داعشی دستش می
ای هسالح اتمی برسد و هیچ هم بعید ندانید كه همین سالح

اتمی كه در پاكستان وجود دارد به دست داعشیان برسد. آن 
داعشی اول بر شیعیان جهان و بعد بر غیرمسلمانان عالم 

گذارد؟ شما اگر فقط با رای او مخالف باشید روزگار باقی می
 اند راسل روزی درگذارد. به گفته برتر چیزی از شما باقی نمی

خل رفتم داگفتیم چاردیواری و اختیاری، من میدنیا بود كه می
كردم دیگر در خانه خودم خانه خودم در خانه را هم قفل می

گفت امروز روزگاری تواند مداخله كند. راسل میكسی نمی
ایم كه دیگر است كه آنقدر در مقام عمل به هم چسبیده

ال خالف حقوق است. چرا؟ چون چاردیواری اختیاری حرف كام
اگر شما امروز در خانه بگویید چاردیواری اختیاری، آپارتمان باال 

ما چنان  كنند و حق هم دارند. رابطهو پایین اعتراض می
تنگاتنگ شده كه تقریبا هیچ چیز خصوصی وجود ندارد. با این 

 .بزنند» هاپان«وضعیت كسانی بیایند دم از 
هنر نزد ایرانیان است و بس. هر كسی گوید آن كسی كه می

خواهد باشد، (با اینكه شكی نداریم كه فردوسی از مفاخر می
گویم اگر گوید، (من میایران است) اما وقتی این جمله را می

گفت مشكلی نداشت و منافاتی نداشت كه نزد و بس را نمی
زیبا است و فصاحت و بالغت هم  یونانیان هم باشد.) جمله

هیچ لفظ عربی هم (خدا را شكر و خدا را سپاس به كار دارد، 
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كند. این را خطاب به ) ولی با این اندیشه دارد جنایت مینبرده
كرد كه این گویم چون او در دنیایی زندگی میفردوسی نمی

سخنان آنقدر آثار و نتایج عملی نداشت. اما آنكه امروزه 
حال است از و خوش» هنر نزد ایرانیان است و بس«گوید می

كند. این در این تعبیر به بشریت و خودش دارد ظلم می
ادبیات ما سابقه دارد و اختصاص به فردوسی هم ندارد. نظامی 

ها زیاد دارد. این سخنان سرا نبود از این حرفهم كه پارسی
شان باعث ایجاد مرز ظاهرشان خیلی فریبنده است ولی باطن

ثورو (متفكر و نویسنده شود. به تعبیر ها میبین انسان
معروف نیمه دوم قرن نوزدهم امریكا)، هرچیزی كه بین 

 .هاستها مرز بگذارد یك جنایت بالقوه در حق انسانانسان
ها مرز بگذارد حتی جنسیت یا حتی هر چیزی كه بین انسان

تر از آن كودكی، نوجوانی و جوانی (گر بخواهد مرزهای طبیعی
به لحاظ اخالقی قابل دفاع نیست. حقوقی بر آن مترتب شود) 

 .اندیشانه نبودنش محل بحث من استاما مصلحت
 

 امكان زندگی بدون هویت؟
توان زندگی شاید این سوال پیش بیاید كه بدون هویت می

كرد؟ هركسی هم پیش خودش و هم پیش دیگری خودش را 
كنیم ما كند. خب ما هم تعریف میای تعریف میبه گونه
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 گویندها هم میم یا ایرانی مسلمانیم بعضیایرانی هستی
گویم اگر مشكل هویت است، ایرانی مسلمان مدرن. من می

شما هر جا هستید باشید بگویید اهل كره زمینم و بنابراین 
طلبی و خیرخواهی، تان حقیقتوطنم، آیینجهان

تان، همه نیكان روزگار. هركه به فكر بشر است خویشاوندان
ت. دیگران خویشاوند من نیستند ولی خویشاوند من اس

خواهم نابودشان كنم. بنابراین من معنایش این نیست كه می
)، اهل كجایی؟ cosmopolitanیك آدم هستم، جهان وطنم (

اهل كره زمین. اگر روزی در یك منظومه دیگری هم كسانی 
گویم اهل گویم اهل كره زمین، میپیدا شوند، دیگر نمی

خویشاوندی هم دارم با همه نیكان  منظومه شمسی هستم.
 روزگار.
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 درباره ناسیونالیسم
 ١مصطفی ملکیان

 
 

ها و آقایان و خانمیکنم به محضر همهعرض ادب و سالم می
 ی ناسیونالیسمبه نام حق و حقیقت سخنرانی خودم را درباره

 کنم.آغاز می
ی ناسیونالیسم عموما و تقریبا دو سال گذشته، من درباره

رد ام. هم میزگناسیونالیسم ایرانی خصوصا هم سخنرانی کرده
ام، هم مصاحبه. با اینکه امروز ام، هم مناظره کردهداشته

هیچ چیز جدیدی عالوه بر آن سخنان برای گفتن ندارم، ولی 
 ناسیونالیسم دعوت دوستان را برای از نو گشودن باب بحث

                                                
 در دانشگاه زنجانشده سخنرانی مصطفی ملکیان . آنچه می خوانید متن پیاده ١

 ارائه شده بود. ۱۳۹۵اسفند  ۱۰است که در تاریخ 
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پذیرفتم. به جهت اینکه متاسفانه در کشور ما طرح مباحث 
 بدون افتادن در دام سؤفهم و سؤنیت دشوار شده است. 

من اگر هیچ هنری نداشته باشم که واقعا برای خودم هنری 
قائل نیستم ولی الاقل یک هنر برای  خودم قائلم و آن اینکه 

ایهام و غموض سخن  بسیار واضح و شفاف و بدون ابهام و
گویم و بنابراین اصال توقع نداشتم که سخنان کامال واضح می

و شفاف و بدون ابهام وایهام من تا به این حد، سؤتعبیر و 
سؤتفسیر بشود. به جهت اینکه این همه سؤفهم و حتی 

اند، سؤنیت در بعضی از کسانی که به مباحث من نقد داشته
باشد که برای احیانا آخرین بار  ام، گفتم چه بسا خوبدیده

 یمن رای خودم را در باب ناسیونالیسم عرض بکنم. در همه
ام که بحث من در باب آن موارد گذشته هم گفته

ناسیونالیسم، یک بحث سیاسی و یک بحث مربوط به روابط 
 الملل و روابط ژئوپولتیک نیست. بین

ز منظر م: یکی اکنمن به ناسیونالیسم از باب سه منظر نگاه می
فلسفی، دوم از منظر اخالقی و سوم از منظر 

اندیشانه. من از این سه منظر فقط به ناسیونالیسم مصلحت
ی ناسیونالیسم از منظر سیاسی یا از پردازم. آنچه دربارهمی

شود گفت آنها در الملل و ژئوپولتیک میمنظر روابط بین
ین سه حوزه ی تخصص و آگاهی من نیست، اما در احوزه

کنم. ام و باز هم تکرار میسخنانی در باب ناسیونالیسم گفته
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ه ام اما بام، عدول نکردهمن از هیچ کدام از آنچه که قبال گفته
رض تر عتر و شفافآید که سخنانم را باید کمی واضحنظرم می

ی ناسیونالیسم در امور سیاسی و هایی که مسئلهکنم. داللت
ی ام از حوزهارد به همان صورت که گفتهالملل دامور بین

خواهم سخن من بالمره و تخصصا بیرون است. حاال من می
 در باب ناسیونالیسم نکاتی را خدمت دوستان عرض کنم. 

ام که برای بنده فقط من نزدیک به هجده سال پیش گفته
دار، هستند که های گوشت و پوست و خونهمین انسان

ای هگردد به این که آیا انسانی من برمیاند و همه چیز برامهم
دار، درد و رنجشان کاهش پیدا گوشت و پوست و خون

شود یا کند یا حقیقتی برایشان روشن میکندیا نمیمی
 شود. نمی

ام که اوال تقریر حقیقت (= بیان حقیقت) و از این نظر گفته
ی ها)، دغدغهثانیا تقلیل مرارت (=کاستن از درد و رنج انسان
های گوشت و بنده است. بنابراین وقتی که اط شما انسان

دار در حال زندگی بگذریم، برای من بقیه پوست و استخوان
امور اهمیت ندارد. اینکه ما بپردازیم به مسائلی که مسائل این 

دار نیست، به نظر من این با ها گوشت و پوست و خونانسان
فکر از اینکه با روشناخالقی زیستن ما منافات دارد، بگذریم 

ترین وظایف بودن ما هم منافات دارد. در واقع یکی از مهم
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نماها را با ها یا مسئلهمسئلهروشنفکر این است که شبه
ها خلط نکند. روشنفکر باید به مسائل مردم بپردازد نه مسئله

 اند.به چیزهایی که خودشان را به شکل مسئله نشان داده
ئله و مسنما یا مسئله و شبهسئلهتفکیک بین مسئله و م

ی کاذب خیلی مهم است. چون هیچ بعید نیست که مسئله
من عمری سرگرم یک سلسله مسائلی باشم که این مسائل 

های گوشت و واقعا اگر حل هم بشوند نفعی برای انسان
 دار ندارد. پوست و خون

هایی که در حاال عرضم این است که من در تمام این دغدغه
کنم همیشه توجه دارم به اینکه ناسیونالیسم عرضه می باب

 یاین اندیشه با من و تو چه خواهد کرد؟ آیا ترویج و توسعه
این اندیشه به نفع بشریت است یا نیست و مرادم از بشریت 
هم یک مفهوم انتزاعی و کلی نیست. یعنی این هفت میلیارد 

اند. آیا ی زمینانسانی که فعال در حال زندگی کردن بر روی کره
اگر ما ناسیونالیسم را ترویج و تشویق کنیم و توسعه بدهیم، 

ی زمین هایی که بر روی کرهاین اندیشه برای این انسان
روند، روی هم رفته سودمند خواهد برند و میآیند و رنج میمی

ی من این است که نکند ی دغدغهبود یا نخواهد بود؟ همه
مام ها تسیونالیسم بالمآل به زیان ما انسانتفسیرهای از نا

بشود، خواه خود ما ایرانیانی که دم از ناسیونالیسم ایرانی 
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ی های جهانی، یعنی همهزنیم یا خواه بقیه جمعیتمی
 کنند. ی زمین زندگی میهایی که روی کرهانسان

بر این اساس من تفسیرهای مختلفی که از ناسیونالیسم 
کنم و بعد در باب این تفسیرها یک یک یان میشود کرد را بمی

دهم و به همان صورت هم که گفتم موضع خودم را نشان می
ی این سخنان، هیچ سخن نویی را برای گفتن ندارم. همه

ام اما شاید سخنانی است که در آن موارد گذشته گفته
بندی جدیدش و مخصوصا گردآوردن همه در یک جا صورت

امیدوارم که وقت شما را ضایع نکنم در یک فایده نباشد و بی
 ساعتی که در خدمتتان هستم. 

 

 : معانی مختلف ناسیونالیسم
 دوستیمعنای اول: ناسیونالیسم یعنی وطن

اولین برداشتی که از ناسیونالیسم وجود دارد این است که 
که دوستی، یعنی ایندوستی یا میهنناسیونالیسم یعنی وطن

ام وطن خودم را دوست من مثال چون در ایران به دنیا آمده
فرمایید که ما در زندگی شخصیمان، مادر بدارم. شما دقت می

 یعی و بهنجاریخودمان را دوست داریم. تقریبا هیچ انسان طب
نیست اال اینکه مادر خودش را دوست دارد. (پدرش را هم 
البته دوست دارد ولی من به جاتی از مفهوم مادر بیشتر 
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کنم) و دوست داشتن مادر، توسط یک انسان استفاده می
طبیعی و بهنجار را کامال به دوست داشتن وطن توسط یک 

 آید کهم میدانم. به نظر انسان طبیعی و بهنجار شبیه می
طور که دوست داشتن مادر توسط یک انسان طبیعی و همان

بهنجار، امری کامال پذیرفته شده است، اینکه انسان وطن 
خودش را هم دوست بدارد امری کامال پذیرفته شده است. 
اینکه انسان وطن خودش را هم دوست بدارد امری کامال 
 پذیرفته شده است. اما مهم این است که اخالق و

اند ولی های اخالقی، در باب امور ارادی و اختیاریارزشداوری
ما مادر خودمان را اختیارا دوست نداریم بلکه به حکم غریضه 
و فطرتمان دوست داریم و همینطور وطنمان را هم به حکم 

ایم و غریضه و فطرتمان دوست داریم. یعنی ما ننشسته
نیم و امل کمحاسبه کنیم و سبک و سنگین کنیم و تفکر و ت

رها ها و تفکها و سبک و سنگین کردنبعد از تمام این محاسبه
ها تصمیم بگیریم که مادر خودمان را دوست بداریم. و تامل

ما قبل از تامل، مادرمان را دوست داریم. به تعبیری به صورت 
غریزی ماردمان را دوست داریم. عین این داستان در باب 

خودمان هم صادق است. ما دوست داشتن ما نسبت به وطن 
ی روانشناسان به صورت پیشاتأمل دوست وطنمان را به گفته

ایم، محاسبه کنیم و سبک و سنگین کنیم و داریم و ننشسته
بسنجیم و تصمیم بگیریم که خوب پس وطنمان را دوست 
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بداریم. چون هم وقتی که مادرمان را دوست داریم و هم وقتی 
ریم، در هر دو حال به کحم غریضه که مام وطنمان را دوست دا

ود شدوست داریم. این دوست داشتند به لحاظ اخالقی، نه می
ارزشداوری مثبت، رویش کرد و نه ارزشداوری منفی بلکه چیز 

دهد پذیرفته شده و مقبولی است و اگر در ما نباشد نشان می
که انسان طبیعی و بهنجاری نیستیم، ولی دارای ارزش اخالقی 

ن امری دارای ارزش اخالقی است که من با علم و نیست چو
باشم. امور غریضی و امور  ی خودم به آن امر دست زدهاراده

ی هابه تعبیر دیگری فطری، چون ارادی نیستند، ارزش داوری
ؤود ارزش داوری شود کرد. ولی میاخالقی در بابشان نمی

ش دروانشناختی دربابشان کرد و گفت که انسانی که مادر خو
را دوست دارد و انسانی که وطن خودش را دوست دارد به 
لحاظ روانشناختی، انسانی بخنجار و طبیعی است. پس اگر 

دوستی باشد شکی نیست که مراد از ناسیونالیسم، وطن
ی ما وطن خودمان را دوست داریم. تقریبا بالاستثنا نه همه

ژاپنی و هر ایرانی بلکه هر یونانی و مصری و چینی و هندی و 
وطن خودشان را دوست دارند. همانطور که … آمریکایی و 
ی آدمیان مادر خودشان را دوست دارند. این تقریبا همه

دهد که ما به لحاظ روانشناختی دوست داشتن فقط نشان می
ای هستیم، اما ارزش های سالم و بهنجار و طبیعیانسان
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مفروغ عنه  شود کرد. بنابرایناش نمیداوری اخالقی درباره
است و هیچ کسی هم با ان مخالفت ندارد. خود من هم 

توانم مثل هر انسان طبیعی دیگری بگویم بشدت وطنم را می
مندم. این معنای دوست دارم و به شدت به وطن خودم عالقه

 اول ناسیونالیسم است. 
 

 پرستیمعنای دوم: ناسیونالیسم یعنی وطن
گیرد و آن نه هودش میگاهی ناسیونالیسم معنای دومی به 

پرستی وطن دوستی است بلکه چیزی است که از آن وطن
دارد.  دوستی تفاوتپرستی بسیار با وطنکنیم. وطنتعبیر می

دوستی یک احساس و عاطفه و هیجان است اما وطن
 پرستی یک باور عقیده و رای است. وطن

 هیک نوع تفکر است که ما در منطق این نوع تفکر را تعبیر ب
ی منطقی کنیم. و آرزواندیشی یک مغالطهآرزو اندیشی می

ی اندیشیدن ی تفکر، یک نحوهاست. آرزواندیشی یک نحوه
ی ی اندیشیدنی است که درش یک مغالطهاست ولی یک نحوه

ی بزرگ منطقی بزرگ منطقی نهفته است و چون این مغالطه
م اب کنیی اندیشه وجود دارد همیشه ما باید اجتندر این نحوه

از اینکه به چنین تفکری دچار بشویم. صورت استداللی 
آرزواندیشی این است، خوش دارم الف ب باشد، پس باور 

کنم که الف ب است. اگر کسی چنین صورت استداللی را می
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یرم گداشته باشد که خوش دارم الف ب باشد پس نتیجه می
 گویند شما آرزواندیشید.که الف ب است، آنوقت می

باب نمونه یک مثال از کتاب مقدس مسلمانان قرآن بزنم.  از
قرآن این آرزواندیشی را به یهودیان (یهودیان زنان نزول قرآن) 

گفتند ما قوم دهد، به تلقی قرآن یهودیان مینسبت می
) ما ۱۸ی خداوندیم: نحن ابنا هللا و احباوه (مايده/برگزیده

خودشان را یک  فرزندان خداییم و ما دوستان خداییم یعنی
کردند که خدا نظر کردند. گمان میتلقی می قوم برگزیده

ی چشم خاصی عنایت خاصی، لطف خاصی، گوشه
اسرائیل (=یهودیان) دارد. یهودیان این تصور (چه درست بهبنی

و چه نادرست) را داشتند و خوش نداشتند که وارد جهنم 
م. هیچ بشوند. ( من و تو هم خوش نداریم وارد جهنم شوی

کس از عذاب جهنم و سیخ و میخ و داغ و درفش لذت 
برد.) ولی به جای اینکه بگویند خوش نداریم که وارد جهنم نمی

شویم. یعنی چیزی را که گفتند  وارد جهنم نمیبشویم، می
کردند و چیزی را که خوشایندشان بود، واقعیت تلقی می

مسنا قالو لن تکردند. ناخوشایندشان بود غیر واقعیت تلقی می
گفتند هرگز آتش به )می۲۴النار اال ایاما معدودات(آل عمران/

دیدند انگار در میان خودشان هم ما نخواهد رسید و چون می
فتند گاند، آنوقت میکسانی هستند که ظالم و مستوجب آتش
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رسد. یعنی اال ایاما معدودات: مگر چند روزی آتش به ما می
ه گیریم کا برسد پس نتیجه میچون خوش نداریم آتش به م

رسد. این یک مثال خیلی خوب برای آتش به ما نمی
آرزواندیشی است. خوش ندارم وارد جهنم شوم پس معتقد 

شوم. خوش دارم که وپارد بهشت شوم که وارد جهنم نمیمی
 شوم. یعنی از یکگیرم که وارد بهشت میشوم پس نتیجه می

خوش داشتن و خوش زنم. احساس به یک باور نقب می
نداشتن یک احساس عاطفه و هیجان است، آنوقت از این که 
خوش دارم که وارد بهشت بشوم اگر نتیجه بگیرم که پس وارد 
بهشت میؤودم، آنوقت از یک احساس، عاطفه و هیجان به 

ام. از آن طرف چون خوش ندارم که وارد یک باور نقب زده
شوم. این هنم نمیؤوم که پس وارد ججهنم شوم معتقد می

ام. این هم از یک ناخوشایند به یک عدم واقعیت نقب زده
معنایش این است که یک احساس و عاطفه و هیجان را مبنای 

گوییم. آرزواندیشی ام. به این آرزواندیشی مییک باور گرفته
ه گیرم کیعنی اینکه چون خوش دارم الف ب باشد نتیجه می

 گیرمکه ج د باشد نتیجه میالف ب است و چون خوش ندارم 
که ج د نیست. تعبیر قرآنی آرزواندیشی، امینه است. از این 

) این ۱۱۱گوید تلک امانیهم (بقره/ نظر بالفاصله قرآن می
آرزواندیشی شماست. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین 



انیملک یمصطف||  سمیونالیدرباره ناس  

 
٤٩ 

 

اید، سخن روشن بگویی. مثال دلیل ) اگر راستگو۱۱۱(بقره/ 
 کند. آرزواندیشی که چیزی را اثبات نمیبیاورید. اما طرف 

خواهم این را نتیجه بگیرم که حاال از این مقدمه می
گفتم یک احساس، دوستی که در قسمت اول سخنم میوطن

عاطفه و هیجان بسیار طبیعی و بهنجار و پذیرفته در میان ما 
آدمیان است اما اگر من از آرزو و دوست داشتن وطنم به باوری 

دوستی وطنم به اینجا رسیدم، دیگر من به وطن یدرباره
پرستی نقب دوستی به وطنام. بلکه از وطنکفایت نداده

ام. به مثال مادر برگردم. شکی نیست که من مادر خودم زده
ی زمین دوست را بیش از مادر هر کس دیگری در روی کره

دارم. تا اینجایش هیچ مشکلی نیست. اما اگر از این که من 
مادری را به اندازه مادر خودم دوست ندارم نتیجه بگیرم  هیچ

… که هیچ مادری به اندازه مادر من زیبا، مهربان و فداکار و 
نیست، آن وقت در اینجا دستخوش آرزواندیشی شدم. چون 
از یک احساس و عاطفه و هیجان مثبت نسبت به مادرم یک 

درت که ما رای را نسبت به مادرم نتیجه گرفتم. تو هم حق داری
را از هر مادر هر انسان دیگری بیشتر دوست بداری اما حق 
نداری از این دوست داشتن نتیجه بگیری پس مادر تو از هر 

ر تر یا فداکارتر یا باوفاتمادر هر انسان دیگری زیباتر یا مهربان
 دوستیاست. حاال اگر من از وطن…. تر یا پارساتر و و یا قانع



 ۱۳۹۹ ذرآاول ||  شمارهشیپ| | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٥٠ 
 

ه مادر وطن خودم را بیش از هر وطن خودم یعنی از اینک
دیگری دوست دارم، نتیجه گرفتم که وطن من بهتر از 

ام. های دیگر است، در اینجا مرتکب آرزواندیشی شدهوطن
خواهم یک احساس و عاطفه و هیجان معقول و یعنی می

ی خودم را برای یک باوری که دیگر آن باور معقول پذیرفته
از اینکه بیش از هر کشوری ایران  نیست، مبنا قرار دهم. من

توانم نتیجه بگیرم که پس ایران از هر کشور را دوست دارم نمی
تر انتر درخشتر، فرهیختهافتخارتر و پرداشتنیدیگری دوست

تعبیر  پرستیاست. اگر این نتیجه را گرفتم آنوقت ازین به وطن
ی پرستی این است که یک مغالطهکنیم. اول مشکل وطنمی

ی آرزواندیشی است. منطقی در آن وجود دارد و آن مغالطه
پرستی این است که اگر من از بیشترین مشکل دوم وطن

محبتی که نسبت به ایران دارم نتیجه گرفتم که ایران برتر از 
سایر کشورها است و یک یونانی هم از اینکه بیشترین محبت 

ت، کشور اس را به یونان دارد، نتیجه گرفت که یونان برترین
بخش نزاع چیست؟ با چه استداللی بین من و ایشان فیصله

توانم رقبای خودم را به در کنم؟ هیچ استداللی من ایرانی می
وجود ندارد. در واقع بهاین جهت هیچ استداللی وجود ندارد و 

توانیم رقبای خودمان را به قوت برهان و هیچ کدام از ما نمی
که اصال پسند خودمان را مبنای باور  دلیل از میدان به در کنیم

ایم و هر جا انسان پسند و خوشایند و بدایند و خودمان گرفته
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ذوق و سلیقه و احساسات و عواطف و هیجانان خودش را 
مبنای یک باور گرفت، سخنش نامستدل خواهد بود. بنابراین 

استدالل خواهد بود که سخن سخن من هم همان مقدار بی
بنابراین اشکال دوم به …. نانی، ژاپنی و پرست یوآن وطن

پرستی، مبرهن به برهان نیست پرستی این است که وطنوطن
ی برهان کرد و مخالفان را با قوت شود به سودش اقامهو نمی

و نیروی آن برهان از میدان به در کرد و خودش را بر کرسی 
 پذیر نیست. قبول بنشاند. این کار امکان

د، پرستی باشبنابراین اگر ما مرادمان از ناسیونالیسم، وطن
آنوقت اوال مصداقی است از آرزواندیشی و در آن یک 

پرستی هیچ کس ی منطقی وجود دارد. دوم بر وطنمغالطه
طنی پرست چه وتواند بکند. مهم نیست که وطناستداللی نمی

ظ باشد. سوم اینکه اساسا همانطور که عجب فردی به لحا
اخالقی نادرست عجب ملی هم به لحاظ اخالقی نادرست 
است. چکونه اگر من خودم را برتر از این آقا و آن خانم بدانم 

گویند تو از لحاظ اخالقی اعجاب به نفس داری و آنوقت می
گویند تو باید تواضع داشته خیلی مغرور و متکبری و بعد می

 باشی، چون تواضع یک فضیلت است. خوب 
 عجب فردی رذیلت اخالقی باشد اما عجب ملی رذیلتچگونه 
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ی عجب فردی رذیلت اخالقی نباشد؟ عجب ملی هم به اندازه
م توانیی سوم که ما به لحاظ اهالقی نمیاست. این هم نکته

بگوییم که اگر فردی خود را از فرد دیگری برتر بداند رذیلت 
ر ی برتاخالقی مرتکب شده اما اگر ملتی خود را از ملت دیگر

بداند مرتکب رذیلت نشده است. همان حکم بعینه قابل 
ر دانید اگی چهارم اینکه میاطالق برای عجب ملی است. نکته

 رسد؟ علیپرستی را شما ادامه بدهید کارتان به کجا میوطن
ماند و حوضش چرا؟ چون تا وقتی که سخن از ایران است می

 کنید. اما شما مثال اهلیدر برابر دیگران از برتری ایران دفاع م
های استان اصفهانید. اگر بین استان اصفهان و سایر استان

ای پیش بیاید آن وقت از استان همین ایران یک چنین مناقشه
گویید درست است که ایران برتر از کنید و میطرفداری می

ی کشورها است اما در ایران استان اصفهان از استان بقیه
ن و استان هرمزگان برتر است. اما استان فارس و استان گیال

اصفهان هم شهرهای فراوانی دارد. اگر نزاع بین این شد که 
آباد برتر است یا کاشان برتر آیا اصفهان برتر است یا نجف

است یا فریدن برتر است خوب دراینجا هم من اهل یکی از 
همین شهرها هستم پس باید باز با همان استداللی که که 

پرستی نقب بزنم. خوب دوستی به وطنستم از وطنخوامی
 باید با همان استدالل هم من شهر خودم را در میان استان
اصفهان از همه برتر بدانم. چون باالخره به شهر خودم عشقی 
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ی شهرهای استان اصفهان ندارم و بنابراین دارم که به بقیه
باید بگویم خوب حاال پس شهر من در شهرهای استان 

هایی دارد و فهان هم برتر است و شهر من هم محلهاص
بینید کار هایی دارد و کم کم میها و برزنی من هم کویمحله

به جایی می رسد که بگویم من برتر از شما هستم. در آن رمان 
ی بسیار حق به جانبی معروف، کشیش اول با یک قیافه

 من«گردنش را کج کرد و اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: 
های روی زمین ی انسانطالب سعادت دنیا و آخرت همه

هستم. من اشک در چشمم هست و اینکه شما دارید 
دهید. چرا محروم از سعادت سعادتتان را از دست می

 یآمد چقدر ایشان دلسوز همهمانید؟ تا اینجا به نظر میمی
سعادت فقط در مسیحیت «هاست. بعد ادامه داد که: انسان

تان به مسیحیت گرایش پیدا کنید تا بیایید همههست. پس 
ولی «از سعادت دنیا و آخرت محروم نمانید. کم کم گفت: 

خواهند به خدا بیشتر نزدیک ها هرچه میدانید که انسانمی
ا کند و چون مبشوند شیطان هم بیشتر در کار آنها مداخله می
فاقا تشویم، امسیحیان بیشتر از همه داریم به خدا نزدیک می

سازی را روی ما مسیحیان شیطان بیشترین فعالیت و گمراه
ها به دهد. بنابراین مسیحیان حواستان باشد که خیلیقرار می

گویند ما مسیحی هستیم ولی بدانید که مسیحی ظاهر می
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ها. اما کجای کارید که در همین تاریخ واقعی بعنی پروتستان
ی در میان خودمان ها چه منافقانی ما پروتستانسیصدساله

اند. چه مظالمی ایم. چه کسانی از پشت به ما خنجر زدهداشته
اند. هر کدامشان برای خودشان کلیسایی و درست کرده

اند. بنابراین مردم حواستان باشد تشکیالتی درست کرده
بعد  »پروتستانیسم درست همان کلیسای انگلیکان است.

های خودمان کم نزاع ها در میاناما مگر ما انگلیسی«گفت: 
ی کسانی که خودشان را پیروی کلیسای دینی بین همه

دانستند، وجود دارد. حواستان باشد شما را انگلیکان می
شود. اما نفریبند. اما کلیسای انگلیکان خیلی به آن تظاهر می

ه اش این کلیسایی است کی واقعیکلیسای انگلیکان نماینده
یسایی بود که خودش پشت سر من است. و آن هم کل

گیرند بعد هی کم اسقفش بود. یعنی اول دامنه را وسیع می
کنند. ما هم همینجوریم. ما هم اگر به کم تنگ می

گوییم در برابر سایر پرستی کشیده بشویم اول میوطن
ها گوییم در ایران هم در بین استانکشورها ایران، بعد می

اصفهان گرفت من  اصفهان، بعد چنانچه نزاعی بین شهرهای
های فراوانی گویم شهر خودم، اما شهر هودم هم محلهمی

های فراوانی دارد و ی من هم تازه کوی و برزندارد. و محله
بینید کم میهای فراوان دارد. آنوقت کممن کوچه کوی و برزن
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کردم، بعد بهاین اول ادعای برتری ایران را بر سایر کشورها می
 شود من برتر از شما هستم. می رسیم که معلوممی

پرستی التزام پرستی حد یقف ندارد. اگر شما به وطنوطن
انجامد. چون دائما کم کارتان به خودپرستی میورزید باید کم

تر تر کرد و باز هم تنگتر کرد و باز هم تنگرا تنگ شود وطنمی
 کرد. 

 
 معنای سوم: ناسیونالیسم یعنی اصالت وطن

راد از ناسیونالیسم این است که یک ملت مثال ملت اما گاهی م
ایران یک سلسله منافع و مصالحی دارد. هر وقت بین هر 

تر از کل ملت ایران و کل منافع ایران تضاد حاصل گروه کوچک
تر از کل ملت ایران منافعش فدای آمد باید آن گروه کوچک

کل ملت ایران شود. این هم یک معنای ناسیونالیسم است. 
پرستی ترجمه کرد. باید گفت شود به وطناین را دیگر نمی

اصالت وطن یا اصالت میهن یا اصالت ملت. یعنی اگر مصالح 
کل هشتاد میلیون ملت ایران اقتضا کرد فالن کار صورت بگیرد 

ی سیاسی من یا حزب اما مصالح جناح سیاسی من یا جبهه
اینجا  من یا گروه من اقتضا کرد کار دیگری صورت بگیرد

معنایش این است که مصالح کل یک ملت با مصالح یکی از 
اجزای ملت تعارض و ناسازگاری پیدا کرده است، آن وقت در 
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اینجا گفتم مصالح کل ملت را باید بر مصالح این حزب یا جناح 
ترجیح داد.  بندی خاصی سیاسی یا گروهسیاسی یا جبهه

یم. یعنی از کل گوییم ما طرفدارد ناسیون هستدراینجا می
بندی اجتماعی کوچک داخل ملت ملت در برابر یک گروه

شود اید پر ادبیات سیاسی گفته میکنیم. دیدهطرفداری می
آقا، مصالح ملی را فدای مسائل جناحی نکنیم یا مصالح ملت 
را در نظر بگیرید نه نصالح و حزب سیاسی خودتان را. وقتی 

 یرید و فدای منافع و مصالحگوییم مصالح ملت را در نظر بگمی
ر هایی که زیحزب خودتان نکنید یعنی کل ملت بر یکی گروه

ی آن هستند ارجح است. این عنی اصالت از ان کل مجموعه
ملت است. اگر این معنا از معنای ناسیونالیسم مراد باشد این 
معنا کامال پذیرفتنی است. هم به لحاظ اخالقی پذیرفتینی 

ی اهالقی اندیشی. هم وظیفهمصلحت است و هم به لحاظ
من است که مصالح کل ملتم را فدای مصالح کل حزب خودم 

بندی خودم نکنم و هم اصال ی خودم، گروهجناح خودم جبهه
کند. مصلحت اندیشی این اندیشی این اقتضا رامیمصلحت

ی اخالقی زیستن نداشتیم و اقتضا را دارد یعنی اگر دغدغه
م اخالقی زندگی کنیم باز هم خواستیاصال نمی

کرد منفعت ملتمان را بر منفعت اندیشی اقتضا میمصلحت
حزب خودمان ترجیح بدهیم. چرا؟ چون اگر ملت من از بین 

رود. اگر کلی از هم رفت حزب من به طریق اولی از بین می
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پاشید اجزایش هم از میان خواهد رفت. شکی ندارد که هر 
 تر از کل ملتلح هر چیزی کوچکوقت مصالح کل ملت با مصا

تواند یک حزب جناح، تر از یک ملت می(حاال آن چیز کوچک
بندی دینی و مذهبی، بندی اجتماعی، گروهجبهه، گروه

بندی نژادی باشد. خالصه در دل ملت بزرگ یک گروه گروه
کوچکی مصالحی، متفاوت و متعارض با مصالح کل ملت 

خواهد و هم من میدارد.) در اینجا هم اخالق از 
کند که من مصالح ملتم را ترجیح اندیشی اقتضا میمصلحت

 دهم بر مصالح جناحی و سیاسی جناح خودم. 
ای کاش این درس را درایران کنونی ما از صدر تا ذیل کشور 

گرفتند که مصالح ملت را فدای گروه خودشان نکنند و یاد می
محاله از میان بفهمند اگر ملت از بین رفت، گروه تو هم ال

 خواهد رفت.
 

معنای چهارم: ناسیونالیسم یعنی اولویت ملت خودم بر دیگر 
 ها در رفع مشکالت ملت

ناسیونالیسم گاهی به این معناست که اگر ملت تو درد و رنجی 
توانی درد و دارند و ملت دیگری هم درد و رنجی دارد و تو می
خودت را بر رنج یکی از این دو ملت را مرتفع کنی، ملت 

های دیگر ترجیح بده. مثال فرض کنید که فقدان ملت
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بهداشت، فقدان ثروت، جهل، فساد اداری، هر چیزی که برای 
این نردم بالست، عین این بال را یک ملت دیگری در یک جای 

توانم این فساد اداری را در دیگر جهان هم دارند و من می
و  آن کشور از بین ببرمتوانم در کشور خودم از بین ببرم یا می

توانم. خالصه دردی و رنجی هست که هم هر دو را با هم نمی
این درد و رنج در کشور من شیوع و شیاع دارد و هم این درد 
و رنح در کشور دیگری شیوع و شیاع دارد. امکان من 

های من، کفاف رفع درد و رنج از هر های من، فرصتتوانایی
نجا تو هم ملت خودت را مقدم بدار دهد. در ایدو ملت را نمی

های ملت خودت را بر رفع درد بر ملت دیگری و رفع درد و رنج
 های یک ملت دیگر مقدم بدار. و رنج

توانم از مبتالیان از بیماری حال سوال این است من هم می
توانم همین حمایت را از ایدز در ایران حمایت کنم اما نمی

ودان هم بکنم اما دیگر هم دور را مبتالیان بیماری ایدز در س
توانم، آیا در اینجا اینکه مبتالیان به بیماری ایدز در میان نمی

ایرانیان را به مبتالیان بیماری ایدز در میان سودانیان مقدم 
کنم، درست است یا درست نیست؟ یکی از معانی 
ناسیونالیسم همین است. ناسیونالیسم دراینجا یعنی ترجیح 

رنج ملت خود بر رفع درد و رنج هر ملت دیگری. حال رفع درد و 
آیا این درست است یا درست نیست؟ در پاسخ به این پرسش 
در میان فیلسوفان اخالق دو اردوگاه وجود دارد. بعضی از 
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ی گویند بله درست است. به تعبیر سادهفیلسوفان اخالق می
 مگویند چراغی که به خانه رواست، به مسجد حراخودمان می

توانی یک درد و رنج را از دو ملت گویند اگر تو نمیاست. می
برطرف کنی ملت خودت را بر ملت دیگر مقدم کن و به تعبیر 

 تر است مستحق ازآن که نزدیک» اال قرب یمنع االبعد«عربی 
آن است که دورتر است و ناسیونالیسم به این معنا از لحاظ 

ادی را در ایران سواخالقی موجه است. بنابراین اگر بی
 کن کردن بیسوادی درکن کنی، این را بر ریشهتوانی ریشهمی

توانی هر دو را بکنی که هر دو را باید مصر مقدم کن. اگر می
 سوادی را در ایرانتوانی ریشه کن کردن بیبکنی. اما اگر نمی

سوادی در مصر مقدم کن. یعنی رفع درد کن کردن بیبر ریشه
های دیگر های ملتودت را بر رفع درد و رنجهای ملت خو رنج

اند نه این مقدم بدار. اما بعضی از فیلسوفان اخالق گفته
ایش تر است معندرست نیست. صرف اینکه کسی به تو نزدیک

ی اخالقی تو نسبت به او بیشتر است از این نیست که وظیفه
 ی اخالقی نیسبت به کسی که از تو دورتر است. وظیفه

و ی دال طی یک سخنرانی نزدیک به سه ساعت ادلهمن پارس
ی ناسیونالیسم بلکه به طور کلی در اینکه طرف را نه در مساله

ما را نسبت به آنها  ی اخالقیها به ما وظیفهآیا نزدیکی انسان
کند در قیاس با کسانی که از ما دورند. مثال آیا نسبت بیشتر می
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ام بیشتر است تا یی اخالقی خودم وظیفهمن به همسایه
د؟ نسبت کنتر زندگی مینسبت به کسی که پنج خیابان آنطرف

کدتر است ام موی اخالقی به همشهری خودم آیا وظیفه
به  کنند؟ ونسبت به کسانی که در یک شهر دیگر زندگی می

همین ترتیب در باب کشور. فیلسوفان امروزه خیلی در باب 
کنم که یکی از ه میکنند. من توصیاین بحث صحبت می

ی پویا تقریبا یک سال و نیم پیش ی اندیشههای مجلهشماره
نزدیک بیست و چهار مقاله از بیست و چهار فیلسوف نوشت 

کردند و تاشان از یک رای دفاع میکه تقریبا سازده
تر بودن تاشان از یک رای دیگر که آیا واقعا نزدیکسیزده

تو را نسبت به آنها بیشتر ی اخالقی آدمیان به تو، وظیفه
کند. از آنهایی که دورند، یا نه؟ خوب دوتا دیدگاه وجود می

دارد. من شخصا دیدگاهم این است نیاز نزدیکان زا ما بیشتر 
ی اخالقی داریم برآورده کنیم نسبت به نیاز اشخاص وظیفه

ی ناسونالیسم اگر من واقعا بتوانم دور و بنابراین در مسئله
ر توانم برای ملت مصودم کاری را بکنم که عینا میبرای ملت خ

توانم هر دو را با هم بکنم، هم همان کار را بکنم و نمی
ی اخالقی من هست که ملت خودم را بر ملت مصر وظیفه

خواهم یک نقبی بزنم به یک مقدم بدارم. در همینجا می
بن ابیطالب آمده است و چون البالغه علیای در نهجمسئله

خواهم ی از مخاطبان گرایشات دینی و مذهبی دارند، میخیل
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بن ابیطالب قائلید از این حجتی که شما برای سخن علی
طالب بن ابیاستفاده کنم. البته من بدون اینکه اسمی از علی

 خواهمترند. اما میتر ها مقدمببرم، رأیم را گفتم که نزدیک
ی ادله برای کسانی که ممکن است حوصله نداشته باشند

ن بکنم. علیموافقان و مخالفان را بشنوند، این را عرض می
ای هبن زیاد نخعی را استاندار یکی از استانابیطالب کمیل

کشور خودشان کردند. کمیل در رسیدگی به اوضاع مردم 
ابیطالب انتظار بنکرد یا آنجور که علیکاری میخودش اهمال

کرد. در این اثنا میداشتند به کار و بار مردم رسیدگی ن
سپاهیان معاویه به استان مجاور کمیل حمله کرد. کمیل 

ی عده و عده و امکانات خود را برای دفاع از آن استان همه
برداشت. در واقع صورت مسئله این است که نسبت به استان 
خودش اهمال کار بود ولی به کمک استان مجاور رفته بود. 

البالغه آمده که سید. در نهجبن ابیطالب ر این خبر به علی
بن زیاد نوشت. اولین بن ابیطالب نامه ای به کمیلعلی

ای که در این نامه هست این است. (این را برای کسانی جمله
گویم و گرنه بهنظر من این که عرق دینی و مذهبی دارند می

برای حماقت یک انسان همین «گویند: حکم عقل است.) می
گذارند انجام ندهد و کاری اش میر عهدهبس که کاری را که ب

ی خودش گذارند خودش بر عهدهاش نمیرا که بر عهده
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این نکته برای ما باید درس آموز باشد. اگر من امروز » بگذارد
بخواهم کاندیدای ریاست جمهور بشوم و بیایم به صداقت هر 

تر بگویم مردم به من رای بدهید، اگر رای بدهید من چه تمام
ا وضع فلسطین، وضع لبنان، وضع عراق، وضع افغانستان، فرد

بخشم. به من سیصد رأی هم رابهبود می… وضع سوریه و 
خواهند برای دهد. چرا؟ چون مردم رئیس جمهور میکسی نمی

شود من از اینکه رئیس جمهور خودشان باشد. آن وقت نمی
 ،مردم رأی بگیرم برای اینکه طبق موازین حقوقی و اخالقی

ی زندگیشان را بر عهده بگیرم اما نسبت به کارشان اهمال اداره
کار باشم، نسبت به حال و کارشان جهل داشته باشم، نسبت 

 امی دغدغهی امورشان سؤمدیریت داشته باشم و همهبه اداره
 این باشد که مبادا یک جایی یک کسی به کسی دیگر ظلم کند. 

م سم کامال بهناسیونالیسمن بر  اساس این معنای ناسیونالی
قائلم و معتقدم ما باید آن کسانی را که اخالقا و به لحاظ 

ایم را باید اول وضعشان را حقوقی وکیل و سخنگوی آنها شده
ایم سرو سامان بدهیم بعد اگر سر ریز نیرو چنان که قول داده

ها داشتیم، آن وقت بروم به و امکانات و استعدادها و فرصت
 کنم قاسل بودن به اینها برسم. من فکر میانسانی داد بقیه

معنای ناسیونالیسم که یعنی اولویت بخشیدن به رفع درد و 
های مردم دیگر های مردم خودمان نسبت به در و رنجرنج

 ی اخالقی ماست و این معنا کامال پذیرفتنی است. وظیفه
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ای ی اعضمعنای پنجم: ناسیونالیسم یعنی همسان بودن همه

 ک ملت.ی
اما ناسیونالیسم معنای دیگری هم دارد . آن اینکه یک ملت 
شهروندانش از آن روکه شهروند این ملتند همه باید مساوی 

ها باشند. یعنی شهروندی در انتساب به اقلیت و اکثریت
ی هشتاد میلیون شهروند ایرانی از تفاوت ایجاد نکند. و همه

اند.  بنابراین هم مساوی اند دقیقا باآن رو که شهروند ایرانی
شود چیزی غیر از شهروندی را مالک قرار داد برای اینکه نمی

بندی کنیم. یعنی عضو یک ملت بودن ها را درجهشهروندی
ی ما ی اعضای آن ملت است. وقتی همهساز همهمساوی

عضو یک ملتیم خود این عضویتمان در یک مجموعه به نام 
ور شود یک فاکتکند. دیگر نمیبر نیملت ایران، ما را با هم برا

ی دیگری را وارد کار بکنیم  بر اساس آن و عامل و مؤلفه
بندی کنیم که یک کسی گویی ها را ردهی دیگر شهروندیمولفه

شهروند تراز اول است و دیگری شهروند تراز دوم هست و 
دیگری شهروند تراز سوم. به تعبیر دیگری ملیت مهم است نه 

نژادی یا گروه فالن گروه دینی و مذهبی یا گروه عضویت در
شدیم فقط » Nation«یعنی حاال … اجتماعی یا گروه قومی یا 

بودن به همدیگر نگاه کنیم نه » Nationهم  «باید به چشم 
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ملیتی همه با هم مساوی هستیم چیز دیگری. و چون در هم
پس یعنی حقوق و تکالیف مساوی و اختیارات مساوی و 

اش های مساوی داریم. اگر به تعبیر  حقوقییتمسئول
شود حقوق مساوی و تکالیف مساوی. اگر بخواهیم بگوییم می

شود اختیارات اش بگوییم میبخواهیم به تعبیر اجتماعی
های مساوی. اما اینکه یک فاکتور دیگری مساوی و مسئولیت

ه ببه نام دین یا مذهب یا قوم یا نژاد یا رنگ پوست یا زبان و 
نام هر چیز دیگری بیاید این تساوی ملی میان یکملت را از 

ها ها را مادون آنی گروهبین ببرد و به سود یک گروه بقیق
های اجتماعی بندیقرار دهد، آن وقت این یعنی ترجیح گروه

بر خود ملیت یعنی عضو یک ملت را کافی ندانستن و یا به 
 ن یک شرط دیگر راتر عالوه بر عضو یک ملت بودعبارت واضح

هم اضافه کردن که تو عالوه بر اینکه عضو یک ملتی باید دین 
ی خاصی، مذهب خاصی، رنگ پوست، قومیت خاصی، منطقه

هم داشته باشی و هر کدام از این … جغرافیایی خاصی و 
ی از بین بردن برابری ملی کردن. بنابراین در عوامل را دستمایه

ها اعضای خودشان را باید به یک این معنا ناسیونالیسم، ملت
چشم نگاه کنند، صدر و ذیلش هیچ فرقی نباید با یکدیگر 
داشته باشد. نباید گفت عالده بر ملیت، یک یا دو یا سه قید 
و شرط  دیگری هم باید داشته باشی تا شهروند تراز اول 
محسوب شوی و گرنه شهروند درجه دو و سه و چهار محسوب 
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ند درجه یک و دو و سه و چهار هم این ؤوی. معنای شهرومی
های ما بیاید، همینکه یک کسی پشت نیست که در شناسنامه

م توانیک میکروفون و تریبونی به من حمله کند و من نمی
بروم پشت همان تریبون و میکروفون از خودم دفاع کنم، این 
یعنی ما برابر نیستیم. اینکه کسی بتواند هر تعبیری، هر 

توانم بروم از به من بدهد، من نمی… نوانی و لقبی، هر ع
خواهم بکنم. مثل هم نمیی بهخودم دفاع کنم. حتی معامله

خواهم آن خواهم از خودم دفاع کنم، یعنی نمیبلکه فقط می
خواهم بگویم القابی که او به من داده را به او بدهم بلکه می

 دهی. مبنا به من میاین القاب را بی
 یاش یعنی همسان بودن همهیکی از معانی ناسیونالیسم

اند معنایش این nationاعضای یک ملت. همینکه همه با هم 
است که با هم برابرند. نباید به خاطر شغل و حرفه یا میزان 
تحصیالت یا هیچ چیز دیگری من بر شما ترجیح داشته باشم. 

گرایی، خالف ناسیونالیسم اگر اینجور باشد دیگر هر نوع قوم
و مذهب گرایی خالف ناسیونالیسم است.  است، هر نوع دین
گرایی خالف ناسیونالیسم است. هر نوع هر نوع جنسیت

 گرایی خالف ناسیونالیسممدرک دانشگاهی گرایی و تحصیالت
 تواند به صرفاست. یک کسی که دکتری دانشگاهی دارد نمی

ت اساینکه دکترای دانشگاه دارد با من دانشجو هر طور که خو
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که تواند به صرف اینرفتار کند. یک کسی که روحانی است نمی
روحانی است بر من غیر روحانی هر گونه تحکمی خواست 
بکند. ما بناست یک ملت را بسازیم و معنایش این است اگر 

یک  ی ما بهبناست چیزی نفعی داشته باشد باید در جیب همه
ی در جیب همهاندازه برود و اگر ضرری هم داشته باشد باید 

ما به یک اندازه برود. اگر شما هر کدام از این چیزها را چه 
رنگ، چه قومیت، چه دین و مذهب، چه میزان تحصیالت، 

… های اجتماعی وها و قشربندیچه شغل و حرفه، چه الیه
ترجیح دادید بر آن تساوی که ما بر حسب ملت خودمان باید 

الیسم ایم. ناسیونکردهداشته باشیم، خالف ناسیونالیسم عمل 
به این معنا هم به لحاظ اخالقی قابل دفاع است و هم به 

 لحاظ حقوقی. 
 

معنای ششم: ناسیونالیسم یعنی تحصیل منافع ملی به هر 
 قیمتی 

اما ناسیونالیسم یک معنای آخری هم دارد و آن معنا این است 
که مثال ملت ایران برای کسب منافع خودش به هر کاری 

اش انجام کاری را اقتضا تواند دست بزند. اگر منافع ملیمی
کرد، باید حتما آن کار را بکند. ناسیونالیسم بدین معنا یعنی 

باشد که فالن فعالیت  مان دراینها فقط باید مداقهما ایرانی
به نفعمان هست یا نه. اگر به نفعمان بود دیگر باید بکنم. 
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 زند به ما مربوطزند یا نمیهای دیگر ضرر میاین کار ما به ملت
نیست. ناسیونالیسم بدین معنا یعنی منافع ملی را بر 

های اخالقی ترجیح دادن. اگر ملت من نفعش دراین دیدگاه
کشور من جریان پیدا کند و من زورم برسد که این رودخانه در 

باید مجرای این رودخانه را به طرف کشور خودم برگردانم. حاال 
ولو ملت دیگری با برگرداندن این رودخانه متضرر بشوند ما 

 منافع ملی خودمان را باید در نظر بگیریم. 
برای اینکه قبح این داستان معلوم شود برگردید به فرد. شکی 

ن مان چناها به لحاظ ساختار ذهنی و روانیا انساننیست که م
ایم که حب ذات داریم. اصال اقتضای ساختار ساخته شده

جسمانی و ذهنی وروانی ما چندان است که هر انسانی 
خودش را دوست دارد. از این حب ذات ددو فرزند زایش 

کند. فرزند اول این است که چون من خودم را دوست دارم می
شود هر نفعی را به طرف خودم جلب کنم و تا می خواهممی

خواهم هر فرزند دوم اینکه چون خودم را دوست دارم می
شود ضرری را از خودم دور کنم. بنابراین حب ذات باعث می

ی منافع را به سوی خودم متوجه و که من بخواهم همه
ی مضار را از خودم دفع و رفع کنم. این معطوف کنم و همه

اختار جسمانی، ذهنی و روانی ماست. ولی آیا ما اقتضای س
نمی توانیم بگوییم حاال که ساختار جسمی روانی و ذهنی ما 
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اینجور است پس ما دیگر در زندگیمان فقط به منافع خودمان 
کنیم. دیگر این کسب منافع خود به هر کس ضرر زد فکر می

نه  آمدهبزند یا اخالق آمده که بگوید این کار را نکنید؟ اخالق 
برای اینکه بگوید تو منافع و مضار خودت را فراموش کن، بلکه 
بگوید منافع خودت را باید به سوی خودت جلب کنی و مضار 
را باید از سوی خودت دفع کنی، ولی به صورتی که به دیگری 
رنجی نرسانی. اخالق امده است که این خوددوستی را که 

را تعدیل کند به موجب جلب نفع و دفع ضرر از خودم هست 
این که به دیگران ضربه نخورد. اخالق نیامده که پا روی 

 ی خوددوستیخوددوستی ما بگذارد. بلکه آمده بهترین نحوه
دوستی منافات ندارد را به ما یاد بدهد و بگوید را که با دیگر

اینکه تو خودت را دوست داری مشکلی نیست ولی چنان رفتار 
دوستی به دیگرانی که آنها هم نکن که به خاطر ارضا خود

اند هم ضربه بزنی. بنابریان من نباید بگویم چون خوددوست
خواهم منافع خودم را تامین کنم دیگر به هر راهی شد من می

باید منافع  خودم را تامین کنم به شما ضربه خورد، خورد، 
نخورد هم نخورد. شما را به درد و رنجی مبتال کرد کرد، نکرد 

  هم نکرد.
کنند توانند بحال همین کاری که افراد نسبت به افراد دیگر نمی

توانند بکنند. یک ملت ها هم نسبت به یکدیگر نمیملت
م کند که فالن سرزمین هتواند بگوید منافع من اقتضا مینمی
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به سرزمین من ملحق شودیا  در فالن کشور شورش بپا کنم 
رودخانه را عوض کند که مسیر فالن یا منافع من اقتضا می

کند از فالن دریایی که کنار من کنم یا منافع من اقتضا می
است فالن استفاده را بکنم و گویی فقط باید به منافع خودش 
فکر کند. ماسیونالیسم در این معنای اخیریش کامال خالف 

هاست که هر اخالق است. کامال خالف مصالح انسانی انسان
ه طرف خودمان حاال دراین به ملتی بگوید اقا باید بکشیم ب

 شود به ما ربطیشود و کی له نمیطرف خود کشیدن کی له می
ندارد. به تعبیر دیگریی اگر ناسیونالیسم به این معنا را 

کنیم که بخواهیم بپذیریم جهان را یک جنگلی از وحوش می
ی خودش هست. اما اینکه برای سیر هر وحشی بهدنبال طعمه
کند به این بها کسی را نابود می کردن خودش دارد چه

دهد. بنابراین اگر ناسیونالیسم به معنای این باشد که نمی
منافع ملی را به هر قیمتی باید تحصیل کرد یا به هر قیمتی 
باید منافع یک ملتی تامین شود ولو تامین یک ملت موجب 
فقیر شدن یک ملت دیگر شود و به منافع ملی دیگر باید 

اعتنا بود و سخن بر سر این است ن اخالقی بینسبت به موازی
افراد نیاز دارد به اینکه ظبط و  که همینطور که روابط بین

 هامهارش را قواعد اخالقی به عهده بگیرند، روابط میان ملت
هم نیازمند این است که قواعد اخالقی برش حاکم شود. من 
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که  کندتوانم بگویم ملت ایران چون منافعش اقتضا می نمی
فالن پس فالن باید انجام بگیرد ولو بلغ ما بلغ. هر کسی هر 

 خواهد بشود بشود. طور می
این درواقع همان نظری بود که امثال هیتلر در آلمان و 

گفتند موسیلینی در ایتالیا و فرانکو در اسپانیا داشتند که می
شناسد. اگر منفعت ما منافع ملی ما هیچ مانع و رادعی نمی

مان اقتضای فالن چسز رابکند، ما آن چیز را انجام مردم آل
دهیم، هرکه نابود شد، نابود شد، هر که نابود نشد، نابود می

نشد.به تعبیر دیگری ناسیونالیسم بدین معنا یعنی اخراج 
الملل و اخالق باید منحصر به روابط اخالق از قلمرو روابط بین

 الفراد بشود. بین
اخیر  هایاسیونالیسم را دز این سالمن متاسفانه این معنای ن

بینیم. علت در بسیاری از متفکران داخل کشور خودمان می
ی ناسیونالیسم در این دوسال اخیر این است ورودم به مسئله

د. کننبینم کسانی دارند این معنای اخیر را ترویج میکه می
گویند شما فقط باید فکر ایران باشید. فکر هیچ چیز یعنی می

کند شما هر کار ری نباشید. اگر منافع شما اقتضا میدیگ
 خواهید با دیگران بکنید. می

توانیم چنین کاری بکنیم. ما همیشه باید این را در نظر ما نمی
بگیریم این منافع و نیازهای خودمان باید برطرف شود ولی به 
شرط اینکه این برآورده شدن در  چارچوب و در کادر ضوابط 
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ها م گیرد. ما  چنین برتری را نسبت به دیگر ملتاخالقی انجا
نداریم که به قیمت گدا شدن دیگران، ثروتمند شویم. بگذریم 
از اینکه این دیدگاه یک عیب دگرش این است که اگر این 

 های ایرانیدیدگاه رایج شود، یعنی همین که ناسیونالیست
 و های یونانی و هندی و چینیگویند بعینه ناسیونالیستمی

بینید در دنیای هم بگویند، آن وقت می… ژاپنی و روسی و 
ها بگویند ی ملتآید که همهشکننده ما چه وضعی پیش می

ما برای تحصیل منافع خودمان ابائی از هیچ کاری نداریم فقط 
باید احراز کنیم که منفعت ما در آن کار هست یا نه. اگر احراز 

دهیم. نجامش میکردیم منفعت ما در آن کار هست ما ا
اگر چنین وضعی  خواهد بشود بشود. هرکس هر طور که می

مروز چه ی اپیش بیاید، آنوقت ببینید در دنیای ترد و شکننده
کنم که پیش خواهد آمد؟ از این لحاظ که من تاکید می

ناسیونالیسم به این معنای خیر بیشترین چیزی است که به 
اسفانه در کشورهای نظر من دارد تنورش در کشور ما و مت

 شود. عربی و بعضی کشورهای جهان سوم گرم می
 

 ) وجود دارد؟Nationآیا به لحاظ فلسفی ناسیون (
تا اینجای سخنرانی من از دید مصلحت اندیشی و اخالق نگاه 

ام اما در اول سخنرانی گفتم از دید فلسفی هم بحثی کرده
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شود کرد. از دید فلسفی این است ی ناسیونالیسم میدرباره
که آیا به لحاظ فلسفی ناسیون وجود دارد یا نه؟ آیا اصال چیزی 
به نام ملت وجود دارد یا نه؟ بله به یک معنا وجود دارد به 
ظرط اینکه ملت عالمت اختصاری باشد. مثال فرض کنید من 

آموز دارم و از دهم و سی دانشدر کالی ریاضیات درس می
آموز از این امتحان ریاضی آنها امتحان گرفتم و این سی دانش

ز ی بیش ااند. من اعالم این نمرهی بیش از چهارده گرفتهنمره
توانم بکنم. یکی اینکه بیایم و اسم چهارده را به دو صورت می

اش بیشتر از نمره…. ببرم حسن و حسین و شهال و شهره و 
. یعنی بیایم هر سی نفر را اسم ببرم. یک چهارده شده است

جویی اقتضای این را دوم را هم که اقتصاد و اکونومی و صرفه
کند، این است که بیایم به این سی نفر یک اسم واحد را می

ر از اش بیشتبه نام کالس بدهم و فقط بگویم کالس من نمره
گویم کالس من، نبیاد فکر چهارده شده است. وقتی من می

ید غیر از آن سی نفر آدم، یک چیز جدیدی به نام کالس کن
وجود دارد. کالس عالمت اختصاری است برای پرهیز از اینکه 

 این سی نفر رابه طور تک تک نام ببرم. 
اگر ملت هم عالمت اهتصاری باشد، برای اینکه از نام بردن 
هشتاد میلیون آدم اجتناب کنیم و به جای اینکه هشتاد 

ایرانی را نام ببریم بگوییم ملت ایران این هیچ میلیون آدم 
کنیم. مشکلی ندارد و ما به همین معنا دائما از آن دفاع می
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اما اگر کسانی گمان کنند که غیر از ما هشتاد میلیون انسانی 
کنیم یک چیزی هم به نام ملت ایران وجود دارد که زندگی می

از نام بردن  و ملت ایران را یک عالمت اختصاری برای احتراز
هشتاد میلیون ندانند آنوقت در اینجا نه تنها دستخوش یک 

ای هم دارد. من اند بلکه ضررهای عمدهتوهم فلسفی شده
گ برم. در جنی موسولینی نام میفقط برای ضررش از مصاحبه

جهانی دوم، یک خانم انگلیسی هشت ماه در ایتالیا سیاحت 
ی رهبر ایتالیا گرفت و ای از موسولینکرد. بعد وقت مصاحبه

نیم کاید که ما کاری میگفت که جناب موسولینی شما گفته
که ایتالیا شکوفا شود ولی من دراین هشت ماهی که در کشور 

یاری اند. بسبینم کشاورزان کارگران فقیرتر شدهشما بودم می
اند. میزان تولید بسیاری از ها ورشکست شدهکارخانه

م شده است. بیسوادی گسترش محصوالت کشاورزی شما ک
د گوییولی شما دارید می… پیدا کرده، ناامنی بیشتر شده و

کنیم. آنوقت موسولینی در جواب ایتالیا را ما داریم شکوفا می
یا اید، من گفتم ایتالاید مردم ایتالیا را دیدهشما رفته«گفت: 

 یا غیریعنی گو» کنم، ایتالیا االن شکوفاست.را دارم شکوفا می
از مردم ایتالیا یک چیزی به نام ایتالیا دارد که درست است 

، اند، ناامنیاین مردم زارتر، تزارتر، فقیرتر، بیسوادتر شده
فساد اخالقی، بیکاری، احتکار، گرانفروشی، دزدی، اختالس، 
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افزایش پیدا کرده ولی ملت ایتالیا شکوفا شده … فحشا و
های ی ایتالیاییهاست. آقا ملت ایتالیا غیر از مجموع هم

خواهم این را دار که نیستند. من میگوشت و پوست و خون
عرض کنم که ملت یک چیز اضافه بر من و تو نیست عالمت 
اختصاری است برای اینکه از هر هشتاد میلیون اسم نبرند و 

یم، کنما متاسفانه چون به این نوع توهم فلسفی توجه نمی
بینیم. فکر ای مییفهمیم چه خسارت واقعآنوقت نمی

د، به آورنهایی که فیلسوفان در میکنیم این مالنقطی بازیمی
خورد که حاال آیا ملت عالمت اختصاری است یا نه؟ چه درد می

این یک توهم فلسفی است که آثارش را در زندگی ما نشان 
ی بینیم همهکنیم، میگوییم آقا ما هرچه نگاه میدهد. میمی

سازند یعنی نهاد بزرگی که یک اجتماع را میاین هشت نهاد 
نهاد اقتصاد، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد علم و فن و خانواده،

هنر، نهاد سیاست، نهاد اخالق، نهاد دین و مذهب و ضعشان 
گوید بدتر شده، بعد طرف اگر دچار این توهم فلسفی باشد می

یدا بله ما همهی اینها را قبول داریم ولی ما یک شکوهی پ
کردیم یک عظمتی پیدا کردیم. مگر یک موجود دیگری هم غیر 
از ما به نام ملت وجود دارد که آن سربلند شده ولی ما اینجوری 

 ایم. به شده
شود گفت شما دچار ملت غیر از ما چیز دیگری نیست. نمی

کند به عظمت آن اید اما چیزی دارد رشد میهمه آفات شده
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ماند که کسی از ما خون بطلبد و مینگاه کنید. این مثل این 
بگوید بیماری به خون نیاز دارد و ما هم با کمال رغبت خون 
بدهیم و اگر چه با خونی که می دهیم رنجورتر و زردتر 

شویم ولی به این توجیه دلخویم که اکنون فردی دارد به می
رسد. بعد بگویید خوب است به عیادت کسی اش میسالمتی

خون دادیم. بعد در اتاق بیمارستان را باز کنیم  برویم که به او
ا تر بتر و سالمتو کسی نیست و نفهمیدیم چه کسی چاق

خون ما شد. اگر یک چیز دیگری به نام میهن و وطن و نظام 
گفتیم خوب است عوض اینکه ما الغر وجود داشت می

شود ولی واقعا چیز دیگری شویم کس دیگری دارد چاق میمی
ر. نظام، ملت، میهن وجود ندارد. بابا اینها وجود نداد

های فلسفی نیست. جهان هستی ننشسته من بازیمالنقطی
یک مفهوم درست کنم و آن یک مصداق برای حرف من درست 

ام برای کنم. من آمدهکند. نه آقا من دارم مفهوم درست می
یشما را نبرم گفتم ملت ایران. اما ملت ایران اینکه اسم همه

ی ما زار و نزار ها هستند. بنابراین نپذیریم که همهآدم همین
و الغر و نحیف بشویم و فکر کنیم یک چیزی دارد شکوه پیدا 

 شود، کجاست؟کند. آن چیز دارد سرفراز میمی
بنابراین من به ناسیونالیسم از دید سیاسی و ژئوپولتیک و 

 م را درهای خودکنم. من دارم مداقهالملل نگاه نمیروابط بین
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گویم به لحاظ اخالقی و گویم. من میی خودم میحیطه
ی ناسیونالیزم با هر مصلحت اندیشی و فلسفی، اندیشه

شود حق هر کدامشان را کف دستشان گذاشت. کدامشان می
ذیریم یا پکنیم یا میبسته به اینکه از ناسیونالیزم چه مراد می

 پذیریم. نمی
ه این آخرین معنایی که از ام این است بولی آخرین جمله

ناسیونالیزم گفتم و به شدت دوستان را از تبعیت از این معنای 
آخر ناسیونالیسم که ناسیونالیسم یعنی منافع ملی ما ولو به 

دهم و این است که االن هر قیمتی باید تامین شود، احتراز می
 کنند. کسانی دارند تبلیغ و ترویج می
سخن مرا قبول ندارند رویش من دوست دارم دوستان اگر 

تامل کنند و ببینند که صالح ما هست که ما یک جنگلی را در 
ی امروز درست کنیم که هر ملتی فقط به دنیای ترد و شکننده

دنبال منافع خودش باشد. یعنی در واقع ما با مفهوم 
ی ها کنیم وهمهبالمصداقی به نام ملت مرزگذاری بین انسان

هم بیندازیم و همه را نسبت به حال و روز  ها را به جانانسان
 اعتنا کنیم.رعایت و بیدیگران بی
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 زبان و ناسیونالیسم
 جاشوآ فیشمن
 ترجمه: مهدیه

 
جاشــوآ فیشــمن، که در دانشــگاه یئشــیوا در نیویورک تدریس 

شــــناســــی پیشــــرو در زبانای های مدید چهرهکرد، تا مدتمی
بوده اســـــــــت. تالش او برای رســـــــمی کردن و   ١اجتمـــاعی

 هایتأسیِس امپراطوریهای تازهدر دولت استانداردسازیِ زبان
، آوردهای تاریخِی غنی که برایش میســــــابق اروپایی، با مثال

ی اهمیــت و نقش خــاص زبــان در فرآینــد انعکــاس دهنــده
 ساخت ناسیونایسم شد.

 
 عنوان میانجی ناسیونالیسمادری بههای مزبان

                                                
1.  socio-linguistics 
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ناســــــیونالیســــــم از زبان بومی  گیریِ بهرهاز بســــــیاری جهات، 
 به دوران ســابقچندان به معنی وقفه یا انحراف آشــکار نســبت

برداری و نیســـــت، هرچند با همان شـــــدت و حدت در پی بهره
 بنابراین مشخصا در پی عقالنی کردن آن باشد.

های به زبانجدید نســــبت ١هایی پروتو الیتاحســــاس وظیفه
بــه ارتبــاط، ســــــــازمــانــدهی و  بومی، حــاکی از نیــاز این طبقــه

شــــــده اما هنوز عمدتا ســــــازیِ جمعیتهای اخیراً شــــــهریفعال
ســـــواد بود. واقعیِت نه چندان روشـــــن این اســـــت که این بی

ها غالباً نه زبان مادری واحد داشـــتند (بلکه ســـلســـله جمعیت
ر اجتماعی، اقلیمی و تجربی متفاوت) و هایی بودند از نظزبان

رای راحتی بهای جدید بتوانند آن را بهنه زبانی که پروتوالیت
مقاصــــــد مدرن مدنظر خود ایدئولوژیزه و ســــــازماندهی کنند. 

هـــا حتی اگر حتی واقعیـــت این اســـــــــت کـــه بیشــــــتر الیـــت
خواســــتند برای رســــیدن به مقاصــــدشــــان از این زبان بهره می

-فرهنگی ٢ن را بلد نبودند. ازخودبیگانگیببرند، خودشـــــــان آ
اجــــتــــمــــاعــــی در رهــــبــــریِ بــــورژوایــــی و اشـــــــــرافــــِی دوران 
پیشاناسیونالیسم، ناخواسته منجر به ایجاد فاصله بین توده 

ود) ررفت (و انتظار میو کسانی شده بود که معموال انتظار می
نگــار وقــایع Conell McGeoghaganرهبران توده بــاشــــــنــد. 

                                                
1.  protoelites 
2.  alienation 
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چون «کند که اظهار تأسف می ۱۷ل و اواسط قرن ایرلندیِ اوای
توانند آن احترام را آنها مثل ســـابق و برخالف اجدادشـــان نمی

ای ببرند، لذا از شـــناخت های آنان بهرهکســـب کنند و از پیشـــه
آن دســــت کشــــیده... ترجیح دادند کودکانشــــان به جای زبان 

 ادویســـت ســـال بعد م». مادری، زبان انگلیســـی را یاد بگیرند
تنها با همان ابراز تآســـــف در نوشـــــتجات ناســـــیونالیســـــتِی نه

شـــویم های اروپای غربی مواجه میهای آگاهِ اقلیتپروتوالیت
ی سلطنتی، شاهنشاهی و اشرافی در ما هیچ خانواده«(مثال 

تاثیر بگذارند.  ما  نداریم که بر آداب و رســــــوم  بین خودمان 
نند کنلز] زندگی میمعدود افراد ثروتمندی که در این کشور [وا

هســــــتنـد، و از نظر مـذهبی هم  از نظر زبـان بـا مردم بیگـانـه
بلکه در کل آثار مشـــــابه اروپای مرکزی، شـــــرقی و ») اندغریبه

های جدید در اواخر جنوبی هم. تجدید حیات زبانِی پروتوالیت
بســــیار پیشــــرفت » غیرتاریخی«آن قرن در کل اروپای ســــابقاً 

 ۱کرده بود. 
[...] 

تغییرات پروتوالیتیســــــتی مقدم بر تحرکات ناســــــیونالیســــــتی 
ســـت که به این ایها اســـت، و چیزی بیش از طعم و مزهتوده

 تحرکات داده است.
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ها تصدیق این حقیقت سازیِ پروتوالیتی احیای قومیتجربه
 است که آن در خدمت منافع شخصی و طبقاتی بوده است. 

ط بومیان اگر ثروت معدنِی قلمرو پادشــــــاهی توســــــ
ا هشــد و قبل از اینکه تحت ســلطه انگلیســیکشــف می

شـــان بســـا زبانشـــد، چهدرآید به درســـتی اســـتفاده می
حفظ شـــــــــده بود؛ و از نظر ثروت، تولیـــد و هنر از 

 H.L.Spring, Ladyهـــا جــلــوتــر بــود (بــریــتـــانــیـــایــی
Cambria, ۱۸۶۷; cited by D.G.Jones ۱۹۵۰,  صـــص

۱۱۳–۱۴.( 
ت گشــــــود که این ثروت به ملیتی بازمیپس چه اندازه بهتر ب

تنها حافظ این حق مدعیان حراســـــــت از آن بودند و نهکه به
داشــتند. نظارت شــدند بلکه زبانشــان را هم پاس میثروت می

کرد. بر هر کدام از آنها نظارت بر دیگری را هم مشــــــروع می
کس تکـانش بزرگی بود کـه هیچ«بومی شـــــــدن زبـان، الاقـل 

ا چیســت؛ همینطور مثل اهرم مفیدی بود که نفهمید که دقیق
(یک نقل قول از » شد بیشتر کارهای موردنظر را انجام دادمی

اخراج بورژوازی «گرای ایرلنـــدی، موران) و البتـــه رهبر ملی
را شــــــامل » قدیمی از مشــــــاغل و جایگزین شــــــدن افراد تازه

شــد؛ افرادی که با این مردم همصــدا بودند، کســانی که از می
لذا واقعا ســــــزاوار این بودند که بر امور خود مردم  بودند؛ و 

های ناســـیونالیســـت به همین ســـبب، نظارت کنند. پروتوالیت
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دری باشد، به زبان ما» تئوریک«بیش از آنکه مبتنی بر دالیل 
عالقمند شـــــدند و شـــــروع به یادگیری آن کردند . زبان مادری 

رای ب–ســـــیله نگر تا حد زیادی یک وهای آیندهبرای پروتوالیت
 بود (و هست).  -خودشان و بقیه

[...] 
گیری ملیـت ملـت را در شــــــکـل-هـایی کـه الگوی دولـت ملـت

کنند، حتی اگر به تحصــــیالت بومی تعلقی نداشــــته دنبال می
نباشند، برای تأمین ثبات سیاسِی مدرن و مشارکت مردمی باز 

-هم محتــاج ادبیــات بومی هســــــتنــد؛ چرا کــه اتحــاد فرهنگی
رو وقتی شــود. از ایندر نهایت بدون آن حاصــل نمی اجتماعی

یت کارگیری، عمومپردازان ناسیونالیست بر شناخت، بهنظریه
های بومی اصرار دارند، الزم نیست بخشی و مدرن کردن زبان

. بدگمان شـــــوند بینِی آگاهانه یا ناآگاهانهبه خودبزرگنســـــبت
چطور (« دیدندســـادگی آن را یک ضـــرورت نظامی میبرخی به

وارد آموزش داد اگر کـــه آنهـــا زبـــان توان بـــه افراد تـــازهمی
ن ســرعت به ایرهبرانشــان را نفهمند؟ دســتورات چگونه باید به

های متحرک مردانه منتقل شود؟ از همه مهمتر، شمار بدنبی
ها چطور می توانســـــــت حاصـــــــل همبســــــتگی اخالقی بین آن

ی د برای اشـــاعهدیدنبقیه آن را ابزاری ارزشـــمند می»). شـــود؟
های ناسیونالیستی در پرتو آنچه خود ناسیونالیسم ایدئولوژی
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در اصــل گام نخســتش بود. بیشــتر آنها فهمیدند که آن [زبان 
را داشــــــت بلکه » قدرت همبســــــتگِی هویتی«تنها مادری] نه

ســـــبب که مرزهای چنین قدرتی مفید هم بود؛ بیشـــــتر بدین 
 بودند.می ی آن نامعلوم و قابل کنترلگسترده

وابســــــتگی ابزاری ناســــــیونالیســــــم یکپارچه به زبان مادری، 
های رغم رنگ و بوی ســـیاســـی یا اقتصـــادیِ ســـایر جنبشعلی
تفاوت زیادی با آنها ندارد. پس مشـــــخصـــــا در ای مدرن، توده

ی طهشــود، رابتاکیدی که بر اعتبار و اصــالت ناســیونالیســم می
ومی بیشــــــتر آشــــــکار های بمنحصــــــربفرد و متقابل آن با زبان

کمک ارتباطات) از ای مدرن (بهگردد. ناســـــیونالیســـــم تودهمی
تا  رود؛شناخت ابژکتیو و ابزاریِ جامعه از طریق زبان فراتر می

و ری شــــناخته شــــود که عمال یگانه و ازاینخاصکمک زبان به
ها در حراســـت از پیوندهای کارکردی اســـت، یعنی ســـایر زبان

ی گفتاریِ امروز با همتایان جامعهاحســــــاســــــی و رفتاری بین 
تان، نتوانند حریف او  (واقعی یا خیالی) دیروز و دوران باســــــ

 های مدرنیزاســیونکارکرد زبان توســط دیگر جنبش اینشــوند. 
هم معموال مورد غفلت  آننادیده گرفته شــــــده و مزیت  توده

گیرد. ناسیونالیسم بر این کارکرد، بر این کارکرد عمیقاً قرار می
تأکید کرده و قاطعانه اظهار  خیر مطلقعنوان ســــــوبژکتیو، به

عقلی و احســـــــاســــــی تماما بدیل یا رقیب [هم] «کند که می
نیســــــتند بلکه تا حدوددی مکمل[همدیگر] اند... این شــــــکل 
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ی هویت الزم اســـــــت، چون احســـــــاســــــی برای حل مســـــــاله
 ».است ١محتوایش کامال جزمی

 ناسیونالیسمزبان همچون [بخشی از] پیام 
[...] 

 ی باشکوهزبان همچون پیوندی با گذشته
بخش ناســـــیونالیســـــم مدرن این یکی از عمده تأکیدات انگیزه

بوده است که گذشته قومی نباید از دست برود؛ زیرا از طریق 
توان به عظمت پیوند خورد و هم خود ذات عظمت آن هم می

دری، تا حد زبان ما«را یافت. هردو حکایت از این دارند که 
های ملی ی اســــــرارآمیزِ تمام تالشزیادی مقدس و وســــــیله

) مخصـــوصـــا برای کســـانی که Jaszi 1929, p. 262)» (شـــد
عظمت امروزشـــــــان چندان مشــــــهود نبود. تاریخ و زبان برای 

مادری صـــرفا  دو روی یک ســـکه بود. زبان» تاریخمردمان بی«
ی بود که صدای سالهای«سوی تاریخ نبود. خود، شاهراهی به

گذشته بود؛ سالیانی که با تمام اتفاقاتش پیش از من سپری 
ــان «رســــــیــد کــه نظر می). بــه---» (شــــــــده بود هر فرد در زب

او در  نهـــد؛ تـــاریخ فرهنگیاش خودش را ارج میمـــادری
). در نتیجه از همان ---» (ی گفتارش درج شـــده اســـتگنجینه

که  تاریخ«زمان  بان [و]  ی«با همدیگر » ز از اول مردم را دو ن
                                                

1.  categorical 
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ای ملت تازه«... شــدند؛ جفت هم مالحظه می» شــکل دادند
تاد ســـــــال مطالعات  تا هشــــــ که از پنجاه  پا نیســـــــت  در ارو

). با ---» (شــناســی جلوتر نیامده باشــدشــناســی و باســتانزبان
با جراحان «شـــناســـان این حســـاب جای تعجب ندارد که زبان

ز ده بود ولی اشــدند که عضــوی که تقریبا فلج شــمقایســه می
» ندآور بدن ملی جدا نشده را ترمیم کرده به شکل سابق درمی

)--- .( 
اروپای مرکزی، » کارتازه«های مبادا تصور شود که فقط ملیت

شــــــرقی و جنوبی بودنــد کــه زبــان بومی خود را نوعی افتخــار 
تانســــــیلی برای برای افتخار تاریخی (و از این یا پ رو واقعیت 
ند؛ باید توجه کرد که اقوام تاریخی هم دیدامروزشـــــــان) می

در اواسط  Micheletمخالفت چنین رویکردی نبودند. میشلت 
در این مورد [زبــان فرانســــــوی] بــه «قرن نوزدهم معتقــد بود 
ها مشخص میشد] از وضوح با زبانحرکت بزرگ بشری [که به

» هند به یونان و به روم، و از آنجا به ما ادامه داده اســـــــت
) در حـــالی کـــه اولین تحریکـــات ۲۴۰، ص  ۱۹۴۶] ۱۸۴۶([

هندی ادعاهایی خلق کرد مبنی بر اینکه ناســــــیونالیســــــم پان
این  یسانسکریت ماندگارترین بنای تاریخی عظمت گذشته«

عنوان یکی از قدرتمندترین عوامل کشــــور بود و مقرر گردید به
ایــام پرعظمــت ). «---» (ی هنــد عمــل کنــدبــازآفرینی آینــده

ــه برای متفکران عرِب اواخر قرن نوزدهم، برخالف » گــذشــــــت
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ری طویعنی آن–غرب، یک جور شــکوفایی فرهنگِی مبهم نبود 
طور مبهم به انگلیس و فرانســـــه نســـــبت که یونان و روم را به

طور كه اعراب همان–بلکه از نظر زبانی، مذهبی و  -دادندمی
از نظر خویشــــاوندی هم  -دوســــت داشــــتند خاطرنشــــان كنند

،  ۱۹۷۰یماً به مردمان این عصـــــر مرتبط بودند. (پولك مســـــتق
). وارثان عظمت گذشته سزاوار این هستند که دوباره xiiiص. 

ی گذشــــته باید امروز و بزرگ باشــــند. وارثان اتحاد پیروزمندانه
در آینده هم متحد شــوند. وارثان اســتقالل گذشــته اما دوباره 

راز ی احان وســــیلهتوانند مســــتقل باشــــند. تداوم زبانِی آننمی
یافتن میراث خود، برای مطالبه نان بود برای  ی آن و هویت آ

 استفاده از آن میراث. 
 زبان، همچون پیوندی به اصالت 

 واسطه، مستقیما از خالل زبانبی
ی ملیت تاریخ شامل اسامی و زمان و مکان است ولی جوهره
ین اکند. چیزی اســت که اصــال بر این قبیل جزئیات داللت می

ها و مرزهاست؛ این جوهر، ها، قرنجوهر ورا و فرای دودمان
دهد و به عظمت آن ملیت را تشکیل می قلبچیزی است که 

آن   ٢آن، فردیــت و جــان  ١شــــــود؛ ذات ملیــت، روحمنجر می

                                                
1.  spirit 
2.  soul 
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اســـــــت. این جان تنها از طریق زبان مادری حفظ و منعکس 
ز انفســـــه نمودی زبان مادری فیشـــــود، بلکه به یک معنا نمی

، بخشـــــی از جان اســـــت؛ وگرنه این جان آشـــــکار جان اســـــت
ی مهمی که زبان را، تمام و کمال، در کانون چهره ۲شــود.نمی

توجه عقلی و احســــاســــِی ناســــیونالیســــم مدرن به [موضــــوع] 
-۱۷۴۴( ١اصــــــالت قرار داد بدون شــــــک یوهان گوتفرید هردر

ــدگــاه۱۸۰۳ ــاثر از ) بود. گرچــه او خود در تحول دی هــایش مت
) و ۱۷۲۵، علم جدیدگران بود (به ویژه آثار ویکو، همچون دی

د، کر در ترویج آنها با بقیه (مثالً با فیشــــــته) هم همکاری می
ها و تأکیداتی که مدام در طول دو ها، مفهومســـــــازیعبارت

قرن گذشـــــته در دنیا انجام شـــــده، یا دفاع و تحســـــینی که از 
داده شــده  های بومی صــورت گرفته، همگی به او نســبتزبان

های مکمل مبنا قرار اســـــت. تألیفات وی در تحول این دیدگاه
هایی که در آن زبان مادری، جان یا روح ملیت گرفت، دیدگاه

کرد؛ که یک دســـــتاورد عالی جمعی بود. همچنین را تبیین می
ترین راه حفِظ (یا بازیابی) اصالتی بود که افراد از زبان مطمئن

های بعدی نگه همانطور برای نســـلاجدادشـــان به ارث برده و 
دارنــد (یــا بــازیــابنــد). و نهــایتــا تنوع زبــان و فرهنــگ جهــان فی 
نفســه چیزهای خوب و زیبایی هســتند، حال آنکه تقلید منجر 

                                                
1.  Johann Gottfried Herder 
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صــــــراحت او را . اســــــالوها به۳شــــــودبه فســـــــاد و رکود می
ی اســــالو نامیدند. ســــخنان او گرایانهی افکار ملیســــرچشــــمه

شـــــــد کــه اه از طرف کســـــــانی تکرار میآگــاهــانــه یــا نــاخودآگــ
 ۱۹۳۱ن (وورین» بدون فنالندی ما فنالندی نیستیم«گفتند: می

نقش عربی در تاریخ حیات عرب... تثبیت «) یا اینکه ۶۲، ص 
خالقیت آنها، نماد وحدت و مبین استعدادهای فکری و هنری 

زبان ما، بیان مردم «) یا ۶۹، ص  ۱۹۵۶(نوســــیبه » آنهاســــت
توان از آن دست کشید... بنیاد معنوی وجود ز نمیما، که هرگ

 .۴)۱۳، ص ۱۹۲۴(کمیته فرهنگی کاتالونیا » ماست
ش ادر برابر همسایگان رومانیایی» آلمان«موقعیت تضادآمیز 

به غرب مغرور بودند، و آمیزی نســــــبتشــــــکل اهانتکه به
رق به شــای نســبتطرز ناامیدکنندههمســایگان اســالوی که به

پخته داشــــــتند، چه بســـــــا به این دیدگاه هردریان ذهنیتی نا
شــــد که زبانها یک ســــری تقســــیمات کالن طبیعی مربوط می

بودند. شاید اشتغاالت ادبِی شخصی و زبان استاندارد هم در 
تر، ها اســــــاســــــیاین دیدگاه نقش داشــــــتند كه مرز بین زبان

تر از مرزهای ســـیاســـی، مرزهای تر و مفهومیپایدارتر، واضـــح
ــ ــاهدینی ی ــه جهــت بوده  ١هــای اخالقیا دســــــتگ ــد. آلمــان ب ان

ســیاســی، مذهبی و اخالقی حتی بیش از شــرق اســالوی دچار 
                                                

1.  behavioural 
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ل آتجزیه شده بود! [اسالوی] تنها زبانی که به یک وحدت ایده
سرشتی] اشاره داشت و توانست با ترسهای [م: هم ١ژنوتیپی
هـــای مربوط بـــه ریخـــت ظـــاهری] آن روز [م: ترس  ٢فنوتیپیِ 

از همــان ابتــدا بــه   ٣گفتــاری-بلــه کنــد. تمــایزات نوع زبــانیمقــا
های زبان اجازه داد که به اصطالح، هردر و دیگر ناسیونالیست

هم کیکشــــــان را داشــــــته باشــــــند و هم آن را بخورنند: یعنی 
کننــد آن را هم آل دفــاع میهمزمــان کــه از یــک هنجــار ایــده

 بیافرینند.
و زبــان، و همچنین ) بین ملیــت Linkمــاهیــت دقیق ارتبــاط (

قوت این ارتباط، هم توســط دانشــمندان اجتماعی و مفســران 
طرف، و هم از طرف نویســــندگان و فعاالن اجتماعِی ظاهراً بی

ناسیونالیست پرشور مورد بحث قرار گرفته است. نظرات این 
. بینی متفاوتندگر به لحاظ نوع و پیشی مشاهدههردو دسته

ســخرمان نباشــند، موجب تردید ما ی تمی اول، اگر مایهدســته
این ارتباط، یعنی مثال آن را غیرقابل تردید » لزوم«شــوند. می

کســانی زیر ســوال  وضــوح توســط همانبدانیم، به ٤و خدادای
جای مبناهای کنند قراردادهای اجتماعی، بهکه گمان می رفته

                                                
١ .  genotypic معرف یک جنس از موجودات دارای صفات مشابه 
٢ .  phenotypic  گیری باشدظاهر یا عملکرد فرد که قابل اندازه 
شناسان، از جمله است. زبان Langue-paroleی زبانی گفتاری ترجمه  . ٣

  دانند) را دو جنبۀ توانایی زبان میparole) و گفتار (Langueزبان ( سوسور،
4.  given-in-nature 
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نابراین فاف محورفراطبیعی یا گونه ، مبنای اجتماعی دارند. ب
Pfaff مالحظـات زبـانی، تـاریخ یـا جغرافیــا «کنـد کـه بیـان می

برای توجیه آنچه فرد همیشــه بدانها اعتقاد دارد باارزشــند؛ اما 
). ۱۵۹، ص  ۱۹۷۰شـــــوند (لزوماً منجر به اعتقاد داشـــــتن نمی

یک زبان «کند که تر اســــــت. او اذعان میســــــاپیر خوشــــــبین
 ی یک ملیت خودآگاهخواهد تجلی شـــــایســـــتهمشـــــخص می

چنین گروهی برای خودش... «کند که اما عالوه می» باشــــــد
کند تا قدرتی جادویی به آن نســبت دهد؛ نژاد هم درســت می
ی زبان و فرهنگ، همچون تجلیات روانی قدرتی که ســـــــازنده

عبــارت دیگر، این ) بــه۶۶۰] ، ص. ۱۹۳۰[ ۱۹۴۲» (آن اســـــــت
 ی دســت بشــر اســت اما برای تقدیس آنارتباط نهایتا ســاخته

 شود. به نیروهای ماورا الطبیعه منسوب می
[...] 

 هایی کههای ذکر شــده (اســاســاً ناســیونالیســمدر بین دیدگاه
های مورد نیاز در زبان را بیابند یا در آنها اغراق بخواهند سمبل

د ها را بیشــتر به خوکنند) و آن دیدگاههایی که ناســیونالیســت
وضــــعیت  دومشــــغول کرده شــــکاف عظیمی هســــت. بین این

پــذیرنــد کــه زبــان [امری] عمــده فقط انــدکی این عقیــده را می
حفظ شـــود، پرورش  بایســـتیرو اســـت و از این شـــدهنمادین 

 روههای میانچنین دیدگاه یابد، مراقبت شــود و پیشــرفت کند.
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چنین اســـت که «مثال (تر بودند در فضـــاهای پیشـــامدرن رایج
بب ، بیشــتر به این ســباال بگیرندملتها باید زبان خود را دســت

ود داری خکه قوانین علیه آنند. چرا انسان آزاد باید عالیم برده
رابرت هـــانتینگون، رئیس کـــالج ترینیتی » را حفظ کنـــد؟

ـــد (مثال امـــا هنوز گـــاهی پیش می )۱۶۸۶[دوبلین]  ـــا «آین آی
دوستِی محلی خود فراتر ای و میهنتوانیم از منافع منطقهنمی

ی عنوان زبــان مــادری بپــذیریم؟ جملــهبــه رویم و زبــان ملی را
منســــوب به دکتر خوزه ریزال، بزرگترین قهرمان و شــــهیدمان 
اســت که مشــتاقانه آرزو داشــت روزی ما به یک زبان صــحبت 

 ]).۶۰، ص  ۱۹۳۷[روخو » کنیم
[...] 

هایی قابل توجه اســت، از یک ســو آنچه در مورد چنین دیدگاه
ی اد برجســــــته و شــــــایســــــتهعنوان نمآگاهی آنان به زبان به

گری منسجم انسانی جمعی است، و از سویی نیاز به میانجی
 از طرف آن است. 

پذیر و طبیعی این دیدگاه که زبان و ملیت پیوندی جدایی نا
 گیرد.پاافتاده مایه میحل پیشباهم دارند همچنان از یک راه

) ۱۵۲۷اســــــتفان به فردیناند اتریش (هنگامی که تاج ســــــنت
شــــــد، حاکم جدید برای تحکیم مقاومت مجارســــــتان در اهدا 

ما قصـــــــد داریم ملت و زبان شــــــما را «ها قول داد برابر ترک
(نقل شــــــده توســــــط » خواهیم آنها را ببازیمحفظ کنیم، نمی
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به ). اســـپنســـر در دیدگاه خود نســـبت۱۵۴ص  ۱۹۱۷دومینیان 
 گزاره نشـــــــان میایرلند، طبیعی بودن این پیوند را با یک تک

بنابراین برای اینکه کالم ایرلندی باشـــد، بایســـتی قلب «د: ده
، صــــــفحه عنوان)  ۱۸۹۶(به نقل از فالنری » ایرلندی داشــــــت

نده ولزیِ همعصــــــر او هم می گوید همانطور که یک نویســــــ
تواند آموخته شود؛ آتش آن فقط زبان ما توسط غریبه نمی(«

نقل شـــــده توســـــط » ور اســـــتی یک بومی شـــــعلهدر ســـــینه
Southall  ۱۸۹۳ ۲۱۲ ص .( 

تنها کلیت این رابطه با ظهور ناســــــیســــــونالیســــــم مدرن، نه
ه شـود. پیوندی کتر شـده، بلکه بیشـتر هم مطالبه میضـروری

شـــــــد، اکنون همچنین تاکنون به حد کافی طبیعی لحاظ می
 یک فرد«انگیزه، هدف و یک باید اســت. هردر نوشــته بود که 

) است، یک ٢(چرند ١پوچی) بدون زبان خودش... Volkعادی (
ص  ۱۹۶۵به نقل از بارنارد  ۱۴۷ص  ۱اصطالح متناقض (جلدبه

زبان از انسان جدا نیست، بلکه انسان است «). در نتیجه ۵۷
ــان  ــد... زب ــان را همچون بتی ملی ارج نه ــه وظیفــه دارد زب ک

،  Koppelman ۱۹۵۶» (برخالف انســــان، حاوی قانون اســــت
مدرن راهش را به قوت در ). این موضــــــوع از آلمان ۹۳ ص

                                                
1.  absurdity 
2.  Unding 
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مســــــیر اروپا طی کرده اســــــت. دیویس در ایرلند دقیقاً همان 
بســــا هردر نوشــــته نویســــد که چهچیزی را (به انگلیســــی) می

 باشد:
تحمیل یک زبان دیگر به... مردم، ســــــپردن تاریخ آنان 

شــان از به دســت حوادث اســت... تکه پاره کردن هویت
ات است؛ ن مادریهمه طرف است... از دست دادن زبا

ــدترین غالمــت  ــه ب ــان ــان مــادریِ یــک بیگ ــادگیری زب و ی
آن زنجیری اســـت بر روح. از دســـت –شـــکســـت اســـت 

ــدهــا از هم  ــان ملی، مرگ اســــــــت؛ بن ــامــل زب دادن ک
تواند به ما بقبوالند اند... هیچ چیز نمیگســـیخته شـــده

ها به زبان که این اتفاق، طبیعی اســــــت... که ایرلندی
سانوچ بیگانه، به زبان سا ستمگران  سخن  ١مهاجمان و 

مان را کنار بگذارند... بگویند، و زبان شــاهان و قهرمانان
و » تری باید فرا برســــــدمطمئناً روز روشــــــن«نه! آه نه! 

های ما افراشـــــته شـــــود و زبان پرچم ســـــبز بر روی برج
مان بار دیگر در دانشگاه، بازار و مجلس قدیمی شیرین

 ).  ۷۳] ، ص ۱۸۴۵[ ۱۹۴۵سنا شنیده شود (دیویس 

                                                
1.  Sasanoch 
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نه تنها ایرلند «پس چقدر طبیعی بود که شـــعار آن ایام شـــد: 
هم آزاد شــــد؛ نه فقط ســــلتی، بلکه  ١آزاد شــــد، بلکه ســــلتی

 ).۴۱۷: ۱۹۶۶(بکت، » ایرلند هم آزاد شد!
زبان برابر با ملیت است و ملیت با زبان یکی است. این شعار 

اش طنین انـداز اولیـه اروپـاییِ  نهـایتـاً بســــــی فراتر از مرزهـای
عنوان بخشـی از قلمرو عرب محسـوب سـرزمینی به«شـود. می
»  ی اهالِی آن به زبان عربی اســــــتشــــــود که تکلم روزانهمی

) اســـــاســـــاً یک دیدگاه اروپایی مدرن از ۱، ص ۱۹۵۳ (عزالدین
زبان با «کند که ادعا می Chejneموضوع است (در واقع چژن 

ابعاد جدیدی یافت  ٢زدهغرب پافشاری مسیحیان و مسلمانان
و ســـمبل ســـکوالر از مرام ملی شـــد. چنانکه در مفهوم عروبة 

»uru¯bah «۱۷۲ص  ۱۹۶۹گرایی) تجسم یافت ( (عرب .( 
[...] 

ناپذیریِ پیوند خدادادی بین زبان و ملیت، با این حال، جدایی
نهایت چیزی نیست که بتوان ادعا کرد. چه بسا چنین ادعایی 

مقاصـــــــد دیگری مترقی باشـــــــد. تا وقتی زبان  همچنان برای
 ٣ترکنندهمشـــــخصـــــا از ســـــایر نمادها و تجلیات ملیت تعیین

                                                
 زبان ایرلندی، زبان بومِی اسکاتلندیِ ایرلند  . ١

2.  Westernized 
3.  more crucial 
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 توان به اوج ایدئولوژیک ناسیونالیسمتصویر نشده باشد، نمی
ی اوج همچنان بارها و بارها در تاریخ زبان رســــــید. این نقطه

سیونالیسِم مدرن و در متن هایی مشخصاً متناقض ارزیابی نا
شــده اســت. در روزگاران پیشــاناســیونالیســم، تقدم پیوند بین 

هــای نــادری کــه موضــــــوع چنین زبــان و ملیــت، در موقعیــت
تر از اولویتی طرح شـــــــده بود، از لحاظ اهمیت جمعی، بیش

ی اول) ی الیت به تنهایی (یا در درجهنمادهایی بود که طبقه
بان قدرتمندتر از هر تعداد کت«بدان مشــــــغول بودند.  ابی ز

اســـــــت با هر محتوا؛ چون چنین محصــــــوالتی، هرچند عالی 
ست که در قلب و ذهن باشد، در بهترین حالت تجسم چیزی

تک افراد بوده؛ اما از دیگر ســــو، زبان، تاثرات و حیات یک تک
). با این ۲۳۶، ص Southhall  ۱۸۹۳(به نقل از » ملت است

شــود،  هحال وقتی از منظر ایدئولوژی ناســیونالیســتی نگریســت
با دیگر نمادهای جمعی، در  برتری زبان دقیقاً در مقایســـــــه 

های مشارکت جمعی، اشتغاالت جمعی مقایسه با سایر منبع
تر از سرزمین و مقدسات جمعی مطرح شده است. زبان غنی

ملت هســتند. مردم بدون زبان خودشــان فقط نصــفه«اســت. 
ن یا» ملت باید از زبانش بیش از ســـــرزمینش پاســـــداری کند

تر و مرزی مهمتر از قلعه و رودخانه قطعا ســــــدی مســــــتحکم
تر از ). زبـــان غنی۷۱] ص ۱۸۴۵[ ۱۹۴۵(دیویس » اســـــــــت

) از بین Volkحتی اگر دولت مردم («نهادهای دولت اســــــت. 
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مــانــد؛ مشــــــروط بر اینکــه برود، ملــت تمــام و کمــال بــاقی می
نت بانی مختص خودش را حفظ کندســــــ   Herder» (های ز

، ص. ۱۹۶۵، به نقل از بارنارد ۸۷، ص ۱۴) جلد ۱۹۱۳/ ۱۸۷۷
ها از نظر ســــــیاســــــی نامتمرکزند، گرچه عرب«) و بنابراین ۵۸

بانشـــــــان پرده از وحدتی برمی یادیز که بن هاد دارد  تر از هر ن
زبان، ). «۱۷۴-۵صـــص  Chejne ۱۹۶۹» (منحصـــربقرد اســـت

 Polk ۱۹۷۰» (فرم هنری نیســت، بلکه فرم هنریِ عرب اســت
 ،p. xvii هیچ «). زبان حتی از دین هم ارزشــمندتر اســت زیرا

شـــکی نیســـت که وحدت زبانی بیشـــتر از وحدت دینی در این 
 ). ۱۲۵ص  ۱۹۵۸(رندسی » جهان باقی و ماندگار است

[...] 
های مدرن هم به همین دیگر نظریه پردازان ناســــــیونالیســــــم

. شـــوداند. اقبال ســـیاســـی کم و زیاد مینتایج مشـــابه رســـیده
ن غالبا با مردم دیگر مشــــترک اســــت و به همین ســــیاق، ادیا

ستوار مختص خودش را دارد، سنت خود طبقه ی الیت کامالً ا
کــنـــد تـــا را دارد و تــمـــایــالت خــودش را هــم تــحــمــیـــل مــی

های نوظهور براحتی آن را به چنگ آورده و دستکاری پروتوالیت
ی خجالت انســـان مدرن اســـت. از طرفی کنند. دین غالبا مایه

رد (اگر خواســــــتـــه بـــاشــــــــد) در زبـــان یـــک نمـــاد ســــــکوالر ف
تواند به تمام آن تقدسی شده] دارد که همزمان میزدایی[دین
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هــای مکتوب و خودی خود بــه متن و دســــــتگــاهکــه دین بــه
صـــــناعات ادبی داده اســـــت کشـــــیده شـــــود و بدانها تکیه کند 

حال که یک سری مسائل و اهداف و (پایین را ببینید)؛ در عین
ی الیــت کــامال گیرد و طبقــههــای تــازه را بــه دســـــــت میروش

نهایت کند. جوامع مدرن بیجدیدش هم آن را دســـــتکاری می
، فرد تعریف کننداندازه منحصــربهنیاز دارند که خودشــان را بی

ی جمعی اســــــت که ماندهو زبان یکی از معدود نمادهای باقی
 نفر یا بهآنکه بخواهد به یک دهد؛ بیبه این نیاز پاســــــخ می

مدت و غیرمشــــــخص داللت کند. نهادهای ســـــــازمانی کوتاه
روند؛ اما هیچ یک از آنها به قلب آنچه تا آیند و مینهادها می

ها بزرگ یازد. برای اینکه ســــازمانابد یگانه اســــت دســــت نمی
شوند و در نتیجه دچار شکست عاطفی و غایی و عملی شوند، 

عنوان هم زبان به بایســــــتی دچار روزمرگی شــــــوند. از طرفی
گی نگریســـته شـــده اســـت. این برای خوانندگان خالف روزمره

[آن زبان]، جهانی اســـــت مداوم در حال گســـــترش، و در عین 
و دریای عظیم کاســـتیلین «حال بســـیار متعلق به خودشـــان. 

ای نــدارد. چنــان امتــداد دارد کــه گویی هیچ ســـــــاحــل و کرانــه
ید آن هرگز غروب نمی  .Capdevila ۱۹۴۰ ،p» (کندخورشــــــ

۱۶۴ .( 
 پیچیده، با صناعات ادبی شفاهی و مکتوب فراوان
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م و طور مستقییک اندازه بههای بومی را بهناسیونالیسم زبان
با احترام گذاشــــــتن و تجربه، غیرمســــــتقیم تجلیل می کند، 

ترین عنوان نمادهای اصـــــالت و عظمت جمعی، که اصـــــلیبه
بانیفرآورده ند. های تنوع ز ناوی حماســـــــه«ا ندی کا های اســــــ

ها، اشــــعار باســــتان، وئداهای هندوها، اســــفار عتیِق... عبری
هومری، اشـعار موزون ویرژیلی و تمام کارهای مشـهورِ مردان 

به گروه گاممنون... برای الهام  جاعِ پیش از آ های زبانی شــــــ
گاهِی معنوی، و برای آنکه به آنان ملیتی درســـــــت به کمک آ

 ای بود که به. زبان مادری وســــیلهکار رفته اســــتاعطا کند، به
ی فرودست رسید و به همین سیاق موجب آن، تاریخ به توده

ــاالتر رســــــیــد. شــــــعر، ترانــه،  فولکلور بــه دســــــــت طبقــات ب
همگی در اصــل مســتلزم کردارهای -المثل، پنده و قصــه ضــرب

زبانی و محصــــــوالت زبانی اســــــت، و تاریخ و اصــــــالت، هردو 
شـــوند و شـــدنشـــان ســـاخته می آشـــکارا با نقل کردن و روایت

گردند. انســان بارها و بارها دریافته اســت که زمینه و حفظ می
صـورتبندیِ ادبیات شـفاهی و مکتوب بومی، از طرف نخبگان و 

ـــه ـــالیســــــتِی عنوان انگیزهافراد غیرروحـــانی ب ـــاســــــیون هـــای ن
بخش و محرّک ذکر شـــده اســـت. حتی در بخش و وحدتالهام

یات التین نیز چ که «نین بود: مورد ادب رم شــــــیرزنی اســـــــت 
بخش رومیان اســت برای اعمال قهرمانانه، تا ســرنوشــت الهام
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). با این حال در ۱۱۷ص  ۱۹۴۹(بارو » دســــــت گیرندخود را به
بود؛ گرایانه نمورد ادبیات ناسیونالیستی، جمعیت هدف، نخبه

 بلکه هدف دستیابی به بیشترین مخاطب بود. 
بیـــات زیبـــایی، فـــداکـــاری، تعـــامـــل بین زبـــان مـــادری و تجر

به طور خالصه، پیوند بین زبان مادری و -دوستی و راستی نوع
هــای انتزاعِی متکی بــه ایــدئولوژی -جمعی» متعــالی«تجــارب 

ا هنیســت. این تجربه» روح ملی«یا » ضــمیر قومی«مرتبط با 
واسـطه و تکوینی، از طریق ادبیات شـفاهی شـکل بیبیشـتر به

ــان شــــــود؛ کــه هم بومی حــاصــــــــل میهــای و مکتوب در زب
برد و هم با آن همراهی ناســــــیونالیســــــم مردمی را پیش می

 یکند. نظر هردر که شخصیت ملی را در غیاب سنت ترانهمی
دانســـــــت، تــا امروز توســــــط عوام و نــاپــذیر میامکــان  ١خلقی

ادبیات همیشه «باسواد، در شرق و غرب طنین افکنده است. 
بخشـیده اسـت... برای مردانی سـازی زبان قوت به قدرت ملت

ند، ســــــرنوشـــــــت همواره در این واژهکه احســـــــاس می ی کن
درخشــــان تهنیت اســــت. خرمنی که درو شــــد از کِشــــت دانته 

که َمکفِرســــون ). در حالی۳۱۸-۱۹ ص Dominian ۱۹۱۷» (بود
» از میان مردمی«صــــــرفا اظهار کرد که قطعات ســــــاختگِی او 

ی نیاکانشـــانشـــان ظهشـــدت به حافکه به«گردآوری شـــده بود 

                                                
1.  folk-song 
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و [اینگونه] اشعار نیاکانشان » که حفظ شدند» «متصل بودند
ته «را  نابودی در امان نگه داشــــــ تا به امروز از  یادی  تا حد ز

علّی  ی، ســخنگویان ناســیونالیســت همچنین یک رابطه»بودند
یات  ناســـــــایی کردند، یعنی ادب مهم را در جهت مخالف شــــــ

ن کند، نه برعکس. بنابرایی(شفاهی یا کتبی) ملیت را حفظ م
] به ما این امکان را داده که بفهمیم ما، ١های گریمزافســانه«[

که  قدرت و شــــــرایط را نزد خودمان داریم  مانی، آن  مردم آل
های پیشین شویم و آن را به دوش بکشیم، که صاحب تمدن

 Franke ۱۹۱۸» (ما مردمی هســــتیم با رســــالت تاریخی بزرگ
و [رونبرگ] ما خودمان را به رســـــمیت در اشـــــعار ا«) و ۱۷۶ص

شناختیم و احساس كردیم كه یك ملتیم، که وطنی برای خود 
ص  Wuorinen ۱۹۳۱(به نقل از » داشــتیم و فنالندی هســتیم

چنان با وقار و « ٢مارســــــیلیس). به همین صــــــورت، آواز ۷۹
خوانده شـــده که باید آن را و زبانش را همچون » چنان مجلل

جاودان«  ، صHayes ۱۹۳۰دید (» فرانســــــوی تراوش روح 
واال (۲۳۵ ی خــــودشــــــــــان ) (بــــه گــــفــــتــــهKalevala). کــــالــــِ

ی اول ها و آوازهای لطیف باستانی را در وهلهقلمرو/افسانه«

                                                
1.  Grimms’ fairy tales 
2.  Marseillaise 
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و مرغزارهای کالئواال برگرفته  ١های شـــــمالیاز مراتع ســـــرزمین
اشــــــعار هومری اعالم شـــــــده اســـــــت که «عنوان به») بودند

ار قدیم آن را بر دوش کشــــیده... های بســــیمردمانش از زمان
ها از نســــــلی به نســــــلی منتقل کرده بودند... یادگار طی قرن

تـــاریخِی بزرگی برای نبوغ مردم فنالنـــد... بی آنکـــه تـــأثیر 
ص  ۱۹۳۱(وورینن » بیگانگان آن را خدشــــــه دار کرده باشــــــد

نماد وحدت » The guzlar«). به همین صــورت، تصــنیِف ۷۵
هایش در قلب هر صــربســتانی نگآهملی خوانده شــد. ضــرب

کند و ورد زبان اوســت. بنابراین، این قطعه را شــاید زندگی می
درســتی معیار و شــاخص ملیِت کســانی محســوب کرد بتوان به

(دومینین » که تاروپودشـــــان با آن به ارتعاش در آمده اســـــت
). فهمیدیم که پیوند بین زبان، تولیدات زبان ۳۲۲، ص۱۹۱۷

تر هم واسطهبی Arndtی پرستانهمیهن و ملت حتی در سرود
 بیان شده است:

 وطن آلمانی چیست؟
 پس مرا وطنم بخوان!

 افکند هرجا که زبان آلمانی طنین می
 خواندو خدا در ملکوت آواز می

 همانا، همانا

                                                
1.  Northland 
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 همه آلمان خواهد بود.
[...] 

ا های که این مثالها آورد. نکتهوقفه از این نمونهتوان بیمی
دهد و سابقا هم گفته شد این است که مثال این دست میبه

موضــــــوع کــه ادبیــات بومی (شــــــفــاهی و نوشــــــتــاری) پیونــد 
ی بین زبان و ناســـــیونالیســـــم را، که در ســـــطح شـــــدهعاطفی
ی ایدئولوژیکی و روشنفکری برای نخبگان وجود داشته، برنامه

هـــای بومی، آورد. زیبـــایی زبـــانهـــا هم فراهم میبرای توده
ت ملیت و پاکِی هدف مشــــــترک نخســــــتین بار با خیل عظم

» تجدید حیات«منظور و به-پســـند ناســـیونالیســـم ادبیات عامه
 یحاصل شده است. استلندر نویسنده -شانعقلی و عاطفی

وطن بدون «فنالندی (اوایل قرن نوزدهم) وقتی نوشـــــــت که 
ــدارد. ترانــه چیزی نیســــــــت جز جــام ترانــه هــای خلق وجود ن

ای اســــت که از کند. چشــــمهملیت را منعکس می بلورینی که
» آیــدجوشــــــــد و بیرون میاصــــــــل حقیقی روح آن خلق می

 ) این پیوند را تشخیص داده بود. ۶۹، ص  ۱۹۳۱(وورینن 
[...] 

ی دومی هســــــت که در رابطه با آن باید ذکر با این حال نکته
کرد: اینکه پیوند بین ادبیات بومی و ناســــیونالیســــم هنوز هم 

یزی ر اثیرگذاری احساسات و اصول ناسیونالیستی بر طرحدر ت
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زبان راهگشاست. شمول و تاثیرگذاری اَشکال لغوی، واجی و 
ی نقل و انتقاالت واســطهدســتوری بر احســاســات عمومی، به

ادبی و برای بیـــداری جمعِی احســـــــــاســـــــــات ملیتی و کنش 
ریزی زبانی، که گاه کاری ناســــــیونالیســــــتی، متعاقبا به طرح

دهد. درســت طبق کارهای مکن اســت، ســمت و ســو میغیرم
هـــای مهـــارت) «Kalevalaبر روی کـــالئوا ( Lönnrotتطبیقِی 

انگیز زبان فنالندی آشکار شد و در تحول مدرن آن، هم حیرت
ی ی ادبی، نقشعنوان وسیلهعنوان زبان مورد تکلم و هم بهبه

فا کرد یات۷۵ص Wuorinen ۱۹۳۱» (قاطع ای که ادب  ) آنچنان
بخش در دوران شــــکوفایِی ناســــیونالیســــم بر تحول اخیر الهام
 اند. های سراسر جهان هم تاثر گذاشتهزبان

 


