
 یم مّلملکیان، متوهّ مصطفی

  غیبیفاضل
تهران با حضور مصطفی ملکیان، اصغر دادبه و شروین وکیلی با موضوع "رویکردی فلسفی به  در نشستی پیش چندی

تماد و در روزنامۀ اع" واقعیت؟ یا توهم ملیت؛"  عنوان با ی این نشستگفتگوها از ای خالصه .برگزار شد" مفهوم ملیت
 ونالیسمناسی دربارۀمصطفی ملکیان  حاضر نقدی به فلسفه پردازی یادداشت. انتشار یافت"ایران امروز" سپس در 

  .(ملیت ) است

ی دربارۀ هر موضوع  ه هر کس با هر پایگاه دانش و خردکچرا  ممتنع" است. سهل است، و در ایران "سهل پردازی فلسفه 
 بعنوان ،" منطق" زیرا ،است" ممتنع" و کندمیفلسفه پردازی    )۲(مالصدرا"  گرفته تا "زیبائی شناسی )۱(سنگسار"از "

این . ندارد چندانی رواج  نیز  ما" فیلسوفان" میان در بلکه ، مردم تودۀ میان در تنها نه عقل، بردن بکار درست روش
از مقابلۀ  ایرانیان از تکاپو افتاد و پس پیشین اندیشه ورزی م بر ایران،تسلط اسال  جای شگفتی نیست، زیرا که پس از

دیگر راکد شد و ان در ایر فی فلس اندیشۀ ،فلسفۀ یونانی برای دست یابی به سینا)فارابی و ابن( شریعت مداران با کوشش
   فیلسوفان بزرگی پدید نیامدند.

ند فنالند ی پیشرفته (مانرهای کشو برخ در. چنانکه  هرچند ان زیان آور نیست دبه تنهائی چن فیلسوفان بزرگکمبود 
ایی دیگر کشورهای اروپند اندیشۀ فلسفی را از ، اما این کشورها توانستفیلسوفان نامداری پدید نیامدند  و نروژ)

به این  نیز ، علم منطقفلسفه اینستکه با جلوگیری از گسترشدر حوزۀ کشورهای اسالمی  ل اساسیمشک ند.فراگیر 
  حوزه نفوذ نکرد.  

پس از  چند سدهرا فراگیرد. روش منطقی اندیشیدن کند  و باید انسان به خودی خود منطقی عمل نمیمتأسفانه مغز 
رت صو   شتی دادن مسیحیت با آنبرای آ یبسیار های کوشش، علم منطق را پایه گذاشت پ.م)۳۸۴ـ۳۲۲(ارسطو آنکه 

 و بدینکه دو گسترده ش اروپا قرون وسطایدر  بر دوش مسیحیتتوانست منطق ارسطویی  ،در نتیجه. گرفت
  .  و با آموزش همگانی قرین گردید به امری عادی بدل شدکردند، رفته رفته  آنرا رعایت اندیشمندان

 یددیجممکن است به نتیجۀ  دهیم، "داده ها"یی را در رابطۀ منطقی با هم قرار مهمترین ویژگی منطق اینستکه هرگاه
 "منطق" ،در ایران اما و افقهای تازه ای در برابر اندیشمندان گشوده می شود. زادهنوینی  اندیشه های. از این راه برسیم
قل همان بکارگیری "ع بدین هدف بکار می رود که باورهای کهن را بازسازی کند و از نو به کرسی بنشاند.  این اغلب

  .است مذهبی  اتاعتقاد هدفش "منطقی" جلوه دادنکه دست آموز" است 

  توان چنین جمع بست:ناسیونالیسم و ملیت ایرانی را مینظرات مصطفی ملکیان دربارۀ 
   :غریزی استو  طبیعی یاز آنجا که همۀ انسانها از حّس وطن دوستی برخوردارند، بنابراین وطن دوستی احساس  

 صددرصد که هم من خود یعنی نیست، بیرون حکم این شمول از هم کسهیچ و هست ما درون که است واقعیتی«
  )۳(."دارم را دوستیوطن این هستم ناسیونالیسم با مخالف
 اخالقی، لسفیفرا از سه لحاظ:  کوشد آناست و می "مناسیونالیس"با  دوستی، بلکهنه با میهن مشکل ملکیان بنابراین

  رّد کند.  مصلحت اندیشانهو 
ی ای بنام "ایران" وجود خارجپدیده کندمیهن است، ادعا میتوجه کدام دوستی او ممیهن اشاره کندبدون آنکه ملکیان 

ه ایران نامیده آنچو باور دارد،   )۴( ."کرد اثبات باید را ایران نام به موجودیتی اول است؟ موجودی چه اصال ایرانo « ندارد
یا اشتراک فرهنگی  و تاریخی مانند: وحدت جغرافیایی، وحدت زبانی، وحدت نژادی، وحدت هاییویژگی شود بهمی

  قابل تشخیص نیست.  
یا  و پرسد، گیریم که ایران را به یک ویژگی بتوان مشخص کرد؛ مثًال همۀ ایرانیان از نژادی خاص می بودندملکیان می

   نسبت دیگر کشورها برتری قائل شد: برای آن بهگفتند، به چه دلیلی باید همه به زبانی مشترک سخن می
 )۵( ».است نبوده خودم دست هم وطنم نبوده، من اختیار در مادر و پدر انتخاب شدن زاده هنگام که طورهمین«

      .)۶(بچسبانم" را امعلقه" بنابراین دلیلی ندارد که به آن



 تواندنمی کرد، داپی گروهی علقه وقتی انسان« یابد. زیرا نیز قابل دفاع نمی" را "به لحاظ اخالقی "ناسیونالیسم"ملکیان 
می توانم ن اگر ملیت من با ملیت دیگری در تعارض افتاد،..کند نگاه چشم یک با را خودش گروه غیر با را خودش گروه

  )۷( »منصفانه عمل کنم.
م، ب کنیملی" را انتخا " باید چرا پرسد،داند و میر نوع وابستگی گروهی را ناروا میهاز موضع جهان وطنی ملکیان 

نتیجه و ؟ منیرا انتخاب ک "قومی و یا بندی دینیگروه"توانیم می اگر مقصود احساس برتری و مباهات است،  ،درحالیکه
"به لحاظ   جویی و خودشیفتگی عجین است، نه تنها از نظر اخالقی، بلکهاز آنجا که با برتری "ناسیونالیسم"گیرد که می

 »تررنگچه کمهر  ییهرچه تنگاتنگ تر و مرزها  یروابط با «مصلحت اندیشی" نیز موجه نیست. بدین سبب که در دنیایی 
د. من زدن به تشنج و برخورد ندار ای جز دانتیجه" و دیگر "پان"ها، پان عربیسم"در برابر  ،" بودنمنادی "پان ایرانیسم

  . زندت رّد میدس   "ناسیونالیسم"بر  هرگونه تبعیضی، با و مخالفت جهانشمولنیتی ملکیان در دفاع از انسا در نهایت

ه او در پی ک . بدین معنیرنجورند یادشده ییقی بنظر می آیند، اما از نارسا منط نخست نگاه بهسخنان ملکیان هرچند 
جز  اگر. تکه ناسیونالیسم محکوم اساست رایج به کرسی نشاندن این باور نیست، بلکه هدفش نوینی یافتن حقیقت 

کاری ارونهو  درحالیکه کرد، میو سپس داوری  پژوهش ای نوینبعنوان پدیده "ناسیونالیسم" بایست دربارۀ می ،این بود
، نژادی، جویی قومی، مانند برتریشووینیسم یهاویژگی  میزند! شووینیسمبرچسب " ناسیونالیسم"و به کند می

سادگی بنیز    ناسیونالیسم روشن است، هایت آنمحکوم را به ناسیونالیسم نسبت می دهد و از آنجا که ،فرهنگی ..
   :شودمحکوم می

  )۸(�»شوونیسم بگویید خواهیدمی ناسیونالیسم بگویید خواهیدمی« 
ش ای کامًال جدید است که از عمر پدیده "ناسیونالیسم" ،درمی یافت ،در جستجوی حقیقت بود منطق ملکیان اگر با 

ای است که در اروپای پس از انقالب کبیر فرانسه به کوشش بزرگترین اندیشمندان دوران دو سده هم نمی گذرد. پدیده
د کامًال شیخی، نژادی، سیاسی.. تعریف می بر پایۀ اشتراک قومی، مذهبی، تار  ، که"ملت" مفهوم کهن با و شدابداع 

، "یشهروندان"متشکل از است ای جامعه  ملت" است و ملت در مفهوم مدرن،"nation ،ناسیونالیسم کانونتفاوت دارد. 
بی  نیستند که ، "اغنام" و "رعایا""اهالی"دیگر  "شهروندان" ناپذیر برخوردارند. و خدشه برابر یحقوق و وظایفکه از 

به عبارت اند. خود به ملت خویش وابسته و پیوستهبنا به ارادۀ آزاد "ملی" متولد شده باشند، بلکه اختیار در وابستگی 
 شکیلترا  ی از افراد آگاه و مختارجمع ،ورای هرگونه اشتراک قومی، فرهنگی و تاریخی ،دیگر "ملت" به مفهوم نوین خود

گر دفاع کنند و در راه بهبود و پیشرف جامعۀ خود بکوشند. های یکدیاز حقوق و آزادی انددهد که با هم پیمان بستهمی
است و  بر  جمعیگاهش خودآگاهیبنابراین ناگفته پیداست که ملیت نوین از "احساسی غریزی" فراتر می رود و تکیه

  استوار است. واالیی آگاهی تاریخی و رشد فرهنگی
ته و ورهای پیشرفآنستکه همۀ کش ، اما نکتۀ اساسیاست سخن بسیار های "ملت" در مفهوم نوین خوددربارۀ ویژگی

 ون را نمی شناسیم که بد از طرف دیگر هیچ کشوری .های یاد شده برخوردارنداز ویژگیهمۀ جوامع مدنی بدون استثنا 
 یجۀ منطقینت . رد" و نیل به دمکراسی اجتماعی و سیاسی توانسته باشد به راه پیشرفت واقعی قدم گذا نوزایی ملی"

. دش خورداربر  از زندگی شایستۀ انسان توانمی که در آن "ملت" تنها ساختار اجتماعی است   چنین نگرشی اینستکه
ده است و ش برقرار نیز ی کشورهای غیراروپایی"ابداع" کردند و تا بحال در برخاروپاییان  سیستمی اجتماعی است که

و ورات صآن چشم پوشی کنند و همچنان به تاز   ،اندآن نبوده بسیار غیرمنطقی است که ایرانیان بدین سبب که مبتکر
  ند.  واهی راه انحطاط و بحران بپیمایباورهای 
د، اما  یران می کوشیبه نوسازی ا   داشت باید در راه جلب هم میهنان اهمیت انملکیان بهروزی و پیشرفت ایر  اگر برای

رای بدر این راه به جلب اعتماد شنوندگان نیازمند است و وبد.کمیملیت ایرانی را  و به خاطر آندغدغۀ دیگری دارد  او
    دست می زند: یکاری دیگر به وارونه آن

 و زن میان کافر، و مؤمن میان تبعیض: تبعیضات از است پر اسالم  که داندمی  )۹("مدرن مسلمان ایرانی" بعنوان او 
 نبنابرای...   مقلد و مجتهد میان ملحد، و کتاب اهل میان مؤمن، و سید میان ،فقیر و دارا میان عجم، و عرب میان مرد،
 باز شدست تا، کندمی عوض موضع" وطنی جهان"  به اینرو از. دباش مخالف تبعیضات با اسالمی موضع از  تواندنمی

  !کند حمله دهد می نسبت" ناسیونالیسم" به که تبعیضاتی به  بتواند و باشد



 عضایا آدم بنی" آن در که دنیایی ،خیال آینۀ در دیرگاه از بشر"جهان وطنی" واالترین آرمان انسان است و که البته
 از گذار با نهات دنیایی چنین تحقق ،چنانکه پیشرفت از بدویت تا به امروز نشان داده اما  ،است کرده آرزو  را" یکدیگرند

 اسبیمن هایحل راه شرایط موجود به توجه با کوشید باید ایمرحله هر در بدانجاتا . است پذیرامکان پرشماری مراحل
" وطنی جهان" موضع از دفاعنیز  امروز ایران در بود،می واهیخواهی دمکراسی داریبرده جامعۀ در همچنانکه. یافت

  . نیست توهم به زدن دامن جز
ای مبارزه برد. اگر او بجرنج می اختالفات و تبعیضاتای است که بیش از هر جای دیگر دنیا از ملکیان "فیلسوف" جامعه

 رسد.ی بکند تا به هدف دیگر سؤاستفاده میزند در واقع از آن وطنی تکیه مینواالی جها  جایگاهبا تبعیضات بر 
 وجود با دهدمی امکان گروههای اجتماعی همۀ به که است ساختاری تنها در دنیای امروز مدرن دمکراتیک حکومت

 ربس هم با دشمنی در گذشته در که مذاهبی و اقوام  و کنند زندگی  هم کنار در..  نژادی قومی، مذهبی، اختالفات
 امنیت و رفاه تأمین به خود کوشش و کار با بلکه گذارند،می کنار را هادشمنی تنها نه دمکراسی سایۀ در بردند،می

  ! رسانندمی کمک یکدیگر
بزرگی  امگ ودیرین بشر  هایآرمان برای نیل به و امروزی تنها راه واقعی واحدهای مدرن ملیو گسترش  بنابراین تقویت

کشورهایی می توانند به  تنها  ،دهدتجربۀ کشورهای اروپایی نشان می  جهان وطنی است. چنانکه  رسیدن به در راه
ا شورهای عقب مانده ببرعکس، ک ه باشند.پشت سر گذاشتنزدیکی واقعی و پایدار دست یابند که این مرحله را 

ی و یا شتراک مذهبهایی که بر بنیان احکومتو  بزرگترین مانع در این راه هستند ،ساختارهای متحجر قرون وسطایی
   را در خود می پرورند.  مذهبی و قومی دشمنیتخم  ،اندقومی شکل یافته

جلوه  ارزمهنژادی"  یاقومی ی ملی" را با "گروه بندی مذهبی، بند"گروهکند تا بتواند وطنی تکیه میبر جهانملکیان  
انه را خاورمیکند که نمونه هایش دفاع می  ییعنی حکومت مذهب از عقب مانده ترین رژیم ممکندهد.  او بدین ترفند 

 اختهجهانیان سمتوجه مرگبار  ر ایران کاشت، به صورت توفانیکه حکومت مذهبی د و بادی را به خون و آتش کشیده
اختالفات مذهبی و قومی در  توانایی حل دمکراتیکشود که  ملی هایحکومتملکیان بجای آنکه خواستار . ستا

 مذهبی دفاع مرزبندیشود و با اشاره به خطر داعش از ، آتش بیار معرکه میداشته باشند نطقه رادرون کشورهای م
   :کند!می

 اتمی سالح هب دستش داعشی یک کنید فرض شما ؟کنیم زندگی توانیممی شکننده و ترد دنیای این در آیا ببینید«
  )۱۰(»گذارد؟می باقی روزگار عالم غیرمسلمانان بر بعد و جهان شیعیان بر اول   برسد

 از ، تا بتواندکندرا رّد می شود. او "ناسیونالیسم ایرانی"ین جمله هدف اصلی و نهائی ملکیان روشن میبا ا 
  دفاع کند و  حکومت مذهبی را "منطقی" جلوه دهد.  (داعشی)بندی سنی شیعی در برابر گروهبندیگروه
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