
 در ستایش ناسیونالیسم 
   فاضل غیبی

 

بجای بررسی اشتباهات خود به راه سرکوب مالیان قرار گرفت،  هر گروهی پس از آنکه مورد، ی انقالب اسالمیفردا از
طمع «از . نده بودفاجعه دامن زد این به گویا به سبب ناتوانی های ذاتی خودسرزنش کرد که  را »انایرانی«تر رفت و ساده 

نثار حال ه تا بویژگی منفی نبوده است که  »ناراستی« تا »زدگیمذهب« و از» وحی و ناراستیساده ل« تا »ه آب  و برق مجانیب
 نشده باشد. ما ایرانیان 

نوشته باشد، فالن ویژگی ما آلمانی  اینویسندهمثالً که  توان یافتنمی اینمونه ،پیشرفته در کشورهای جالب اینکه
 بنابراین! گشت پیدایش استعمار یسی بنویسد روحیۀ انگلیسی سببلانگعث پیدایش فاشیسم شد و یا ها باآلمانی

و دون همتی ..  دربارۀ دروغگویی ،هاها، مقاالت و جدیداً  کلیپکتاب، بلکه در برونمرز نیز سیل در ایران اینکه نه تنها
  نارسایی بزرگی باشد. نشانۀباید  ایرانیان تمامی ندارد،

علت پاسخ دشوار نیست:  ؟ کنیمباور می» از ماست که بر ماست!« باید دید، چرا به سادگی بهن نارسایی، برای شناخت ای
حتی چنان خوار شده است که »  گرایی ایرانیملی«نشانۀ روشن که بدین . است »گرایی ایرانیملی« اساسی، نارسایی

    بگوییم! »ران دوستیای«است   ، بهتر»بدفهمی«برای جلوگیری از  ،کنندآن سفارش می  هواداران
عی است اما انسان موجودی اجتمامانند مهر به پدر و مادر در هر کس نهادینه است.  دوستی امری طبیعی است ومیهن

تر، همچنانکه بدون پدر و مادر فرزندی بوجود دقیق  یابد.مشخصی هویت میتاریخی  فرهنگ ملی وو در وابستگی به 
البته از آنجا که بنی آدم اعضای  شود.فراهم نمیفرهنگی  یز امکان رشد انسان اجتماعی با هویتنمی آید، بدون میهن ن

گستر و یگانه کسب خواهند کرد، اما تا بدان ویت خود را از فرهنگی جهانها هیک پیکرند، در آینده ای دور همۀ انسان
می بالد و بدین سبب انسانیت بدین تحقق  هر کس در دامان مواهب مادی و دستاوردهای فرهنگی میهن خود ،روز 
  ادا نماید.  ملت خویش به خانوادۀ را دین خود در زندگی، که با کوشش و دهشیابد می

پیشرفتۀ دنیا به مترادف بود، در کشورهای » دین و آیین«که پیش از آن در دیگر کشورها نیز با » ملت«مفهوم دیرین 
 وابستگی دیگرمفهومی نوین یافت. بدین صورت که   Nationبا واژه م. ۱۹سدۀ  در دمکراسیداری و سرمایهموازات رشد 

به بیان ارنست  نیست، بلکهمشخصۀ آن  تاریخی..) سرنوشت (مانند سرزمین، زبان، اشتراک فرهنگی وهای ملی به ویژگی
  ! یابدبنیان می کشور» شهروندان«خواست و ارادۀ به  استوار است و Principe spirituel» ی روحیبنیاد« بر نانِر 
 ، که مردمانیوند دارد، اما بنیانش بر این استپی» های ملیویژگی«هر چند با  به مفهوم مدرن، (ملت) Nationبنابراین  

است اجتماعی  یقرارداد یی فرزندان یک خانواده هستند. کانون این پیوندیابند که گو  پیوندبه یکدیگر چنان  آگاهانه
   را تشکیل می دهد. بنیان جوامع و  نظامات دمکراسی ، »ساسیقانون ا«که بصورت 

مرزبندی با دیگر به هیچ وجه به معنی  دست گرفتن سرنوشت خود نظر دارد،به ارادۀ ملتی برای ب گرایی بدین کهملی
، ار استگوناگون استو یی ها خدشه ناپذیر شهروندانی با ویژگی نیست و بدین که بنیانش بر دمکراسی و حقوقها ملیت

  باشد.  جوبرتریهای ملی و دیگر ویژگی هانسبت به دیگر ملیتنمی تواند  به خودی خود
پاسخ این  ؟ ردیگ یمورد نکوهش قرار م هایدئولوژ یا  گریو د  سمیدر کنار فاش »سمیونالیناس«  چراکه پس باید پرسید، 

 چنانکه .قرار می گیرد و نظامات دیکتاتوری اهایدئولوژیمورد سؤاستفادۀ  ایدئولوژی نیست، بلکه گراییملیاست که 
ه ناسیونالیسم نسبت د، بگیر صورت می» ملت«بدین بهانه که بدست گروهی از توان می ها و جنایات بشری را همۀ جنگ

  ندارد. ها منافعی در تجاوز و سرکوب دیگر ملتهیچ ملتی  داد، اما
به همین منوال راسیسم، کمونیسم و همۀ دیگر  نهد.نژادهای دیگر برتر میز اآری، فاشیسم نکوهیده است زیرا نژادی را 

خود ی همۀ مواهب هر میهنی بطور طبیع  کنند، امازیرا از رشد آزادانۀ انسان جلوگیری می ،ها محکومنددیگر ایدئولوژی
های نژادی، عقیدتی، قومی و جنسی ..قرار می دهد. بنابراین دمکراسی صرفنظر از وابستگی را در اختیار همۀ فرزندانش

  گرایی هم سرشت است. با میهن دوستی و ملیاجتماعی و در پیامد آن دمکراسی سیاسی 



 در این کشورها علت این است کهوهش می شود. نیز ناسیونالیسم نک شاهدیم که در کشورهای پیشرفتهبا اینهمه 
کوچک مانند دانمارک و  یهاتی، بلکه ملبزرگ یهاو نه تنها ملت افتهیخود دست  به تبلور و تحقق خودآگاهی ملی 

 ،و مهمتر از آنند ناپذیری برخوردار خدشه هویت فرهنگی و تاریخیاز  زین هزار نفری)۶۰۰(با جمعیت لوکزامبورگ 
 براین در کشورهای پیشرفتهدارند. بناگام برمی فقط و فقط در خدمت منافع ملی ،وابستگی حزبی با وجودها حکومت
هویت  ،سدۀ گذشتهاز آن در  های بسیار، بلکه با توجه به سؤاستفادهبه تکیه بر ناسیونالیسم نیستنیازی نه تنها 

    نند. کمیگر جلوهبعنوان ویژگی ملی خود را کمتر تاریخی و فرهنگی 
با تکیه های خودکامه خودآگاهی ملی تبلور نیافته و بدین سبب حکومتهنوز کشورهای عقب مانده که  اما این وضع در

و منافع  تکیه بر هویت در این کشورها  خود را مدافع منافع ملی جا می زنند، کامالً برعکس است. ، مردم ناآگاهی تودۀ بر
  یردمکراتیک و گذار به دوران مدرن است. های غادیخواهان برای عقب  راندن حکومتدر دست آز  اهرم مهمترین  ملی

جامعه و نظامی مدرن هستند، با ناسیونالیسم در  در جوامعی که در حال گذار به سوی دین معنی بیداری ملیب
 به خودآگاهی در جوامعی مانند ایران دستیابی سرگذاشته اند تفاوت بنیادین دارد وکشورهایی که این مرحله را پشت 

     تی حیاتی برخوردار است. از اهمی ملی
با چنین باوری به  ایرانی انهزار  و  نامید» قهرمان ملی«ی را جنایتکاری مانند قاسم سلیمان اگر رژیم فاشیسم اسالمی

تمامیت «به بهانۀ دفاع از کسی مانند اردشیر زاهدی ملی دارد، که  گاهیبه همان درجه نشان از ناآ ند، سوگ او نشست
  کند. جنایتی نسبت به مردم ایران را توجیه می ، هر جرم و»ارضی

  از دو سوی دیگر نیز زیر فشار قرار دارد: ها، بلکه نه تنها از سوی ایدئولوژیملی گرایی (ناسیونالیسم) 
 ی ممتاز دست خواهند یافت. موقعیت به خوددر جدایی از ملت  تصور می کنندکه  است »گرایانقوم«ــ  یکی از سوی 
تنها با استفاده از نیروی سازندۀ همۀ شهروندان ممکن است  یای امروز راه پیشرفت و سعادت اجتماعیدرحالیکه در دن

طلبان، اگر واقعاً جدایی. به عبارت دیگر یابدقوق برابر شهروندی تبلور میسی و حو این نیرو فقط در رویکرد به دمکرا
با دیگر اقوام در واحد ملی سرنوشت  دمکراسی در راه مبارزه برای ند،دار  را ه پیشرفت و سعادت قوم خودقصد خدمت ب

   مشترکی دارند. 
ـ   کیه بر یگانگی نوع انسان، با تاست، که   »گراییجهان«آید از سوی  و شدیدتری که بر ناسیونالیسم وارد می فشار دیگرـ

، باید توجه داشته واال هدف واداران اینهاست.  یالمللهمکاری بینبه هدف تحکیم صلح و  جوامع یکیخواستار نزد 
پیشرفت و  دوستی و نزدیکی پایدار تنها میان کشورهایی ممکن است که از نظام دمکراتیک برخوردار باشندکه  باشند،

  . گذردمینظامات دمکراتیک و تحکیم  گسترشکوشش برای  نها از راهبسوی یگانگی و همبستگی جهانی ت
 گراییانگیرانۀ  خود را در پس جهاناهداف جه است که چپ و اسالمی تبلیغات از سوی ند خطرناک در این میانترف

  : که کنندادعا می بعنوان نمونه، گرایی می تازند. ای بر ملیشگردهای تبلیغی زیرکانهو با  پنهان نموده
آشوبد، گونه انتقادی از فرزند خود برمیر از ه ورزد،ناسیونالیست مثل مادری است که تنها و تنها به کودک خود کورکورانه عشق می

در پی برتری بر دیگر ملل برنیامد و مصالح و منافع  از آنها نفرت دارد. بدین دلیل بهتر است دیگر کودکان را دوست ندارد و حتی

  ملت خاص را در نظر گرفت. کل دنیا و نه یک

ندارد، » عشق کورکورانه«ی و سالم است و ربطی به مهر مادر به فرزند مهری طبیع چنین است؟ ین مادرکدام نخست آنکه
ی از تفاهم و دوستی عالیتر  »کل دنیا مصالح و منافع«برای وانگهی مگر توأم باشد.  به دیگر کودکان »نفرت«با آنهم که 

  ؟  ردداوجود ها ملتمیان 
در ها و اقداماتی به راه حل (مانند حفظ محیط زیست) بشر، مسایل و مشکالت هرچه بیشتریبا پیشرفت روشن است که 

 ها بستگی دارد. خواست حکومت یت چنین اقداماتی نیز در نهایت بهموفقمیزان اما . کنندسطح جهانی نیاز پیدا می

دستکم  ز تهاجم اعرابپیش اجامعه ایران . اهمیتی حیاتی برخوردار است ازایرانی در این وهله  گراییلیبدانچه رفت، م
» ایران«مفهوم  ستین بارپشت سر گذاشته بود و در مرکز دنیای آنروزگار برای نخ تکامل شهرنشینی هزار سال تاریخدو 

ترین نظام پیشرفتهزمان داریوش به بعد دهها قوم و تیره و مذهب پدید آمد. بر این بنیان نیز از ملتی دربرگیرندۀ بعنوان 



 ارمنستان تا کرمان و از خوارزم تا از» نشینانشاه«در آن رار شد که (ساتراپی) برق» نشینیشاه«ساختار حکومتی یعنی 
  برخوردار بودند.   از خودمختاری» ایران« در ،یهودیه

ایران همواره در سرنوشت رها، از تسلط خلفا تا پایان قاجا ،مدن ایرانی در پیامد تهاجم اعراباما پس از درهم شکستن ت
 دوران رضاشاه تنها در چون دقیق بنگریم، . بنابراین ارزشی نداشتشان ملیت ایرانی که برای بود، حاکمانی دست

از آنجا که   شاهدر دوران پایانی حکومت محمدرضا .برداشته شد های مؤثری برای بازیافت هویت ملی ایرانیگام
از مقاومت در ا دمکراسی پیوند دهد و نتوانست سرافرازی ملی را ب ، گرایی در خدمت توجیه دیکتاتوری قرار گرفتملی

  . می ناتوان ماندبلند چپ اسال  موجبرابر 
و بدین سبب نیز ثابت کردند که برای ایران و جهان جز ویرانی و جنایت ارمغانی ندارند  ناسالمیو ،چهار دهۀ گذشتهدر 

در کنار رنگارنگی قومی  با این وصف ایران آینده داشت.  در ایران آینده جایی نخواهند نهادهای اسالمیتاریخ، به داوری 
ای نوین های ایرانی به جلوهد، که در آن آیینرا تشکیل خواهد دادوست های انسانخرده فرهنگگلزاری از ، شنظیر کم

و تکیه بر خرد  »ر نیک، گفتار نیک و کردار نیکپندا «بر بنیاد  اندر این میان بیشک آیین کهن ایرانیخواهند درخشید. 
ها ایرانی بهائی نیز مورد توجه میلیونودی، مسیحی و های یهای خواهد یافت و پیروان آیینزندگی دوباره ،ایرانشهری

  قرار خواهند گرفت. 
ند پیوندب ملی ایرانی » رنگیبی«به  ی خودباورها رنگ از های ایرانیپیروان آیینب شایسته است که از هم اکنون بدین سب

ر، بهائیان بعنوان وانمونه استوارتر سازند.خود با دیگر ایرانیان را همدلی در کوشش مشترک برای رهایی ایران  و 
هرچند که کوشش در راه تحقق یگانگی بشری را  واالترین هدف می دانند، اما در برهۀ کنونی بزرگترین گروه غیراسالمی 

م. استقالل کشور ۱۹۱۹قرارداد سال در دورانی که قرار دهند، که  سرلوحه رفتارشایسته است که سخن پیشوای خود را 
  » پرستند.بهائیان ایران را می«د، نوشت:  کر انی را خدشه دار میملیت ایر  داد وباد می را بر

و بیش از یافته  گسترش ،تبلیغی حکومت جهل و جنایت اتتهاجم ایرانی، با وجود نوین گراییخوشبختانه امروزه ملی
میلیونها ممکن نیست.  بسوی آیندهاتحاد الزم برای گذار  ،بدون آن که  شودای درک میحلقۀ مفقودهعنوان پیش به 

  د.د بونخواه باعث دودستگی اختالفات آرا ،گراییو ملی دوستیایراناند، که در صورت تکیه بر ایرانی به تجربه دریافته
او به سال  نگریسته است.می »پرستیحس وطن«از این دید به و بر این حقیقت آگاه بوده رضاشاه جالب است که 

  ی که برای تحصیل به خارج از کشور می رفتند، از جمله گفت: دانشجویانبه ش. ۱۳۰۷
خوب این مساله را بدانید که چرا شما را از یک کشور پادشاهی مثل ایران به یک کشور جمهوری  شما فرزندان عزیز ایران، باید«  

پرستی فرانسویان را داریم. این کار فقط برای اینست که شما وقتی به آن مملکت رفتید، حس وطنمثل مملکت فرانسه اعزام می

  »یر کنید.گسرمشق خودتان قرار بدهید و آن را در اعماق قلب خودتان جای

  

   
  


