
  تنها راه نجات ایران گراییملی

  فاضل غیبی

وند پس باآن را اغلب  ،جستجو کنیددر نوشتارهای سیاسی و حتی علمی ناسیونالیسم) را » (گراییملی«مفهوم  اگر
 ر چهار دهۀ گذشتهدی مبلغان حکومت اسالم فراتر از آن، ... خواهید یافت )۱(»نژادگرایانه« و» طلبانهعظمت« ،»افراطی«

توهمی بیش نیست » ایران«مفهوم که اصوالً  کنند. از جمله اینزه ای دربارۀ ملیت ایرانی کشف میتا منفی روز مطالبهر 
، اندارۀ تاریخ و هویت ایرانی نوشتهآنچه درب ؛ تمامیو قبل از رضاشاه اصالً کشوری به نام ایران وجود نداشته است

تازه اگر وجود امپراتوری ایران پیش از اسالم را بپذیریم، است که  در دوران پهلوی سرهم شده است.  ییسناریوها 
  . دانست نه ایران را »ایرانشهر«رث پایتخت آن تیسفون بوده است و باید عراق را وا

ر بر خودآگاهی در درجۀ نخست مفهومی  استوا» ملیت«بدین سبب است که  ان در این میدانتاخت و تاز ایران ستیز 
 ر نهایت وابسته به هیچیک از آنهاا ددارد، امنزدیک با سرزمین، زبان و هویت تاریخی پیوند  که هرچندو است جمعی 

 دو سدۀ گذشتهدر  شرفتهیپ یدر کشورها ،دپدید آمانقالب فرانسه از پس که  Nation» ملت«بویژه مفهوم مدرن نیست. 
تکیه  مردمی  بر خواستدر نهایت »مدرن ملت«تا بدانجا که پدیدۀ  نزدیکتر گشته،» خودآگاهی جمعی«هرچه بیشتر به 

بهبود جامعۀ خویش می در راه »اشتراک آرزو«برخوردار می دانند و به » یهویت تاریخی مشترک«را از دارد که خود 
  .کوشند

ذشته و سدۀ گایران در د دشمنانگاه هر ملتی است و جای شگفتی نیست که مهمترین تکیه» هویت تاریخی«بنابراین 
از  ن ما، به سخره گرفتن گذشتگااز میان ببرند و با  یکی پس از دیگری سنگ بنای هویت تاریخی ایرانی را کوشیده اند،

 سو اسالمیون بازگشت به بدویت از یککنند.  جهت سربلندی و آبادی کشور جلوگیری برآمدن هرگونه اشتراک آرزو در
  دادند.  ها ناکجاآباد کمونیستی را نویدصدر اسالم را تبلیغ کردند و از سوی دیگر چپ 

ی ان یافت که از نظر قومی و یا زبانهیچ ملتی را نمی تو ترین مفهوم ممکن است. بدین دلیل که دمکراتیک »ملت«مفهوم 
ربر مید نظر متفاوت هستند هر که ازرا پذیرش دیگرانی  ابستگی ملی،و  پسهمگون باشد. دیگری و اصوالً هیچ ویژگی 

بسوی بلوغ انسانی پرورش  در دامان میراث فرهنگ ملیه در آن انسان اعی است کواحد ملی تنها نهاد اجتم  و گیرد
» بنی آدم« جهانشمولهای ها ارزشرنگی ملی دارند، اما در آن و اندیشه سرایش و نگارش بزرگان ادبهرچند می یابد. زیرا 

   موج می زنند. 
 که در کشور خویش برخوردار شده، به ملت خویش دینی دارد وز اینرو نیز هر شهروندی بخاطر استفاده از مواهبی ا

متاسفانه در دوران ما این بدیهیات میهنان ادا کند. خدمت به هم کوشش برای انی حکم می کند که آن را باشرافت انس
ا ب هرچندمیلیونی به کشورهای بیگانه امری طبیعی تلقی می شود. چند که مهاجرت  دار گشته،خدشهعمالً چنان 

 آگاهی ملی دانست.  را بیشتر ناشی از نارسایی »فرار مغزها«د ، بایش از انقالب اسالمیهای پیدر دههاین روند  توجه به
اهی ملی ایرانی را حتی در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه چون از این دیدگاه به تاریخ معاصر ایران بنگریم، نارسایی آگ

   :باعث دو چرخش بزرگ در تاریخ معاصر ایران شدباید در تقارن تاریخی نامیمونی یافت که 
با شکست جنبش بابی، نه تنها قدرت و نفوذ مالیان بر جامعۀ  یکی آنکه در آستانۀ ورود ایران به دوران نوین جهانیــ 

   مرحله به مرحله نیرومندتر شد.، بلکه از آن پس یان نرفتاز مایران 
های خودآگاهی ملی ایرانیان گام ،رضاشاه سازندگی دوراندر  ،هر چند با انقالب مشروطه و مهمتر از آن اینکه دیگرــ 

هنوز چنان استوار نشده بود که بتواند در برابر گسترش جنبش چپ و تمایالت ضدملی آن بلندی به جلو برداشت، اما 
رابطۀ ملت ـ دولت در زیر فشار تبلیغی چپ اسالمی قوام نیابد و مرداد باعث شد که ۲۸فراتر از آن رویداد مقاومت کند. 

  . بخورد ستمشاهی از تاریخ دفاع برچسبنگ و هویت ملی ایرانی کوشش های ایران دوستان در راه تقویت فره
کشور را در جهت ،هرچند با تکیه بر انرژی سازندگی بخش بزرگی از ایرانیان از سوی دیگر، حکومت محمدرضا شاه 

اش های فرهنگیکراسی مورد پذیرش نبود و کوششپیشرفت هدایت می کرد، اما به سبب ناتوانی از حرکت بسوی دم
خوشبختانه بخش بزرگی از ایرانیان با توجه به دشمنی در برابر نسل جوان مذبوحانه می نمود و نتیجۀ عکس می داد. 

  ملی ایرانی هرچه بیشتر به ارزش های واالی ملیت ایرانی پی می برند.  آور مالیان با هویت و فرهنگسرانخ
  سرشت خواندنبا همصورت می گیرد و ها تفاشیس ۀبا اشاره به سؤاستفاد »گراییملی«کارزار مبارزه با ر اروپا د



ا با علم چپ هگرایشی فاشیستی است.  ،گرایی چنان جلوه می دهند که تکیه بر فرهنگ و هویت ملینژادپرستی و ملی
ی گاهآ ، های فاشیستی در جنگ دوم جهانیات رژیمهای گسترده دربارۀ جنایبه اینکه به سبب روشنگری

، »تهاجمی«، »افراطی«ابتدا پسوند گرایی  به ملِی جوامع پیشرفته در سطحی باالست، در ، بویژه ضدفاشیستی
  اضافه می کنند، تا آن را در گام بعدی به تمایالت فاشیستی متهم کنند. » جویانهبرتری«

ورد م رژیم های توتالیتر و دیکتاتور بلکه همواره از سوی تمامی، هاگرایی نه تنها از سوی فاشیستالبته که ملی
 برخوردار از ماهیتی نیکگرایی ملیدهد که نشان می جانبهی یکهااستفادههمین سؤ اما  ، گیردسؤاستفاده قرار می

  ستیزانه عمل کرده باشد.در خدمت اهداف انسانگرایی ملی توان یافت کهنمیحتی یک نمونه را  است، چنانکه
  راندن برای عقب» جنگ میهنی«یکی استفادۀ استالین از آن در  ،سؤاستفاده از احساسات ملیدو نمونۀ بارز برای 

 است. هر دوبه میراث ملی  ایرانیان عالقۀاز  حکومت اسالمیموسمی سؤاستفادۀ  یارتش  آلمان هیتلری بود و دیگر 
 دشان شدیبستند، آنگاه که خطر شکست و سقوطخود  رژیم پس از آنکه چند دهه کمر به نابودی میراث ملی کشور

  گرایی شدند. شد، دست به دامن ملی
نا به آن کلیۀ ب ی نوین و استوار قرار گرفت.و دمکراسی بر بنیان گراییملیپیوند نزدیک پس از انقالبات آمریکا و فرانسه 

 ،بدین معنید.  نرا برعهده دار  میهناندیگر همناپذیر خدشه به قراردادی اجتماعی دفاع متقابل از حقوق شهروندان
برای بهبود جامعه  هانهکه آگا کردمیبدل  رو مختا آزاد یبه شهروندان را» کشور اتباع«زایش یافت که » ملت«مفهوم نوین 

  د. نمسئولیت می پذیر 
  مخدوش می شود: دو سو ده اند، مفهوم ملت ازانقالب  دمکراتیک محروم ماناز هنوز که ایران،   چون در کشورهایی

حکومت مرکزی در خدمت امیال دهند که گویا ه میجلو، چنان ه بر هویت قومیگرایان که با تکییکی از سوی قوم ــ 
های غیردمکراتیک حتی اگر از حکومتند. درحالیکه کاز پیشرفت اقوام دیگر جلوگیری میطلبانۀ قوم غالب سلطه

بنابراین توانند.  های اجتماعی و سیاسی هیچ قومی را تحمل نمیپیشرفت هایی امکان دهند، پیشرفت نظر مادی به
به سی ، جدایی سیااندداشته شدهنگهتر ماندهاز دیگر نقاط کشور عقب» لیستم م«درست بدین خاطر که اقوام مورد 

ع کوشش در واق برای برپایی نظام دمکراتیکتر است. درحالیکه کوشش عقب مانده ی استقالل زیر سلطۀ حکومتیمعن
برای همۀ شهروندان و کمک متقابل به پیشرفت برای همۀ نقاط کشور  هاتن آزادی و استقالل در همۀ زمینهیافبرای 

را که زی، »مفهوم ملیت در تضاد نیست.هیچ چیز به اندازۀ قومیت با « است، نشان داده »ماکس وبر«وانگهی چنانکه  . ستا
اصوالً زمینۀ اجتماعی الزم برای تحقق و تحکیم دمکراسی را  ،یگانهو مذهب  ، فرهنگه سبب برخورداری از زبانقوم ب

  دمکراتیک در برخورد با دگرباشان و دگراندیشان رشد می کند و استوار می شود.  در اختیار ندارد، زیرا که اندیشۀ
در یک » بنی آدم«از دیرباز تحقق همبستگی است. » جهان وطنی«از سوی هواداران گرایی، فشار بر ملی ،دیگر عاملـــ  

اختالفات و نه تنها با تحقق این آرزو  . تصور عام چنین است کهدوستان بوده استانسانواالترین آرزوی  ،پیکر جهانی
ابل متقی جهانی به پیشرفت در سایۀ حکومت ها میان کشورها پایان خواهد یافت، بلکه جوامع خواهند توانستجنگ

در ناگزیر گرایی در نهایت درحالیکه ملیکمک کنند. یکدیگر و مقابله با مشکالتی که هرچه بیشتر جهانی می شوند، 
   منجر می شود.  طلبی و روابط اقتصادی ناعادالنهعمالً به برتریخدمت منافع خودی 

در  واربنابراین اگر نمونه »به جنگ برخیزند! می توانند با همدو کشور دمکرات هرگز ن)«کهزمینه اینشناخت کلیدی در این 
ین سبب بد  نه بخاطر نبود اختالفات، بلکه ، در درجۀ اولشورهای اروپایی جنگی درنگرفتهکهفتاد سال گذشته میان 

حکومت ها را مجبور می کنند که برای حل اختالفات به  ،و نهادهای دمکراتیک آنها نظام دمکراسی برقرار استکه بر 
  مذاکره و یافتن توافق بپردازند. 

کشورهای  تیزه شدنمیان نوع بشر فقط از راه دمکرا پایدار بدین ترتیب راه تحقق یگانگی جهانی و برقرار صلح و دوستی
ارادۀ مردم همان کشور ممکن است، در هر کشوری فقط به نظام دمکراسی  یجهان ممکن است و از آنجا که برقرار 

ی وطنو جهان دمکراتیک گراییاز این نظر ملیتنها راه رسیدن به پیشرفت واقعی بشر است.  گراییملیهواداری از 
نیز  گراییاز سوی دیگر، هرچه جریانی از دمکراسی دورتر باشد، با ملی. پیوندی جدایی ناپذیر دارنددوستانه انسان

و  ، از اسالمی و چپ گرفته تا فاشیستیو توتالیتر بدین  سبب  نیز همۀ جریانات ضددمکراسی دارد.بیشتر سر ستیز 
گرایی متمرکز تبلیغات خود را بر مبارزه با ملی، از آنجا که نمی توانند به روشنی با دمکراسی دشمنی ورزند، شوینیستی

  می کنند.  



دست  ،بۀ اسالمی و چپزیر فشار دو ایدئولوژی فر  شاهدیم که جامعه چون از این دیدگاه به اوضاع کنونی ایران بنگریم،
 توتالیتر چنان رشدی سرطانیدو ایدئولوژی ملت، و تحکیم رابطۀ دولت ـ  گراییرشد طبیعی ملیبجای  و پا می زند و

 خل و خارجدادر  لیکن ،هرچند از شکستی به شکستی دیگر بخشی از هواداران خود را از دست می دهند ند که اهیافت
  کنند.  های نوین بازسازی»خط«ها و همواره خود را در تشکلمی توانند برخوردارند که  از کشور از چنان گسترشی

 در جستجوی ،را بازی کنند» برگ ملی«توانند مبلغان چپ اسالمی از آنجا که در خدمت حفظ حکومت مالیان دیگر نمی

رویای « بصورت »طرح ترافیک و رانندگی شهری«حتی پیشنهاد می کنند که ، )۲(»آفرینو وحدتبخش رویای ملی معنی«

 هرچه بیشتر برخوردار یدر میان جوانان از گسترش »جمعیت امام علی«نهادهایی مانند تبلیغ شود و یا  »جمعی ایرانیان
 )۲(د! گرد

با استفاده از نبود آلترناتیوی ملی میدان بنابراین علت اصلی ناتوانی جامعۀ ایران این است که دو جناح اسالمی و چپ
 ،ملیآلترناتیو شاهزادۀ پهلوی است که بجای خدمت به خسران آور همانا  های این ناتوانیشاخصاز داری می کنند.  

  را می پیماید.  »)جمهوریخواهان(«همچنان راه نزدیکی به اسالمیون و چپ ها 
بخش بزرگی از  کوفته، کهرا درهم ایرانهویت تاریخی چپ اسالمی چنان بنای  شوربختانهشاخص دیگر اینکه، 

دستاوردهای  این درحالی است که بدبین هستند. گرایی ایرانیملیبه » شاهیگذشتۀ ستم«بخاطر نیز ستان دوایران
تواند به انرژی که می استباعث سرافرازی چنان های فرهنگی زهواقعاً در مقایسه با دیگر حوما  وی گذشتگانمادی و معن

    دامن زند. سرشاری سازندگی
ام شاهنشاهی پیش از اسالم نشان مینظتاریخ ایران، یعنی » نقطۀ ضعف« درست در مورد های نوینوار پژوهشنمونه

رزمین س یافته بود. بدین صورت که در  نظام فدرالیستی تحقق ،تاریخ دهند که در امپراتوری ایران برای نخستین بار در
ر د زیرا. تدارک دیده شود رزهابرای دفاع از م یگانه سپاهی بزرگ و روم،امپراتوری مانند  که ایران ممکن نبودپهناور 

د م اقوام بیابانگر وتهاجمات مدارومی نیاز بود، درحالیکه در شرق مقابله با  لژیونرهای ب به لشگری منظم همسانغر 
نظام حکومتی ایران چنان  ،. بدین سبب در پی دوران طوالنی آزمون و خطاودپرتحرکی ممکن بنیروی نظامی  باتنها 

 شد، فقط وظیفۀ سرداریترین شاهزادگان انتخاب میشایستهمیان  از که ،»شاهنشاه«س آن ه بود که در رأشکل گرفت
از خودمختاری کامل  ،نیروی نظامی در ازای در اختیار گذاشتن »شاهان«لشگر در دفاع از امپراتوری را برعهده داشت و 

  )۳(برخوردار بودند. 
را بصورت موازین اخالقی نشان می دستاورهای معنوی است که در واالترین پایه خود اما مهمتر از دستاوردهای مادی،

 سفارش  شده بود،» موذی«جانوران  در آیین زرتشتی از میان بردن در نظر گیریم،  د. در این زمینه کافیستنده
 باشد،» کشمور دانه«حتی اگر  ،آزار هر موجود جانداریدر طول سده ها، فرهنگی  رشدبا نگاه به  درحالیکه در شاهنامه

  نکوهش شده است. 
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