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ھمزيستی يا ھمستيزی:  ايرانيت و کرديت  
 
 

  : بخش اول
  ناسيوناليسم رسمی 

  
  سعيد شمس

  
  

و در ارتباطند   داشته  مشک�ت و مسايلی اشاره  مفاھيم به  ھمه
متمايز ازآن مسايل و بخودی خود معنا و محتوی ندارند و   که

و   از ھم تفکيک شده  تنھا زمانی معنای خواھند داشت که
در ھم می ]  مفاھيم. [حل آن مسايل مطرح شوند راهچونان 

و مسايل مورد ..] [.تنند، از ھم ديگر پشتيبانی می کنند 
تعلق   يگانه  يک فلسفه  يين می کنند و بهبررسی خود را تب

  . باشند  تاريخ متمايزی داشته  ، ھر چند کهدارند
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  رابطه  بخواھند و يا مجبور باشند که  وی کسانی قد علم می کند کهر رودرينحلی )کس غريب و گاه داپار
  کهاز يکطرف بسياری بر اين باورند . رانيت توضيح دھندايمفھوم با ايران و در پيوند ھويت ملی کردھا را 

تماميت   ی کهخطر  بمثابه  ، ھر شکلی از بروز ھويت کردی بBفاصلهکردھا ايرانی ھستند،  اما از طرف ديگر
پارادکس ھمزيستی يا ھمستيزی ميان ھويت  .می شود  سنجيده ,اج تير خود داردآم ايران و ھويت ملی آنرا

کرديت را   آن نگاھی که. بايد درک، طرح و بررسی کرد  را چگونه )ايرانيت( یو ھويت ايران) کرديت(کردی 
عملی می  ،اگر در قدرت باشد  ، کرده توصيه را آن  تنھا چون عامل اختBل می بند منطقآ سياست سرکوب عليه

  .از دست ندھدايران شرايط سالم و بدون کشمکش خود را بازيابد  و يگانگی ملی خود را   تا جامعه کند
  
در شمايل   در شکل سلطنتی و چه  رسمی و دولتی چه عاصر ايران گفتمانھای ناسيوناليستیدر تاريخ م   

سياسی و يا فرھنگی   مسئله  مثابه    به نه کردستان در رشد جنبش ملیکرد و   مسئله   بهو اسBمی آن،فقاھتی 
خورد ت ارضی ايران را تھديد می کند برو تماميي مستقيما يگانگی و امنيت ملی  نان خطری کهچو  بلکه
ريخ صدسال اخير اصطBح چھارگانه آزادی موقت در تا  در تمامی اين دوران، و حتی در دوران به. اند کرده
ی  کرد در ايران چون مسئله  گفتمانھای سياسی حاکم با مسئله  و سندی نداريم که  ، ما ھيچ نشانه٢ايران

ی قانونی جھت برخورد، بررسی و نھايتآ حل   در فکر تدوين )يحه  ، سياسی، فرھنگی و ملی برخورد کرده
ن و يامنيتی، ضد فرھنگی و ضدملی تبي  مسئله  کرد ھمواره چونان  درست بر عکس، مسئله. باشند  اين مسئله
، ساواک، وزارت اطBعات، ارتش ٢خورد با آن رکن  در بر   تصميم گيرندهو ارگانھای ذينفع و   تفھيم شده

   . اند ارتش، ژاندارمری، سپاه پاسداران و بسيج بودهروھای ني
  

از   گفتمانھای دموکراتيک و چپ و يا ناسيوناليزم خلقی و راديکال  کهيم شاھد آن  دو دھه گذشته در ما  بعBوه
کرد   ملل غير فارس بطور کلی و مسئلهدر ايران و برخورد با مواضع سابق پيشين در برخورد با مسئلی ملی 

ناسيوناليزم دولتی و رسمی  مبانی گفتمانی  گام به  ام بهو گ   بطور تدريجی ،بطور مشخص عقب نشينی کرده
است و از اين منظر   ايران کشوری کثيرالملله  اين نيروھا بر اين باور بودند که اگر قبB .اند نزديک شده

خود مفھوم از اين نيروھا  یبرای بخشدر ايران بودند، اکنون ' ملی  حل مسئله'بشکلی از اشکال خواھان 
د بازنگری و يا در بھترين ملی ساکنين سرزمين ايران بيش از ھر زمان ديگری مور تتنوع و کثرت در باف

يران خود اين بازنگری در بافت ملی ساکنين ا. است  شده داده ٣تقليل' تنوع قومی ملت ايران'سطح   حالت به
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راھنمای آن، ناسيوناليسم، در راستای  تئوری؟ او)، مفھوم ھويت ملی و چرا. است بررسی انتقادی  نيازمند
قرار   و گفتمانھای آن، مورد بازنگری ھم جانبه  مدرنيستی از مدرنيته-ساختاری و پسا-نقدھای جاری پسا

  که ،مبنای تئوريک مارکسيستیازنگری ھم در اين ب.  اند بير متفاوت بازسازی شدهاسير و تعا، و با تف گرفته
  ، کهملت-مورد ملت گرايی و دولت ھای ليبرالی در ، و ھم نظريهولوژيکی اين نيروھا بودئقبB راھنمای ايد

د، وپنداشته می شو جاودانی احکام قطعی   مثابه  به از طرف بخشی از نيروھای اپوزيسيون ايرانی اکنون
      .اند بازنگری گرفتهمورد 

   
خص در Bناسيوناليسم ب بطور کلی، و ھويت ملی و    تهمدرني  انعکاس اين نگرش جديد به از طرف ديگر، 

بيشتر نمايانگر حالت عصبی و واکنشی در مقابل   است که  شکلی انکشاف يافته  ادبيات جاری اين نيروھا به
در خصوص تحو)ت بعد از پايان جنگ سرد است تا بررسی جدی از محدوديتھای تئوريک مبانی پيشين 

تعيين ملل در در خصوص پرنسيب حق  محدوديتھای گفتمانی مارکسيتی  يژهملی در ايران، بو  مسئله
بديگر سخن رشد گرايشات ناسيوناليستی در امپراطوری شوروی و يوگسBوی سابق و . خويش سرنوشت

توسط امريکا و عواقب ناگوار جنگھا و کشمکشھای قومی و ملی در اين مناطق و پيامدھای اشغال عراق 
ناسيوناليسم   سبت بهای را ن تندروانه ضديت   که  ترش دادهيک حالت روحی خاصی را گس ، متحدانش در منطقه

   .است  سياسی ايرانی ايجاد کرده در اذھان بخشی از روشنفکرانو جنبشھای ناسيوناليستی 
  

و   ناسيوناليسم اساسا پديده  فراموش می کند که  نجاست کهاز ا  انگاری و غفلت اصلی اين ديدگاهسھل 
پاکسازی قومی در بوسنی در   واتھا و بويژهکر   بھا در جنگ عليهصر  بربريتی که  .مفھومی  مدرن است

ربی صناسيوناليسم  تنھا  ای مدرن است، بلکه ناسيوناليسم پديده  مرتکب شدند نافی اين نيست که ھرزگوين
خود   هک -حق تعيين سرنوشت  از نظريه بيانگر تلفيقی  ه و مدلو اين گزين. نمايندگی می کرد را یمدل معين

مدل اين اعتبار   مدرن است به-از دوران پيش  ارث مانده  بهتجدد ستيز  با عناصر -يستی استپرنسيبی مدرن
  خطا خواھد بود کهصحبت می کنيم    ويژه مدلاين از   زمانيکه  .نمايندگی می کند را ای از ناسيوناسيم يژهو

که تلفيقی است از   اين حالت ويژه  چرا که. فراموشی بسپاريم  بهغربی  اروپايیتفاوت بنيادين آنرا با مدل 
  از ميراث اداری و فکری امپراطوريھای سابق که  بجا مانده  ملت با تمايBت عظمت طلبانه- دولت  نظريه

ای  شيوه  ملت را به-ی تکوين دولت پروسه  که  و عاجز از آن بوده  فقی نبودهمو  در مقام عمل تجربه  ھيچگاه
از مدلھای   ٤' ناسيوناليسم رسمی' اين  مدل در علوم اجتماعی با اصطBح .برساندسرانجامی   دموکراتيک به

  . است  هديگر تفکيک شد
  
  ناسيوناليسم رسمی . ٢
  

اين استقبال . است  ای بخود گرفته اخير ابعاد کامq بی سابقه  ده  ناسيوناليسم در سه  و بحث در باره  مطالعه
سياستمداران، فعالين سياسی سابق و   ی نيست بلکهاتتحقيق محافل و مراکز دانشگاھی و  تنھا محدود به

اما مفھوم . نگاران و ھم چنين مردم عادی را ھم در بر می گيرد روزنامه مھاجر و مقيم در خارج از کشور، 
 . آن می شود  ای گذرا به تنھا اشاره  و يا اينکه غايب است در اين بررسيھايا بطور کلی يونالسيم رسمی ناس

 نخبگانسبی در ميان توافق ناز يک سو اکنون بنظر می رسد  چرا که . در اينجاستمرکزی دقيقآ مشکل 
کسب آزادی را در پرتو راستای ای ايرانيان در  صد سالهنافرجام علت اصلی تBش و ايران وجود دارد 

ی اما از سوی ديگر فراموش م. ايرانی بررسی می کند  ی مدرنيته گسترش نيافتن خرد و ناتمام بودن پروژه
ملت کنونی -صورت نيم بند دولت'داريوش آشوری   گفته  دستاورد اساسی اين تBش ناموفق به  کهشود 
ناسيوناليسم   سياسی است که - نا چھارچوب ايدئولوژيکیھما' بند- صورت نيم'مبانی گفتمانی اين  ٥'.است

ھای   می بايست انديشهناتمام را نقد کنيم   اگر قرار است بنيادھای گفتمانی اين پروژه . است  رسمی نام گرفته
اين و در  راستا تBشی اندک در اين  ی حاضر مقاله. سوآل ببريم يررا ھم ز' بند-صورت نيم'نمای اين راھ

دوم ناسيوناليسم رسمی ايران در در بخش . ھدصرفآ ناسيوناليسم رسمی را مورد بحث قرار ميدبخش 
  . ھای شاھنشاھی و فقاھتی موضوع بحث خواھد بود لهنح
  

   ملت با دستگاه-دولت  محصول تلفيق نظريه می گويد ناسيوناليسم رسمی  )Seton-Watson(واتسن -ستن
تا دوران مدرن معمو) بر   ھای ميانه از سده  است کهسابق وريھای امپراط از ديوانسا)ری بجای مانده

                                                 
٤ Official Nationalism 
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ن سياست روسی کرد ٦.ندا هداشتو فرامانراويی چند قومی، زبانی و فرھنگی سيادت   هدگستر ھایسرزمين
 سBوی سابق، سياست کماليستی ترکی کردنربی کردن ساکنين يوگساکنين امپراطوری سابق تزاری، ص

يک 'سياست   عثمانی و بBخرهسابق مپراطوری زبان اھالی و گروھای ملی و اقليت ھای قومی غير ترک 
اشکالی از ناسيوناليسم   پھلوی در ايران پی ريزی شد، ھمه  توسط رضا شاه  که' ملت، يک کشور و يک زبان

  .رسمی ھستند
  

  : می کند  اشاره  واتسون- ستن  از ی ا گفته  ر تبيين اين مفھوم بهدبنديت اندرسون       
  

سيستم دولتی ملت با   گرايانه تلفيق اردهھمانا   که  –' ناسيوناليسم رسمی'کليدی در تبيين   مسئله" 
جنبش ھای بعد از موجھای دقيقآ ) ناسيوناليسم رسمی(  اين پديده  که باشيم  بايد بياد داشته -است امپراطوری

سر آنھا   با و کشمکشو در واکنش بودند   گرفتهبعد در اروپا  نضج   به ١٨٢٠   هاز دھ  کهخلقی  - ناسيونال
 بودند، اکنون   طراحی شده  نسهتاريخھای امريکا و فرابر مبنای خلقی -اين جنبشھای ناسيونالاگر  . وردندآبر

دھد امپراطوری   ا اجازهت  پس از اين تحول تنھا کمی تردستی نياز بود که. بودند  مدل تبديل شده   خود به  آنھا
  ٧."جذاب بنظر برسدمدرن و  ملی و شمايل در قبا  پيچده  کينه

  
ی ھای بعدی  لهنح  چرا که. دل روسی آن شروع کنيمدر تعريف و ادراک ناسيوناليسم رسمی ناچاريم از م

برای   منوزدھقرن  آغاز سر. بازتوليد اين مدل ھستندکمابيش    ھمه ما،   ، حداقل در منطقهناسيوناليسم رسمی
انکشاف وسعت خاک امپراطوری و تدوام  انقياد مردم و ساکنين طلبی و   تزاری دوران توسعه  روسيه

تزاری از نظر صنعتی   ھر چند روسيه. بود زبان غير روسمردم گرجستان،ارامنستان و ديگر سرزمين ھای 
کشورھای نظير انگليس و تر از  عقب ماندهبسيار   تم اداری و اجتماعیسو پيشرفت ھای فنی، اقتصادی و سي

و  سياسی حضور - نظامی  یقدرت  مثابه  بهی اروپايی ھمچنان  بود اما مصمم بود در صحنه  آلمان و فرانسه
برم م  بعنوان مسئله ناپلئون،   بعد از حمله  ، بويژهراامپراطوری  شرايط مدرنيزاسيوناين . باشد  داشته نفوذ

  ١٨٣٢ی در سال  ا گزارش رسمی و کارشناسانه . بود  دادهآن قرار  تزاری و نخبگان روسیدر مقابل سيستم 
اتوکراسی، 'پرينسيپ   سيستم سياسی امپراطوری بايد بر اساس سه  که تزاری دربار با ھدف متقاعد کردن 

ون قديمی دو پرنسيب اول بقول اندرس. ، تدوين شدپی ريزی شود'  )nationality( ارتدوکسی و مليتی 
مبنای برای ترسيم تفاوت ھويتی اتباع   رتدوکسی ھموارها  تزاری ھويت  ر حقيقت در روسيهد. بودند

، در ھمان حال اتوکراسی بودندسيحی ساکنين آن ماکثريت   ی بود کهئبا ساير کشورھا  روسيه امپراطوری
  . مطلق  تزار را منعکس می نمود و نماد شاخص نظام تزاری بود  سلطه

  
پای   و اندرسون بر اين نکته  )Seton-Watson(واتسن_ستن. کامB جديد بود) مليتی(آخری مفھوم اما اين 

ساکنين يعنی  نصف ساکنين آن اھالی غير روس بودند و اکثريت نصف ديگر   در سرزمينی که  می فشارند که
. نمود د و تا حدی غريب میکامB جدي' ملت'  چونان رعيت در سيستم سرواژ زندگی می کردند ايدهروسی 
برآمد و چيرگی ) پرنسيب مليتی(  با سومی )  رتدوکسی و اتوکراسیا( و دوم تلفيق دو پرنسيب اولحاصل 

ن نوينی از با مفھوم ناسيوناليسم تبيي مدرن-پيش  تلفيق دو ايدهحاصل . بدنبال داشت را نوظھوری  پديده
تزاری   گيھای اجتماعی، اقتصادی و سياسی آن دوران روسيه از ويژه  برخاسته  که دکترين ناسيوناليستی ای

قدرتی نظامی و اروپايی بود اما از سيستم   در ھمانحال که  روسيهشد   اشاره  ھمچنان که. گسترش داد بود
  بود که مند آنزنيا و  اروپايی رنج می بردديگر در قياس با کشورھای  یتر اقتصادی و اجتماعی عقب مانده

 . نوسازی کندخود نظامی سياسی و   طلبانه  اھداف توسعهدر راستای   امپراتوری را سيستم اداری و اقتصادی
را گيھای اقتصادی و اجتماعی  و رفع عقب مانده  امر توسعه  ناپلئون و پيامدھای آن از سوی   روسيهاشغال 

  .بود  نياز فوری و فوتی تبديل کرده  به
  

رتدوکسی، اتوکراسی و ناسيوناليستی ، ا)ليثتث( گانگی و سه  آن گزارش کارشناسانه هکنند کاشف و تدوين
. کار آموزش و پرورش امپراتوری بود وزير محافظه (Sergi Uvarov) سرگی اواروف ، ٨)نارودنوست(

اتوکراسی   احترام و وفاداری به   نجاست کهايز روس ھا با ملل ديگر غربی از آتم  تاکيد داشت کهاواروف 
بر مبانی   تنھا ھويتی ملی که  ھمين دليل در روسيه  به. کليسا توامان دارا ھستند  غربی را با عشق و ايمان به

با  رابنابرين اواروف گزارش خود. مکان رشد و انکشاف داردا  بودهرتدوکسی و اتوکراسی استوار ھای ا پايه
                                                 
٦ Seton-Watson, Nations & State: An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of 
Nationalism, ١٩٧٧, p. ١٤٨  
٧. Anderson, B. (١٩٨٣), Imagined Communities, Verso, pp. ٨٧-٨٦ 
٨ Nationality 
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ناسيوناليسم رسمی اصطBح بعدھا  .پايان می برد  به'  دوکسی، اتوکراسی و ناسيوناليستیارت'شعار رسمی 
  .ين و تعميم مدل روسی در فرھنگ سياسی جای قابل توجھی بخود اختصاص می دھديبدر ت

  
 ،تزار جديدنيکBی اول،  روس خلق شد و ' ملت'وم ھتوسط اواروف مف  شده  سياست توصيه از اين  برخاسته

ی   ا نشان احترام سر خم کرد، سنت  کامq جديد و  کشف شده  به' ملت'بار در مقابل   در مراسم تاجگذاری سه
' ملت'مفھوم   اين در حالی بود که .متداول بود  از زمان تاجگذاری او تا الغای سيستم تزاريسم در روسيه  که
از دولت   ی اطاعت، فرمانبرداری و پيروی بی شبھهتنھا تداع آن تثليث مقدس  و ناخوانده  خلق شده  تازه ءجز

مستقلی واحد و ای  خانواده  مثابه  به  روسيهی  جامعه نگاه ناسيوناليسم رسمیحقيقت در  در. درا می کر
  و قدرت مطلق است در اداره  پدر صاحب اتوريته. او بودند کودکان روسھا  تزار پدر و بقيه  کهتصور می شد 

ضروری باشد و در راستای اعتBی  ھم  هھرگا  د و البتهزادی اعطا می کنآنھا آ  اسب بداند بهکان و اگر منکود
  . آزادی را از آنھا سلب می کند و آنھا را دارد  ش حق تنبيهفرزندان

  
 . گيرد پیرا سياست کBن مدرينزاسيون   مصمم بود کهھويت ملی  گيری از اين مفھوم با بھره تزاری  روسيه
ھمين دليل، زبان   و به .جديد را نمايندگی می کرد، زبان روسی بود' ملت'ھويت ملی اين   مرکزی کهعنصر 

  اين بحث با  در اين راستا اندرسون در ادامه. روسی زبان رسمی دربار، اشرافيت و اداری امپراطوری شد
زبان دربار سن   که می شود مھم را بما ياداور  اين نکتهواتسون - ن ستنيگيری از کار تحقيقاتی پيش بھره

تزاری   امپراطوری روسيه ، و زبان اشرافيت ن فرانسهزباو اوائل قرن نوزدھم پيترزبورگ در قرن ھيجدھم 
زبان و   مطالعهتزاری   بازسازی و نوسازی روسيهدر راستای و  'مليتی'اما پس از پذيرش اصل . آلمانی بود

و يک ' خدا تزار را حفظ کند'سرود ملی    ،در دانشگاھا شدهجزو واحدھای اجباری تحصيل   تاريخ روسيه
 (Mikhail Glinkaتوسط موسقيدان مشھور، ميخائل گلينکا  که' زندگی برای تزار'اپرای ملی تحت عنوان 

  . بود، عناصر )ينفک اين ھويت ملی شدند  تنظيم شده  ) -
  

  سی کردن ھمهرو  رنيزاسيون ھمانا ايدهتزاری در راستای مد  ی روسيهکاربرد سياست مرکزيترين عنصر
اما در ھمانحال   م پيوستهھب تبيين  تزاری حداقل سه  کردن در روسيه سياست روسی. اتباع امپراتوری بود

مفھوم ايجاد   به ٩'روسی کردن'کاترين کبير سياست او{، برای نيکBی اول و داعی می کرد، ت را متمايز
  ثانيآ، روسی کردن در شکل پروسه .شد  بنيان نھاده  و نرمھای يگانه داریيستم واحد و متمرکز و مدرن اس

امپراتوری و در راستا پی ريزی   تحت سلطه مردم و ساکنين  ھمه تصور يکپارچگی  نگيختهنسبتآ خودا
نھايتآ . انکشاف يافت آن بود زبان روسی کاتاليزوری اصلی  زندگی واحد که  شيوه  سياست انطباق مردم به

 کارايی سBح  مثابه  روسی کردن فرھنگی به. نضج گرفت آن سياست روسی کردن در شکل و معنای فرھنگی
ندر سوم و دولتھای الکسا  واکنش عجو)نهمحصول سياست سازی -دولت و روند  پروسه امپراتوری در

  ولتھای مختلف روسيهد  ر حاليکهد. فتمردم غير روس زبان تکوين ياناسيوناليسم   نيکBی دوم در تقابل با
 ھادوم و سوم بسيار بعد ھای از اوائل قرن نوزدھم دنبال می کردند، تبيين را تبيين نخست روسی کردن

  بومی غير روس اما روسی شده  و اقشار تحصيل کرده مؤثر روشنفکران روسی انکشاف يافتند و بدون نقش
اندرسون در اين راستا .  تزاری عاجز از توليد مبانی گفتمانی آن و عملی کردن آنھا بودند  دولتھای روسيه

سياست روسی کردن يک سياست   بزرگی خواھد بود از آنجا که  در ھمان حال، اشتباه"  می گويد که
در پشت ' کبير  وناليسم روسيهناسي'يکی از ھدفھای اصلی خود ھمانا بسيج   به  امپراطوری بود گمان کنيم که

    ١٠."سر سلطنت بود، نائل نشد
  

  نبود و ازين زاويه' ليبرال- بورژوا'امپراتوری  و بلژيک  تزاری بر عکس دولتھای بريتانيا، فرانسه  روسيه
دولتی امپرياليستی رنج نمی  و ساختار از تناقض و تقابل ميان مفاھيم حقوق و آزاديھای جھانشمول و شکل

ناگزير از احيا و بسر می برد و اروپايی ' بورژوايی'ھم در دوران و فضای   روسيه  اما از آنجا که. برد
برآمد و تBش در جھت نوسازی امپراتوری حاصل   .مدرن خود بود-و پيش  کھنهامپراتوری مدرنيزاسيون 

ع دورزدن مدل اروپايی مدل روسی يا ناسيوناليسم رسمی در واق  .ای از ناسيوناليسم بود چيرگی مدل ويژه
گسترش مفھوم ناسيوناليسم در نظم . غربی بطور کلی و مدل فرانسوی و امريکايی بطور مشخص بود

اين دليل   تنھا به -ی حکومت ملی و قانونی و دموکراسی بود بر پايه  که -  سياسی و اجتماعی اروپايی غربی
از    می شد کهو تصور    سياسی فورموله  جامعه  بهملت به مثا  پديدهدر چھارچوب مفھومی خود   کهميسر شد، 

مبنای  می بايستو  وانستمی ت  کهبود مستقلی  ظرفيتحامل   و درنتيجه  متمايز بودهاداری   و دستگاهدولت 

                                                 
٩ Russification 
١٠ Anderson,  ،٨٨ھمانجا، ص  
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درست بر عکس در . تعيين نمايد  را و مرز و مشروعيت قدرت سياسی  بوده) اقتدار سياسی (ساورنتی 
اين می شد و در   و کليسای ارتدوکس توضيح داده  رسمی ملت با دولت، تزارناسيوناليسم گفتمان روسی و 

سروری سياسی   کليسای ارتدوکس و ھم منعکس کنندهو نگھبان حافظ ھم   که در ھم آميزی اين  دولت بود
درت سياسی حق تعيين مرزھای مشروعيت ق  کهبود اين اعتبار تنھا عنصری در اين ھويت تثليثی   و بهبود 
  . دارا بودرا 
  

را  ١١یدولت پارمند کھن  فرھنگی و چند زبانی روسيه-قومی، چند-چند  در جامعهاين قرائت از ھويت ملی 
ا در پرتو مبنای قومی بود و تنھ-ای چند جامعه  در برگيرندهخود   -نابرابری ميان روسھا   بنيان نھاد که
را گسترش مردم غير روس زبان   - سياسی روسی کردن تصور يگانکی و يکپارچگی داشت-ايدئولوژيکی

و   مدرنيتهناتمام ی  پروژه  يوناليسم رسمی در روسيهرآمد و چيرگی ناسدستاورد و نتايج اصلی ب  .می داد
تزاری  مBک-بووژوا گفتمانی اين ھويت ملی تنھا نخبگان در توليد بنيانھای. بوداين سرزمين شکست آن در 

  روسيه'  يک بينش ايدئولوژيک خاص و متعلق به  بديگر سخن، ناسيوناليسم روسی به. سھيم نبودند
ئولوژی ھای راديکال و ايد  سودای  ی را کهئھا شمار بسياری از محافل و گروه  ، بلکهمحدود نبود 'بورژاويی

ايرانی از ناسيوناليسم و از نخبگان   نزمان کهآ. بود  شتند، نيز در خود گرفتار ساختهدر سر دا دمکراتيک
غافل از ستان صحبت می کنند در کرد' طلب  تجزيه'و ' طلب تحول'خطرات گفتمانھای ناسيوناليستی 

رھنگ ايرانيان با ف. ايرانی ھستند  خويشاوندی گفتمان خود با سنت ناسيونالسيم رسمی و تنگ انديشانه
در در سالھای اخير مدرن -ھای پسا  انديشه  در حاليکه، اند اند و زيسته شده  از اين سنت پرورده  برخاسته

اما ضرورت نقد ناسيوناليسم رسمی و  است  شده  ای روبرو با استقبال نسبتآ گستردهايرانی  روشنفکرانميان 
برآمد ناسيوناليسم رسمی  پس از اين درآمد در بخش بعدی . است  ايرانی بطور جدی طرح نشده تجدد ستيز

  . پی خواھم گرفت آن ايرانی و چيرگی آن در اشکال سلطنتی و فقاھتی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١١ Composite State 
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  :بخش دوم

 و ظھور ناسيوناليسم رسمی در ايران         دگرديسی در گفتمان دوران مشروطه 
                                                                                  

                         
    پيش نويس و متمم  قانون اساسی مشروطه .١
  

اکنون توافق نسبی در ميان مورخين و صاحب نظران تاريخ معاصر   بحث پيشين را از اينجا پی می گيرم که
در ايران   سر آغاز و برآمد ناسيوناليسم  مثابه  را بايد به'  خواھی  مشروطه'جنبش    که ايران وجود دارد

شده است، من   اين توافق وجود دارد و در ارتباط با اين تحول تاريخی سخن بسيار گفته  از آنجا که.  سنجيد
پيش نويس و متمم قانون اساسی   ای گذرا به در اينجا قصد ندارم وارد جزئيات اين مبحث  بشوم و تنھا اشاره

  ،جنبش اصيل ملی در ايران  بمثابه  انقBب مشروطه  کهاين توافق ھم وجود دارد   چرا که.  می کنم  مشروطه
  قانون، عدالتخواھی و آزادی را در ايران پی ريزی کرد و پتانسيل آنرا داشت که  رويکرد و گرايش به

اما . ساکنين ايران را در چھارچوب حکومت واحد ملی ميسر سازد   و دمکراتيک ھمه  ھمزيستی داوطلبانه
اين حالت مطلوب را موقتآ  ، را از مسير اصلی خود خارج کرده دی رضا شاه  اين تحولتثبيت حکومت استبدا

قانون اساسی   را می توان با بازگشت به  اين جمع بندی ناظر بر آنست آن اميد از دست رفته. ناممکن ساخت
يوناليسم خلقی فکر می کند تحول از گفتمان ناس  از آنجاست که  غفلت اصلی اين نگاه. متحقق کرد  مشروطه
 ١٢'خويشاوندی  انتخابی'و  استبداد رضا شاھی  و ناسيوناليسم دولتی در خq انکشاف يافته  به  مشروطه

  . فراموشی می سپارد  کارگری  آنرا دراين تحول به ،گرفته  ميان اين دو گفتمان را ناديده
  

مطلوب سياسی آتی در جريان است،   تحول سياسی در ايران و ساختار  بحث در باره  اين روزھا که  بعBوه
شرايط  مناسبی در راستای پاسخ  ،قانون اساسی و اجرای آن  با بازگشت به  بسياری بر اين باورند که کسانی

و ھم قانون اساسی جمھوری اسBمی   ھم قانون اساسی مشروطه.  ايرانی ايجاد خواھد شد' اقوام'  مسئله   به
امروز سطح آگاھی و انتظارات ايرانيان بسيار .  اند تصويب رسيده  به  ،ن شدهدر شرايط تاريخی متفاوتی تدوي

فراتر از سقف ھر دو سند قانون اساسی است و قاعدآ خواست تدوين قانون اساسی ديگری نمی بايست 
،  يا با  قرار داشته  و تدوين ھر دو سند يا در حاشيه  فراتر از اين کردھا در تھيه.  حساسيت ايجاد کند  اينھمه

خواست کردھا برای   ،در نتيجه. نمايندگی سياسی محروم بودند  از ھرگونه  ،شده  رانده  حاشيه  زور عريان به
قانون  بر ای  از اين منظر مروری فشرده ما .تدوين قانون اساسی نوين خواست منطقی و مشروعی است

  انقBب مشروطيت ايران، با ھمه  ود کهاما در آغاز )زم است تاکيد ش.   خواھيم داشت  اساسی مشروطه
جزء   ما و دو سند قانون اساسی  مشروطه  کاستی ھای آن، يکی از مھم ترين تحو)ت تاريخی در منطقه

دادن    معنای کم جلوه  اين دو سند به  در باره  کوتاه  اين مکث  ،دستاوردھای مھم اين تحول تاريخی بوده
  .      اھميت آنھا نيست

  
و متمم قانون اساسی . م١٩٠٦دو سند پيش نويس قانون اساسی   مشتمل بر   ون اساسی مشروطهقان  

پيش نويس قانون . پيش نويس قانون اساسی، سند شفاف، موزون، و روشمندی نيست.  است. م١٩٠٧
و   شدهسر ھم بندی   با عجله  بعلت مريضی مظفرالدين شاه  است که  ماده ٥٢ای موجز و  اساسی شامل ديباچه

 ٥اين سند مطابق قانون اساسی بلژيک و حداقل   ماده ٦. قبل از فوتش توسط او امضا شود  ھدف آن بود که
دو مجلس قانون گذاری، مجلس   ايده  در حاليکه. بلغارستان است ١٨٧٩ سال آن برگردان قانون اساسی  ماده

در ھمانحال حق انتصاب نيمی از اعضای مجلس سنا  و شورا و مجلس سنا، مطابق با قانون اساسی بلژيک 
توسط ھيئتی  ١٩٠٧  پيش نويس سند ديگری در فوريه  ١٣.بود  مطابق با قانون اساسی روسيه  توسط شاه

امضای محمد علی   به ١٩٠٧در اکتبر   ،شده  ای با ھدف تکميل سند پيشين و رفع نارسائيھای آن تھيه ويژه
است و   ماده ١٠٧متمم قانون اساسی شامل .  است  شده  م قانون اساسی شناختهنام متم  به  رسيد که  شاه

حدود و ثغور ضمن تصريح  درمواردی،  مھمترين مواد آن اختيارات و قدرت نمايندگان مجلس را تعريف کرده
ای  حی ويژهبا لواي  بعBوه. بر مسئوليت دولت و وزرا در قبال مجلس تاکيد دارند،  در نظام مشروطه  قدرت شاه

                                                 
١٢ Elective affinity  

.    ق١٣٢٤،  ل تقنينيهاو  مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره)  "١:  کنيد به  مراجعه  در خصوص قانون اساسی مشروطه ١٣  
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در کليت  ,امور اقتصادی و ارتش  در مورد ضرورت وجود شوراھای استانی و شھری، و چگونگی اداره
    ١٤.خود از صراحت بيشتری در قياس با سند پيشين برخوردار است

  
قوانين اساسی بلژيک و بلغارستان  با در نظرداشت  مذھب شيعه،  سنت   کلمه  به  اين سند ھم برگردان کلمه

رنگ را   برای مثال طبق اين سند پرچم رسمی ايران مثل پرچم بلغارستان ھمان سه.  فرھنگ ايران است و
رديف قرار   جای دو رنگ اول عوض شد، يعنی رنگھای سبز، سفيد و قرمز در سه  داشت با اين تعديل که

بيگمان ھدف  ١٥.فتمنظور تدوام اصل سلطنت نشان شير و خورشد در وسط آن قرار گر  شدند و به  داده
در . بود  شاه  تداعی ميکرد، تحديد قدرت مطلقه'  مشروطه'خود مفھوم   خواھان، آنچنانکه اصلی مشروطه

 ٣٥  ماده. است ١٩٠٦  ساسی شفاف تر از سند مصوبه سالاين ھدف سند متمم قانون ا  راستای رسيدن به
اما   ١٦".است  امانت گذارده  زد شخص شاه بهملت ن  ای است که سلطنت وديعه: "است   سند چنين تدوين شده

حق وتوی قوانين مصوب مجلس   طبق مواد سند متمم،  شاه. ابھامات بسياری است  اين سند ھم در برگيرنده
صدور احکام و دستورات برای ترتيب اثر : "است  تدوين شده  اين گونه ٤٩  را ندارد، اما در ھمانحال ماده

است،   مجريه  در راس قوه  شاه  کهتصريح می شود  ٢٧  در ماده  ١٧".است  ارت شاهقوانين، از اختي  دادن به
قوا   فرمانده  شخص پادشاه. از پاسخگويی در قبل دولت معاف است  پادشاه ٤٤  اما در ھمانحال بر اساس ماده

  ). ٥١  ماده(، و حق اعBن جنگ و يا پذيرش صلح را دارد ) ٥٠  ماده(محسوب می شود 
  

ھر چند روشنمند و منسجم  نبوند، اما در  ١٩٠٧ سال و مصوب ١٩٠٦ سال ند قانون اساسی مصوبدو س
ناظر بر اصل  ٢٦  فی المثل ماده. عناصری از فرھنگ و مفاھيم سياست بين الملل آن دوران بودند  بر گيرنده

تمام اتباع "  بود که  يد شدهتاک ٨  و در ماده" .از اقتدار مردم است  برخاسته  قدرت حاکمه: "حاکميت ملی است
از   کلمه  به  کلمه  ترجمه ,اغلب اين مواد سند متمم ١٨."ايران در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند

  داشت که  اما بايد توجه. ی مدرن و دمکراتيک دارنداھمين دليل محتو  مواد قانون اساسی بلژيک بود، به
گان  يکدست نبود، ھم روشنفکران آن دوران و ھم تدوين کننده  فکر و سياست در دوران مشروطه  عرصه

مفھوم .  نداشتند'  ايرانيان'، و 'مردم'، 'ملت'سند قانون اساسی برداشت روشن و واحدی از  مفاھيمی چون 
ھمانا  ’ملت‘  بود و منظور از مردم و بعدھا واژه  شھروندی در فرھنگ سياسی آن دوران ھنوز رسوخ نکرده

است اما بر   ايران سخن رفته' مردم'اتباع   و يا   از برابری حقوقی ھمه ٨در ماده     ١٩.بود'  رعايااجماع '
تنوع ايتنيکی و زبانی و فرھنگی   ای به در سند متمم قانون اساسی ھيچ اشاره ،عکس قانون اساسی بلژيک

رسميت   اگير در پذيرش و بهبر خBف تصور رايج و نسبتآ فر.  است  ايرانيان و يا ساکنين ايران نشده
است، متن   شده  در آن از اقوام ايرانی اسمی برده  شناختن اقوام ايرانی در قانون اساسی، تنھا سندی که

  نمايندگان بهدر اين متن تعداد  . دو سند قانون اساسی  است، نه ١٩٠٩  اولين قانون انتخاباتی مصوب ژوئيه
، ترکمن و  شاھسون، قشقايی، خمسه(  -ايران  قوم برشمرده ٥برای ھر يک از  ،عضو محدود شده ١٢٠

  باشد که  توضيح نداشته  نيازی به  اين نکته  اميد است که. بود  شده  در نظر گرفته  يک نماينده)  بختياری
و نقش اين   پيامد جنگ داخلی و فتح پايتخت توسط  مشروطه خواھان'  اقوام برشمرده'بکارگيری عبارت 

  در قانون اساسی و نه  نه ١٩٠٩جدا از اين سند قانون انتخاباتی سال .  ه قومی در اين کارزار بودپنج گرو
اھميت اين   تدوين کنندگان اين اسناد يا متوجه.  بود  نشده'  اتباع ايرانی'تنوع قومی   ای به در متمم آن، اشاره

  خواھيم شد که  بحث متوجه  در ادامه.  اند هاند و يا تعمدآ در اين مورد سکوت را ترجيع داد نبوده  مسئله
  . می شود  و در کدامين سو اين سکوت شکسته  چگونه

   
  
  

                                                 
١٤ Arjomand, Said Amir (١٩٩٣) ‘The Constitutional Law’ in E. Yarshatar, Constitutional Revolution, 
volume VI, California: Mazda Publishers.  
١٥ Lockhar, L (١٩٥٩) “The Constitutional Laws of  Persia,: an Outline of Their Origin and 
Development” Middle East Journal, ١٣, pp. ٨٨-٣٢٧ 

 ١٦  ��� 	
�� � را" �'ه�, ا���  �$"د�*�( )'د ���رت   �$] "�![ �� ا��س ی� ��� ��ری�� و�ی��	 ی�
  ٦٩- 7�٣٦٢�ی6 ��ی	3 �ی��2�5،   ، �$��ری4 �ی	ار3 ای�ا2ی�نا0زود ، 

سيرجانی، ھمانجا.  ١٧  
                                                                                                                                                                   .                                                  
١٨.  Browne, E, Persian Revolution, pp.٤٠٠-٣٥٣  

- ١٥٣صص ١٩٩٧،  ،" و^يت فقيه"  ھای نظريه ايرانی و پيش زمينه  آجودانی، مشروطه  ماءشاZ  يد بهکن  مراجعه  دراين زمينه. 
١٧٩١٩  



 ٨

   ر ايراند ٢٠'دو گفتمانی'گی ناسيوناليسم  شرايط تاريخی برآمد و چيره .٢
   
گفتمان ناسيوناليسم رسمی در ايران از آنجا نيازمند   ھا و شرايط تاريخی ظھور و رشد و غلبه زمينه 

  به  ی دگرديسی از ناسيوناليسم خلقی مشروطهاتنھا محتو  آن شرايط نه  بازنگری و بررسی است که
دوران مورد بحث .  رقم زدھمچنين افق ھا و دورنماھای آتی ھويت ايرانی را ھم   ناسيوناليسم دولتی،  بلکه

و انحBل مجلس دوم تا   ، يعنی از زمان اولتيماتوم روسيه. )م١٩١١-٢١/ ق١٣٢٩- ٣٩(  درست يک دھه
بود   بحران سياسی و اقتصادی مزمنی در ايران نضج گرفته  در اين دھه.  را در می گيرد. ش١٢٩٩کودتای 

  ژانويه ٢٨سال پس از انحBل مجلس دوم، در   سهدرست .  ھر دم وضعيت کشور را نابسامانتر می کرد  که
ھای متعدد اين دوران عاجز از   نمايندگان مجلس سوم و کابينه. انتخابات مجلس سوم برگزار شد. م١٩١٤

امپراتوری   پس از آنکه. م١٩١٤در نوامبر .  ای بودند ايفای ھر نوع نقشی در مسائل خارجی و منطقه
تحت   نگ شد،  دولت مرکزی سيادتی خود را بر مناطق غربی و شمالی کهنفع آلمان وارد ج  عثمانی به

تحت نفوذ روسيه و بريتانيا بودند، از دست   کنترول نيروھای عثمانی بودند، و بخشی از شمال و جنوب که
ھای  جنگ جھانی اول کابينه  مجلس سوم منحل شد و تا پايانه  ماه ١١پس از . م١٩١٥در نوامبر . بود  داده

  . دون مجلس بر ايران حکومت می کردندب
  

پس از پايان جنگ  شرايط نسبتآ مساعدتری برای رجال و روشنفکران ايرانی در برخورد با مسائل و 
  معنای پيروزی متفقين و سقوط امپراطوری عثمانی، بلکه  تنھا به  پايان جنگ نه.  فراھم شد  مشکBت جامعه

  پس از اين تحول عمq. اين کشور نيروھای خود را از ايران خارج کند  تدوام انقBب در روسيه باعث شد که
  خليج فارس برای بريتانيا منطقه  ما و بويژه  منطقه. بريتانيا تنھا قدرت موجود در ايران بعد از جنگ بود

  بهورود   خليج فارس دروازه  ھمچنين برای اينکه  صرفآ بخاطر منابع و ذخاير غنی آن، بلکه  حياتی نه
بمنظور تدوام سيادت بر ھندوستان يکی از ستون ھای اصلی سياست   ھندوستان بود و حفظ امنيت اين منطقه

از  ،اما از سوی ديگر، بريتانيای فاتح جنگ و ابر قدرت. ما را تشکيل می داد  اين کشور را در قبال منطقه
  ممکن ادامه  را با حداقل بودجه  منطقهدر اين  بحران مالی شديدی رنج می برد و نياز داشت  حضور خود را

برای حفظ امنيت   مالی و انسانی را که  اين کشور ھزنيه   اولويت ھای سياست بريتانيا می طلبيد که.  دھد
ايران   در سالھای پيش از پايان جنگ به  حداقل برساند و نيروھای را که  بود به خليج فارس اختصاص  داده

در ھمانحال اين چرخش، سياست و استراتژی .  در عراق مستقر کند  ،ران خارج کردهبود از اي  اعزام داشته
ھای بازسازی دولت   اين شرايط زمينه.  بود  آلترناتو بمنظور تحکيم کنترل بريتانيا بر ايران را مطرح کرده

قش بريتانيا در جوانب ن  ھمه.  ايجاد دولتی واحد و مقتدر در کشور را مھيا کرد  ناتوان ايران و کمک به
ژنرال آيرون سايد،   که  ق ھنوز کامB روشن نيست، ولی مسلم است که.١٢٩٩کودتای سوم اسفند سال 

فرماندھی تيپ قزاق و ھم بعدھا در تشويق او   نيروھای بريتانيا در ايران، ھم در ارتقای رضا خان به  فرمانده
منافع اصلی بريتانيا در راستای ايجاد ثبات در ايران   ولی مسلم است که ٢١.است  کودتا نقش جدی ايفا کرده  به

  و در ھمان حال منافع بريتانيا را ھم تھديد نکند، سمت گرفته  بتواند اين ثبات را ايجاد کرده  و ايجاد دولتی  که
  .  بود
  

نضج   اهای و وضعيت نابسامان داخلی، دو گرايش و يا دو ديدگ در واکنش در برابر اين شرايط  جديد منطقه
گرايشات ناسيوناليستی رمانتيک و   اول، خيزش دوباره. در تحو)ت آتی کشور نقش جدی ايفا کردند  گرفتند و

شکلی از اشکال تدوام موج جنبش   اين گرايش ھر چند به. خلقی در ميان روشنفکران ايرانی بود
منشآ دگرديسی   مشروطه  ژهپرو' بازسازی'ناسيوناليسی دوران مشروطه بود،  اما در تBش خود برای 

که تBش داشت مبانی گفتمانی خود را در راستای   يعنی گفتمان ناسيوناليستی دوران مشروطه. معينی شد
ايران و خطر   سازگاری با تمدن مغرب زمين تدوين کند، متاثر از نتايج ويرانگر جنگ جھانی اول بر جامعه

سات ناسيوناليستی تند، رمانتيک، متجدد اما ضد احسا  اضمحBل و فروپاشی کشور جای خود را به
بقول مورخ معاصر، ھمايون کاتوزيان، ظھور اين گرايش ناسيوناليستی  در . ستيز داد  امپرياليست و بيگانه

خشم و " از احساس   ی جنگ جھانی اول برخاسته و در پايانه"  سياست و ادبيات پس از انقBب مشروطه"
سياسی و ادبی کشور را   پود جامعهوتار  بود که" عقب ماندگی و ضعف سياسیشرم از اضمحBل فرھنگی، 

و ناسيوناليست بود '  واقعی دوران مشروطه'شاعر   معنای اخص کلمه  به  عشقی که  ميرزاده. بود  فرا گرفته
  :٢٢اين شرم و خشم را چنين بيان می کند

                                                 
٢٠. Double Discourse 
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  گر اين بی پدر است اپدر ملت ايران 

  پدرش بايد ريد چنين ملت و گور  به
 

و   مخالف امپرياليسم اروپايی و در عين حال شيفته: "گفتمانی متناقض داشت ،اين گرايش ناسيوناليسی
شامل بخش اعظم ميراث ايرانی، حتی شعر  -ھنجارھا و سنتھا  مفتون فرھنگ و قدرت جديد آن بود، از ھمه

افتخارات ايران باستان در قالبی   ض بهاحساس بيزاری و گاه حتی شرم می کرد و در عو -کBسيک ايران
داوری اروپائيان   رمانتيک مغرور بود، از عوام و رفتار و عادات آنھا در عذاب بود، و از اين می ترسيد که

کورش،   استوار شود، ليکن به' آنھا'و رخت و لباس و طرز زندگی   بر مبنای شکل و قيافه' ما'  در باره
  اين ترتيب ھم طرفدار اروپا و ھم ضد امپرياليست، ھم به  می باليد، به' آريا نژاد'داريوش، انوشيروان و 

در وضعيت   اين گرايش در دوران جنگ اول جھانی و بويژه  ٢٣."خود می باليد و ھم خود را نفی می کرد
عشقی، ابوالقاسم )ھوتی و   سياسی بحرانی پس از جنگ در اشعار شعرای چون عارف قزوينی، ميرزاده

  . ای داشت خی يزدی رنگ و جای ويژهفر
  

بخش قابل توجھی از   دوم صحبت کرد که  ليست و رمانتيک بايد از گروه ثانيآ، در کنار اين جريان پوپو
.  خواھان، سياستمداران، دولتيان و تکنوکراتھا  و روشنفکران دولتی را در می گرفت  مشروطه

  اور، عبدالحسين تيمور تاش، علی دشتی و فرج هللاسياستمدارانی چون محمد علی فروغی، علی اکبر د
شيبانی، در   سرتيپان، امير طھماسبی، امير احمدی، يزدان پناه و سرھنگ حبيب هللا نظاميان چون ؛ وبھرامی

  عقBنی مطرح بود نه  دوم از زاويه  برای گروه  اول،  طرح مسئله  گروه  بر عکس. بودند  صفوف اين گروه
آيا اجرای اصول مشروطيت   اين بود که  سخن ديگر  سئوال مرکزی برای اين گروه  به  .تيکیاحساسی و رمان

با اين وضعيت خراب اقتصادی ايران، ھرج و مرج و نا امنی از لحاظ استقBل سياسی کشور، کاری است 
  کار مطبوعاتی و اولی عمدآ  در گير   اگر تفاوتھای اين دو گروه، که  خطای جدی خواھد بود که  ؟  عاقBنه

اما ھر دو . شود  گرفته  ناديده  اداری و نظامی داشت،   نگاری و ديگری مقام و موقعيتی  در دستگاه روزنامه
و پايان جنگ جھانی اول بشدت   از وضعيت نابسامان اداری و سياسی کشور پس از انقBب مشروطه  گروه

  عشقی که.  کشور بودند  دی و بنيادی سيستم ادارهمتفاوت طرفدار تحول ج  از دو زاويه  ،ناراضی بوده
  و دولت ھای ناتوان  دوران جنگ اول جھانی بر بادرفته' انقBب ادباری'خواست ھای خود و خلق را در پناه 

  :سر می دھد  چنين شکوه ،می ديد
  

  گويمت من ازين انقBب بد بنياد  چه
  ای شياد ای از بھر دسته شد وسيله  که
  خرابی شدند از آن آباد مردمان  چه

  باد استبداد گر انقBب بد اين، زنده
  بود، ازين انقBب بود بھين  ھر چه  که                                         

  
اين گرايش ضد اجنبی خود محصول  .  ضد عربی داشت  ی ضد اجنبی و بويژه گرايش دوم  آشکارا صبغه

) ١٩٢١- ١٩١١(   ی گذشته ساله  بر بستر  تحو)ت ده  ھای پيشين بود اما دهکارھای روشنفکران ايرانی در 
ھر چند گرايش اول ارزشھای مذھبی و اشرافی .  بود  ای برای نسل دوران مشروطيت پيدا کرده جذابيت ويژه

و در  و جBل ايران باستان و شاھنشاھی بود   شکوه  می گرفت اما در ھمانحال سخت شيفته  سخره  کھن را به
اين . سودای نوسازی ايران با بيان نوستالژيک اين ارزشھا را در زبان و گفتمان مدرن بازتوليد می کرد

می توان آن را با   دوم ايجاد کرد که  مساعدی برای شکل گيری نوع پيوند با گروه  اول زمينه  گی گروه ويژه
  . توضيح داد ٢٤'خويشاوندی انتخابی'مفھوم  

  
و تحليل علل رشد و   منظور تجزيه  شناس آلمانی به  توسط ماکس وبر جامعه' ی انتخابیخويشاوند'مفھوم 

او آنرا   وبر تBش داشت مدل متفاوتی از مدل مارکس، که.  داری در مغرب زمين اختراع شد ظھور سرمايه
  در غرب را ارائه داری و تحليل ظھور سرمايه  ارزيانی می کرد، در تجزيه  مفيد، علمی و سودمند اما يکجانبه

  مسير حرکت تمدن مغرب زمين در راستای مدرنيته  ه طور قطع تعيين کنند  به  از ديد ماکس وبر، آنچه. کند
در   .می نامد' عقBنيت رسمی'او آنرا   است که  ای از عقBنيت بوده شکل ويژه  عقBنيت محض بلکه  ، نه بوده

                                                 
٢٣ Katouzian, H. (١٩٩١). Sadeq Hedayat: the Life and Legend of an Iranian Writer, I.B. Tauris, p. ٨٦-
٨٩. 
٢٤ Elective Affinity 
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جھان مدرن مغرب زمين نبود،   ت رسمی تنھا منحصر و محدود بهعقBني  ھمانحال ماکس وبر تاکيد داشت که
ماکس . ھند نيز وجود داشت و در جھان باستان، دوران قرون وسطی و در جوامع غير غربی مانند چين  بلکه

فرد   گی منحصر به داری ابتدا در مغرب زمين متحقق شد و ويژه سرمايه  رشد و توسعه  بود که  وبر متوجه
چرا اين طور بود، ماکس وبر تحليل طبقاتی کارل مارکس را   اين سئوال که  در راستای پاسخ به .غربی يافت

در   ماکس وبر، يکی از عوامل اصلی اين رشد و توسعه  عقيده  به. کافی نمی ديد  ھيچ وجه  مفيد و )زم اما به
   ٢٥.بود ’اخBق پروتستانی‘مغرب زمين، 

  
در پی آن نيست   کهو اخBق پروتستانی تاکيد داشت  ٢٦'داری سرمايهروح '  ماکس وبر در توضيح رابطه

بسيار   و تحليل  رابطه  تجزيه    ، اودرست بر عکس. دومی عڵت ظھور اولی است  بگيرد که  نتيجه'  ابلھانه'
بر داری و منطق ناظر  و بغرنج ميان اخBق پروتستانی و بخشی از عقايد کالوينست ھا با روح سرمايه  پيچده

اصطBح   او در توضيح اين رابطه. داران جھت کسب سود و ارزش اضافی را مد نظر دارد فعاليت سرمايه
اين دو گروه   در توضيح رابطه' خويشاوندی انتخابی'با بکارگرفتن مفھوم . بکار برد'  خويشاوندی انتخابی'

بگيرم علت اصلی   نتيجه ،گرفته  اديدهآنھا را ن ھای  اجتماعی و ايده  من ھم نمی خواھم تمايز ميان پايگاه
در .  رمانتيسم آنھا جستجو کرد  اول، بويژه  ھای گروه ظھور رضا شاه و تثبيت سلطنت او را بايد در ايده

 ،متناسب با سطح رشد آگاھی آن دوران و از منظر گفتمان امروزين ايرانی  حقيقت سياست ھر دو گروه
اين دليل   به  محتوی اعمال آنھا عقBنی بود، بلکه  اين دليل  نبود که  ا بهعقBنی بودن سياست آنھ. عقBنی بود

  سياست دو گروه  آنچه. محصور می کردند  معناھای آگاھانه  اعمال خود را در يک رشته  ھر دو گروه  بود که
د زندگی بر ضرورت نوسازی کشور با ھدف کنترل روشمن   تاکيد ھر دو گروه  را دمساز و ھماھنگ می کرد

  .بود' ايران'در راستای احيای عظمت باستانی ' ايرانيان'
  

ھمياری آن دو   در کنار اين خويشاوندی انتخابی فاکتوری ديگری در ايجاد شرايط مساعد و تحکيم زمينه
می   ھمياری ميان گرايشھای مختلف را ممکن ساخت، ابزار تحليلی بود که  نقشی جدی داشت و زمينه  گروه

در چگونگی تدوين مواد قانون   ما قبq در تاملی که.  مدرنيته نام نھاد  به  ٢٧'برخورد گزينشی'را توان آن
در   کارکرد اين شيوه  شکلی از اشکال به  اساسی و اقتباس آنھا از قوانين بلژيک و بلغارستان داشتيم به

  عنی کهبرخورد گزنيشی بدين م.  کرديم  منظور تدوين قانون اساسی اشاره  اقتباس از فرھنگ غرب را به
تکنولوژی آنرا . بخشی از مبانی تمدن غرب را می توان اقتباس کرد و ھمزمان بخشھای ديگر را کنار گذاشت

می توانيم صنعت و علوم طبيعی آنرا . مديريت آنرا نفی کرد  می توان بکار گرفت اما تئوريھای راھمنا و شيوه
بين مبانی اين   خارج نشويم، سعی نمايم که' نیفرھنگ و سنت ايرا'از چھارچوب   اخذ کنيم، اما برای آنکه

روشنفکران آن دروان فرھنگ   ،در راستای برخورد با مدرنيته.  علوم و سنت خودمان سازشی ايجاد کنيم
سوم،  ؛دوم، علوم جديد ؛ اول، حکومت مشروطه: تقسيم می کردند  پنچ دسته  مغرب زمين را معمو{ به

و پنجم،  ؛دمکراسی، پلوراليسم، آزاديھای مدنی و رومان چون یمچھارم، مفاھي ؛تکنولوژی و صنعت
اول را می بايست اخذ کرد و چھارم و پنجم را  نفی   دسته  سه   اين توافق وجود داشت که. ای مادی فلسفه

: " اروپائيان می نوشت  آن دوران بطور تلويحی خطاب به  علی کبر دھخدا اديب و روشنفکر پر آوازه.   کرد
از قسمت اول شما . يکی تمدن معنوی و روحی، و يکی تمدن مکانيکی: قسمت  می کنيم  را ما دو تمدن
دير يا  . سير تمدن را کندتر کرديد  ممکن بوده  و ھر چه[...] ايد  آن نکرده  ور نيستيد  و ھيچ مددی ھم به بھره

است، مشغوليم و   ست ما را نبستهاما در تمدن مکانيکی کسی د  .زود او را مغرب بايد از شرق اقتباس کند
اين گفتمان از خصلت   ايست از وحشت و ھراسی که گزارش فشرده  در واقع اين جمله ٢٨."خيلی ھم بسرعت

  . 'تقدير ماست  مدرنيته'مدرنيته داشت  ھر چند تلويحا می پذيرد   جھان گرايانه
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   می شود  رضا خان مير پنچ، رضا شاه .٣
    

و مملو از حوادث،   ايران از پايان جنگ اول جھانی تا ظھور سلطنت پھلوی  بسيار پيچدهتاريخ سياسی 
قصد آنرا ندارم   ھيچ وجه  در اينجا به. است  ھای مختلف و فراز نشيب ھای ويژه حسابگريھای سياسی گروه

را   ظھور رضا شاه  شخصآ بر اين باورم که  خود را در گير بررسی اين دوران تاريخ بکنم، اما از آنجا که
چونان انعکاس کشاشکھای   توسط انگليسيھا، بلکه  کودتای طراحی شده  و يا در نتيجه   نبايد خلع الساعه

مفيد  ددنش  هقدرت گيری رضا شا  منجر به  ای آن دوران سنجيد، مروری بر حوادثی که درونی بخشی از جامعه
  .  است

  
  ت ائتBف رضا خان مير پنج و سيد ضياءالدين طباطبايی بهتح  م که.١٩٢١/ ش.١٢٩٩کودتای اسفند سال 

در ابتدا سيد ضياء نخست . ی را بمدت شش سال در ايران بدنبال داشتا وقوع پيوست، دوران حاکميت دوگانه
ماه سيد ضياء از پست نخست وزيری استعفا داد و ايران را   پس از سه. وزير و رضا خان وزير جنگ بود

اند و اکثريت آنھا آن را ھمچون کودتای  بسيار نوشته  معاصر ايران در مورد اين واقعه مورخين. ترک کرد
. نخست وزيری رسيد  رضا خان به ١٣٠٢در سال . رضا خان انجام گرفت ارزيابی می کنند  بوسيله  درونی که

کران خواست برقراری حکومت جمھوری در ميان اقشاری شھری و بخشی از روشنف ١٣٠٢در اواخر سال 
بيطرف است، اما نقش فعال   عنوان نخست وزير  رضا خان ھر چند وانمود می کرد که به. شکل می گيرد

پايان خود   به  خواھی اينگونه' جمھوری'داستان جنبش .  ارتش در اردوی جمھوريخواھان بسيار محرز بود
مدرس   ضرب و شصت آيت هللاز پس   اجتماع اعتراضی را داد که  به  رضا خان شخصا دستور حمله  رسيد که

اين در مقابل در ورودی مجلس بر پا   اعتراض به  ، به توسط يکی نمايندگان ھوادارش، دکتر احياءالسلطنه
  منجر به  قرار داد که  رضا خان تاخت و او را مورد مؤاخذه  بدنبال اين رويداد رئيس مجلس به.  بود  شده

  .ک تھران گرديداستعفای او از پست نخست وزيری و تر
  
مجلس توسط ھوادارن   استعفای رضا خان به  در اعتراض به دری ئھا اما پس از تھديد سران ارتش و نامه 

، مستوفی الممالک و دکتر مصدق  در آن مشير الدو�  کهرا رضا خان، سران مجلس را مجبور کرد ھياتی 
تھران برگردد و دوباره پست نخست   ھند بهحضور رضا خان بفرستد و رسما از او بخوا  قرار داشتند به

با آيات عظام مBقات   ،قم رفته  نخست وزيری، رضا خان به  به  پس از انتصاب دوباره. وزيری را تقبل کند
.  مدرس ھم از در سازش درآمد و اين پايان کار جنبش جمھوريخواھی بود  ظاھرا پس از اين مBقات با  ،کرده

در آن خواست الغای   مجلس تسليم شد که  ای توسط تعدادی از نمايندگان به )يحه ١٣٠٢در اواسط سال 
جلس مؤسسان جھت رضا خان تا  تشکيل م  سلطنت قاجار و انتقال موقتی عنوان و اموال احمد شاه به

  . بود  تفويض نھايی اين موضوع مطرح شده
  

منظور اصBح  قانون اساسی صادر   را به' مجلس مؤسسان'فرمان تشکيل   ش رضا شاه.١٣٠٤در آبان 
  قانونی خلع احمد شاه  بازنويسی کرد تا زمينه  قانون اساسی را دوباره  ٣٨تا  ٣٦مجلس مؤسسان مواد . کرد

  در بازنويسی سه  مھمترين نکته. و اعقابش را ميسر سازد' پھلوی  رضا شاه'  سلطنت  بهقاجار و انتقال 
باشد، و چون   داشته ’مادری ايرانی ا)صل'در قانون قيد شد وارث تاج و تخت بايد   اينست که  ذکر شده  ماده

  خلع آخرين شاه  صميم بهقاجار گويا فاقد چنين کيفيتی جھت مصدر سلطنت يا نيابت آن ھستند مجلس ت  سلسله
شد و بدينسان دوران   رضا خان مير پنج،  رضا شاه ،پس از تاجگذاری ١٣٠٤در اواخر سال .  قاجار گرفت

جديدالتآسيس   پايان خود رسيد و سلسله  با سلطنت قاجار به  و جنبش جمھوريخواھی ھمراه  حکومت دوگانه
  . پھلوی بر ايران مسلط شد

  
طبق ' اقوام ايرانی'  سخن می گويند و تاکيد دارند که  از قانون اساسی دوران مشروطه امروز کسانی بسياری

در   قانون اساسی مشروطه  نيستند که  اما يا فراموش می کنند يا متوجه.  آن از حقوق مساوی برخوردارند
بر   شد و که  دهبدست دا' ملت ايران'   با اين تغير تبيين روشن تری از مقوله. اصBح شد. ش ١٣٠٤آبان 

گی دو گفتمانی  اين تحول بيش از ھر چيز ويژه. معينی د)لت داشت' نژادی -نمادين قومی'صفت و يا 
امروز ھم در بررسی ھای اجتماعی تاريخی از سوی بخش قابل   ناسيوناليسم ايرانی را منعکس می کرد که

نوظھور و جديدی است،   پديده' لت ايرانم'از يکطرف .  می شود  نی بکار گرفتهارايتوجھی از روشنفکران 
  است که  شده  از يکطرف پذيرفته.  و مکرر است  نوين بسيار قديمی و پيوسته  اما از طرف ديگر، اين پديده

است، اما از طرف ديگر،   خواه  نويسنگان مشروطه  معنای جديد محصول انديشه  کاربرد اصطBح ملت به
ھويت   اساس عناصر فرھنگی و اجتماعی و نمادين ذھنی استوار است کهاستد)ل می شود اين مفھوم بر 
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شاخص اصلی و پارامتر نمادين در حفظ و تدوام اين ھويت .  ای را نمايندگی می کند قومی چندين ھزار ساله
  . قومی چيزی نيست بجزء زبان و ادبيات فارسی

   
  
  ناسيوناليسم رسمی در ايران گی و چيره  سلطنت رضا شاه .٤
  

رضا خان مير پنچ ياری   به  اصلی  که  در کنار تاکيد بر مدرنيسم و ضرورت نوسازی کشور، دو موئلفه
  مسئله  اگر بياد بياوريم که. تاکيد او بر تلفيق سنت و ناسيوناليسم بود ،ايران شود' شاھنشاه'  رساندند که

ملت با سيستم دولتی امپراتوری است  - ولتمفھوم د  گرايانه کليدی در تبيين ناسيوناليسم رسمی تفليق اراده
ھم محتوی ناسيوناليسم رسمی ايرانی بھتر درک خواھد شد و ھم  بخت و اقبال رضا خان مير پنچ در   آنگاه

  . احراز مقام پدری اين ناسيوناليسم
  
اھنشاھی، ھای ش  ای سلسله با بازسازی اسطوره  تاريخ گذشته، بويژه  بهپھلوی باتاسی   از يکطرف، سلسله 

در ھمانحال .  معرفی می کرد  ای خود را ھمچون وارث طبيعی تاج و تخت شاھنشاھی چندين ھزار ساله
مديريت کشور، تمرکز بيش از حد ممکن را در   در حوزه  استقرار دولتی جديدی شد که  پھلوی وسيله  سلسله

يزی اقتصادی، فرھنگی و آموزشی آن ر  ، و سياست برنامه پيش گرفت، مبلغ ايدئولوژی ناسيوناليستی بوده
  . مدرنيستی بود

  
  ،او{، چون نيکBی اول، برای رضا شاه. را مد نظر داشت  پيوسته  عرصه  سياست نو سازی ايران،  سه 

سلطنت طلبھا و بخشی از   بر خBف تبليغات زيادی که. منظور ايجاد دولتی قدرتمند و متمرکز بود  نوسازی به
بسود   اصBحات بنيادين اجتماعی که  چندانی به  عBقه  اند، رضا شاه ايرانی تا کنون کردهناسيوناليستھای 

تمرکز قدرت در دست   ای او عمدآ اقداماتی در زمينه سياست ھای نوسازانه. عموم مردم ايران باشد نداشت
و سرکوب جنبش ھای  مھار و حذف تمايBت مرکز گريز  ،از جمله  دولت مرکزی، با)بردن کارئيھای بود که

معنای ايجاد تصور ھويت واحد   ، نوسازی بهدومآ. مردم غير فارس زبان و تقويت ارتش و نظام اداری بود
الزام روابط  با اروپا و ھم ارضائی   به  ھای آموزشی اجباری،  سيستم پرورشی ھم که ملی از طريق برنامه

و درباريان او   شاه  رسيد و در ھمانحال توجه و حساسيتنظر می   ضروری به  و اروپا رفته  رجال تريقيخواه
نھضت . معنای نھضت فرھنگی بود  ثالثآ، نوسازی به. اقدامات کمال آتاتورک منعکس می کرد  تقليد از  را به

  . و احيای فرھنگ اصيل ملی بود' اصل خويش  بازگشت به'معنای   فرھنگی به
  

ھای   را در عرصه' نوسازی از با)'دولتی آن قادر بودند سياست و روشنفکران   دولت رضا شاه  در حاليکه
ياری روشنفکران غير دولتی نياز   آنھا به ،پيش ببرند، در راستای متحقق کردن معنای آخر  اول و دوم به

' خويشاوندی انتخابی'را دمساز و ھماھنگ می کرد ھمانا   در اين راستا سياست دو گروه  آنچه.  جدی داشتند
فردوسی و تعين   م با برگزاری جشن ھزاره.١٩٣٥/ ش.١٣١٣نھضت فرھنگی در سال . مانی آنھا بودگفت

خطا است اگر فکر .  اوج خود رسيد  به ،ملی گرايی و مبنای برای زبان استاندارد  گاه  تکيه  مثابه  به  شاھنامه
بر عکس، اکثريت روشنفکرانی . تحول با استقبال ناسيوناليست ھای خلقی و رمانتيک روبرو نشد  کنيم  که

گرايش ناسيوناليستی خلقی تعلق داشتند، با جديت تمام از اقدامات دولت مرکزی در اين کارزار حمايت   به  که
تقی ارانی .  موجز و گويا است  می کنم که  ای اشاره نمونه  درازا نکشد به  سخن به  برای اينکه.  کردند

شيمی   ای دکترای در رشته در برلن مشغول نوشتن پايان نامه  در زمانيکهنفر   ٥٣معروف   بنيانگذار گروه
در يکی از اين مقا)ت تحت عنوان . تدوين می کرد  مقا)تی جھت انتشار در مجBت مشھور آن زمان  گاه  بود
رش است او از ابن سينا، خيام، فردوسی داريوش و کو  در ايرانشھر چاپ شده  که" قھرمانان بزرگ ايران"

  در فرھنگستان چاپ شده  که" مرگ و حيات برای ايران  مسئله"ای ديگری تحت عنوان  هدر مقال. نام می برد
ترکی آذری در    جھت محو زبان بيگانه  می کند که  مسئولين دولتی و آموزشی کشور توصيه  است ارانی به

اند، اقدام  يت آريايی آن ديار تحميل کردهرا بر جمع  اشغالگران مغولی اين زبان بيگانه  استان زادگاھش، که
در   مسئولين آموزشی کشور، بايد ھر آنچه  ميھن پرستان ايرانی، بويژه  ھمه: "عاجل و فوری در پيش گيرند

و   ، روزنامه ما بايد مجله. توان دارند بکار گيرند و زبان فارسی را بجای ترکی در اين استان بکار گيرند
      ٢٩."زردشت و آرياھا اعزام داريم  زادگاه  ان فارسی بهکتابھای فارسی و معلم
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گی ناسيوناليسم رسمی در ايران فرايند ايجاد ھويت واحد ملی در ايران را با اعمال جبر و  ظھور و چيره
  بر اساس ايدئولوژی ناسيوناليستی و برنامه  سيستم مدرن دولت ايران که.  فرجام رساند  بخشآ قھر به
'  شاھنشاھی'ھای نظام ھای  با ارزشھا، ميراث ھا و اسطوره  تآ مدرنيستی استوار بود در تلفيقاقتصادی نسب

اين   نيست که چرا  تحليل مفصل اين مسئله  نيازی به.  مد نظر خود داشترا ريزی ايران نوين   ھدف پايه
وناليسم در مدل اروپايی ناظر ناسي  نظريه.  ناھمگون و متناقض ناسيوناليستی را انکشاف داد  ای تلفيق نظريه

پراتيک پی ريزی ساختار سياسی بر اساس مفھوم   بر تعريف ملت و تبيين حقوقی حاکميت آن و در عرصه
اما در گفتمان رسمی .  ملی را نقض کند  ھيچ نيروی نتواند اراده   ضامن آنست که  است که  تقسيم قوای حاکمه

حقوق و علوم   در فلسفه  که  ھای مھم و بنيادين ناسيوناليستی و مدرنيستی آنگونه ھيچ کدام از اين مفھوم
  .  بودند محلی از اعراب نداشتند  و انکشاف يافته  سياسی مغرب زمين تبيين شده

  
. بيش از ھر چيز محتوی اين تناقض را منعکس می کند  ايران يا ايران زمين برای رضا شاه  عنوان شاھنشاه 

بزرگ در   ، يعنی شاه'شاھان -  شاه'  باشد نمايانگر موقعيت و يا جايگاه ويژه  م اگر معنای ھم داشتهاين مفھو
اين عنوان . تنھا در نظامی امپراتوری سنتی ساترابی قابل درک و تصور است  ميان شاھان  ديگر است، که

قدرت   آن شخص شاه  و در  شتهتنھا در دوران مدرن امکان شکل گيری دا  در يک نظام متمرکز توتاليتر، که
از .  در گرو اميال خودکامه او است، بی معنی است  جان و مال حيات و امنيت مردم يکسره  و مطلق است

  و تنھا در دوران مشروطه نبودقانون اساسی نيازی   کشور به  طرف ديگر  در نظام سنتی و ساترپی اداره
سرنوشت ناھنجاری  ،اين تلفيق. اسی و حقوقی ايران می شودمفھوم قانون اساسی وارد ادبيات سي  است که

سلطنت موھبت ا)ھی است '،  طبق قانون اساسی مشروطه. رقم  زد  را برای قانون اساسی دوران مشروطه
  ارگانی است که ،ملت  عنوان نماينده  ، و مجلس به'شخص شاه تفويض می شود  موقتآ از جانب ملت به  که

اعتراف مورخ سلطنت طلب   به  در حالی که ٣٠.پيشنھادھای قانونی ديگر را تعيين می کنداين حق را و ساير 
  سلطنت او، يک استبداد مطلق بود، که: "ايرانی، عبدالحسين زرين کوب، اين مسير در ايران طی نشد

اما  -بود  و ھيئت دولت می شذ حفظ کرده  شامل مجلس و مطبوعات و عدليه  از جمله  ظواھر مشروطيت را که
در مقابل اعتBء قدرت او، ھم مجلس . او جايی برای استقBل ھيچ يک از آنھا باقی نگذاشت'  ملوکانه  اراده'

  ٣١."شد ھم احزاب و مطبوعات بی تحرک گشت  فاقد اراده
  
  
   قواعد بنبادين گفتمانی  ناسيوناليسم رسمی:   فرجام .٥
  

تاريخ ايران و تBش جدی و نخستين کوشش فراگير جھش تاريخی انقBب مشروطيت سرآغاز نوينی در 
در نھايت تBش نا فرجامی   می دانيم جنبش مشروطه  اما ھمچنانکه.  مدرنيته  بود در راستای نيل به' ايرانيان'

کاستی   با ھمه.  مھم ترين دستاورد جنبش مشروطيت دو سند پيش نويس قانون اساسی و متمم آن است. بود
ماعی و سياسی بسيار متفاوت روشنفکران آن دوران از مفاھيم مندرج در دو سند، قانون ھا و تلقيھای اجت

اساسی مشروطيت تBشی جدی بود در راستای سازگار کردن نھادھای قدرت و حاکم در ايران با تمدن مغرب 
الگوئی غربيان در ايران بر مبنای را فرھنگ سياسی  و مراکز قدرت   مشروطيت بر آن بود که  پروژه.  زمين

 ٣٢'انقBب ناتمام'و ' انقBب شھيد'ای از آن  چون  عده  نا موفق انقBب مشروطيت، که  تجربه. باز سازی کند
  در طرح اين مسئله.  بود  اند، ضرورت بازنگری در مبانی گفتمانی دوران مشروطه را پيش کشيده ياد کرده

لی و يا ھر شکلی از ناسيوناليسم در اساس خود واکنشی ھر تBشی در جھت تبيين ھويت م  بايد بيادداشت که
  .سياسی، اجتماعی و اقتصادی معين  است در مقابل شرايط ويژه

  
چھارچوب ارضی و مرزھای کنونی اش را مديون تعادل   است که' جھان سوم'کشورھای  ايران جزو محدود

و راستای تحو)ت پس از پايان جنگ اول  و بريتانيا  قوا و سياستھای استراتژيک ميان دو امپراتوری روسيه
ھر چند ھر دو قدرت بارھا نيروھای خود را وارد بخشھای از سرزمين تحت سيادت دولت .  جھانی است
 ایبودند، اما منافع استراتژيک دو قدرت بر بستر موقعيت سوق الجيشی ايران  و تعادل قو  ايران  کرده

يا   سياستی در جھت اشغال دائم ھمه  و قدرت از حصول ھر گونهھر د   موجود ميان آنھا ايجاب ميکرد که
ايران در معرض ) ١٩١٢-١٩٢١(  سالھای مشروطيت شکننده  در فاصله.  اجتناب ورزند' ايران'بخشی از 

م نيروھای بريتانيا و روس تقريبآ بخشھای زيادی از خاک ايران را .١٩١٧در پايان سال . اشتسقوط قرار د
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  که وضعيت ناھنجار اجتماعی، خرابی و بحرانی  جنگ اول جھانی ھمراه بود با  پايان. اشتنددر اشغال خود د
مانع آن شد ايران   م روسيه. ١٩١٧  در ھمانحال انقBب فوريه.  بود  برانگيخته   پيامدھای جنگ در کل منطقه

در فضای  .از دست دھد، بخشی از قلمرو تحت کنترول خود را  هدسرنوشت امپراتوری عثمانی دچار ش  به
بعدھا با انتشار   تنھا نيروھای خود را از ايران خارج کردند بلکه  ، روسھا نه از انقBب  ھيجانات برخاسته

اسرار از اميال دو قدرت امپراتوری   پرده ،تزاری و بريتانيا  ھای فيمابين روسيه بخش زيادی از توافق نامه
  . برداشتند

  
تاز ميدان سياست در ايران بود، اما تحت تاثير   از ايران بريتانيا عمq يکه ھر چند پس از خروج روسھا

،  اولويت ھای  استراتژيک بريتانيا در نھايت در مسير خارج کردن  نيروھايش از  تعادل قوا جديد در منطقه
  د کهدولت ايران امکان آنرا دا  شرايط جديد عليرغم ناتوانی اداری و سياسی  به. ايران سمت گرفت

  ٣٣ناتوانی دولت ايران ھراس زدگی  عليرغم اين، در نتيجه. چھارچوب ارضی پيش از جنگ را حفظ کند
در معرض   ايران ضعيف را ھمواره  که  بود  نيرومندی را در ميان رجال و روشنفکران ايرانی گسترش يافته

بعدھا و امروز ادراک می که   ونهاستقBل سياسی و يا آنگ  اين شرايط مسئله. تھديد و سقوط تصور می کرد
  اين معنی که  مفھوم گفتمان ناسيوناليستی ايرانی تبديل کرد، به- ، را به شاه'تماميت ارضی ايران'شود، حفظ 

         . دمکراسی را تنھا می بايست بر محور اين مفھوم تبيين کرد و تمام الزام ھای ديگر چون  آزادی، پيشرفت
  
ھای  وای يکدست نبود و ھم نير  سياست و فرھنگ در دوران مشروطيت، عرصه  صهھم عر   از آنجا که 

طرفداران آزادی نبود، در دوران پس از مشروطيت  از دو گرايش ناسيوناليستی می   انقBب محدود به  محرکه
قاجار در   علت ناتوانی سلسله  به  خواھان گروھی از رجال قرار داشتند که  در ميان مشروطه  :توان نام برد

مسير را برای اصBحات ھموار خواھد   تحديد قدرت شاه  اميد آنکه  اجرای اصBحات و ايجاد دولتی مقتدر به
آنرا در وضع   بلکه  ن ھدف نزديک نکردهاي  تنھا ايران را به  انقBب نه  اکنون که. بودند  انقBب پيوسته  کرد به

خطر از   به  اجرای اصول مشروطيت با توجه  بود که  را متقاعد کرده  بود، اين گروه  بحرانتری ھم قرار داده
ضرورت     محمد علی فروغی از طرف اين گروه. آلھا ممکن و عقBنی نيست گی کشور با آن ايده ھم پاشيد

آزادی تنھا بعد از حصول پيشرفت .  اول نظم، بعد پيشرفت، و بعد آزادی: کرد  فرموله  بازنگری اين گونه
و کارا   منطقی نھادھای مستقر شده  نتيجه  فردی نيست بلکه  آزادی محصول اراده  امکان پذير است چرا که

  .     است
 
. بودند  کنندهشت دوم ھمانا ناسيوناليستھای خلقی، رمانتيک، و پوپوليست دوران سالھای مشروطي  گروه 

و چند نفر    ، جمال زاده توسط تقی زاده  که  کاوه  مجله.  بودند  خواه  اينان نسل دوم روشنفکران مشروطه
اينان تBش داشتند بر محور نقادی از .  کرد  قوام اين گروه  ديگر در برلن منتشر می شد بيشترين کمک را به

  ھای اروپايی آن، راھی برای خروج از بن بستی که ارزشھا و ايدهدر عين تاکيد بر   ناموفق مشروطه،  تجربه
با گفتمان   حاصل تBش اينان در تلفيق ناسيوناليسم متجدد مشروطه.  بود بيابند  در آن گير کرده  مشروطه  ايده

و  جBل  تلقی شود که  اين سخن نبايد اين گونه. شد  در معنای ايران باستانی خBصه" اصل  بازگشت به"
درست بر عکس اکثر روشنفکران دوران . ايران باستانی برای نسل پيش از اينان دارای اھميت نبود  شکوه

ميرزا آقا خان کرمانی متآثر   و ميرزا عبدالحسين مشھور به  ه از عقايد ميرزا فتحعلی آخوند زاد  که  مشروطه
  تفاوت در اينجا است که.  يش می کردندايران باستانی را ستا  بودند و در پيروی از آنھا جBل و شکوه

در کليت خود تBش داشتند فرھنگ، سياست و نھادھای قدرت در ايران را با   اصBحگران دوران مشروطه
نخست قبول و ترويج تمدن :" مشھور است زمانی می گفت   که  حسن تقی زاده.  مدل اروپايی سازگار کنند

و کنار گذاشتن ھر نوع خود [...] بدون ھيچ استثناء [...] اروپا   به اروپا بBشرط و قيد و تسليم شدن مطلق
توان ' وطن پرستی کاذب'از معنی غلط وطن پرستی ناشی می شود و آن را   پسندی و ايرادات بی معنی که

خود پسندی و مھين 'احيای ھمان   را مشروط به  اخذ مدرنيته  کاوه  در مجله  ، ھمان تقی زاده ٣٤"خواند
و اقتدار   بشکلی راديکال طرفدار تحديد قدرت شاه  در دوران مشروطه  که  تقی زاده. می کرد' ی کاذبپرست

پيش نويس متمم قانون اساسی   عضويت ھيئتی تدوين کننده  ھمين خاطر به  مجلس در مقابل او بود و به
پارلمان   نبايد اين پارلمان را به": تبديل شد  شاه  گر قدرت مطلقه مبلغ و توجيه  بعدھا به  انتخاب شد، ھم او

دولت از پارلمان نظارت و رای   ، قياس کرد که تآسيس شده  ممالک مشروطه  ھای دويست سيصد ساله
  و پنجه  فوق العاده  يک قوه  به  ھای عادی نمی تواند داخل کار شود، بلکه اين مجلس از راه[...] بخواھد 

   ٣٥."اند کرده  چطور محمد علی پاشا در مصر و ناپليون در فرانسه...] [آھنينی بايد مملکت را اصBح نمايد 
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بر سر دگرديسی   برخی می پندارند، بلکه بحث   که  ، آنگونه بر سر فرصت طلبی تقی زاده  در اينجا سخن نه

وايل علل ظھور رمانتيسيم آلمانی در ا  ای در باره بررسيھای آموزنده. خواھان است ھای مشروطه در انديشه
ھای اول  در ده  بحرانی که  د)لت دارند که  اکثريت اين بررسيھا بر اين نکته. است  قرن بيستم انجام گرفته

. بودند کاتاليزور اصلی برآمد رمانتيسيسم در آلمان بود  گرفتهاآلمانی را فر  تار و پود جامعه  ١٩و  ١٨قرون 
شان در بحران عميق  جامعه  برای مردمی که' خويشاصالت فرھنگی '  عبارت ديگر دکترين بازگشت به  به

و منشآ اين شيفتگی را نبايد صرفآ در   سرچمشه. ای دارد ور است جذابيت و کشش فوق العاده غوطه
مناسبترين   بحران زده  فرھنگ در جامعه  بود که  بايد متوجه  جستجو کرد بلکه' اصلھا'  مردم به دلبستگی

اين   به.  در نبرد با بی عدالتيھای سياسی، اجتماعی و اقتصادی است  ندهعامل سازمانگر و ھماھنگ کن
در مواجه با وضعيت نابسامان ايران در آن    اعتبار اين موج جديد ناسيوناليسم را رمانتيک نام نھاديم چرا که

. برود    عقب ماندگی و ضعف ھای جامعه ،رويارويی انحطاط،   دوران با بيرق فرھنگ ايرانی می خواست به
  . باستانی ايران توامآ می خواستند  سبک رمانتيستھا، با فکر احيای جبروت و شکوه  آنھا تجدد گرايی را به

  
اکثريت .  فرد يا نادری نيست  منحصر به  ناسيوناليستی پديده  ٣٦اين دو گفتمانی  و يا دوگانگی در گفتمان

فرھنگی و اصيل 'تBش دارند نوعی ھويت  جنبش ھای ضد کولونياليسی در راستای تدوين ھويت ملی 
ھويت فرھنگی و  تاريخی اصيل چون    فرضيه.  و آنرا با مدرنيسم مخلوط کنند  ' احيا'را خلق و يا ' گروھی

تنھا از طريق رھايی ' ھويت'احيای آن   ابزار مؤثر در مبارزات ضد استعماری رويکرد قوی داشت، چرا که
ايران از   اين التقاط در گفتمان ايرانی ويژگی خاص خود را داشت،  چرا که  .از استعمار ممکن و ميسر بود

کشوری ھای اروپايی نبود و مبارزات ضد استعماری   ما مستعمره  منطقه  به  م ببعد تا ورود مدرنيته.١٦قرن 
پايی در اداره و معنای تحديد و نھايتآ قطع دخالت و نفوذ قدرتھای ارو  قرن نوزدھم در ايران به  ی از پايانه

  از اين تبيين، ھويت ملی در ايران ھمواره  برخاسته.  رھای ملی از سيستم کولونياليستی  کشور بود نه  امور
است   از يکطرف خواھان مدرنيته. است  شده  بکار گرفته  شمشير دو لبه  مثابه  و اکثرآ به  منشآ تناقضاتی بوده

را چونان عاملی   تقدير ماست و از طرف ديگر مدرنيته  مدرنيته  کهو بر بستر عقBنيت خاص خود می پذيرد 
آن   ھويت ملی و گفتمان توليد کننده  از يکطرف می پذيرد که. می شناسد و آنرا در می راند  اجنبی و بيگانه

اين .  ملت امکان گسترش يافتند - بر بستر سيستم جھانگير دولت   ھای مدرن اند که پديده ،ناسيوناليسم
بعد در   قرن نوزدھم به  و از پايانه  و گسترش يافته  قرن ھيجدھم در اروپا نضج گرفته  از پايانه  سيستم که

اما .  سياسی شاخص تنظيم مناسبات بين المللی است  شده  ، بعنوان تنھا فرم پذيرفته مابقی دنيا جھانگير شده
و دولت نوين و مدرن   ای داشته مدرن و ھويت نوين در ايران تاريخ ھزاران سالهاز طرف ديگر، اين ساختار 

  .    بايد پاسدار اين پيوستگی تاريخی و تدوام آن باشد
  
و بر   نضج گرفته  و عظمت گذشته  احيای شکوه  ذکر شده در متن نياز به  خويشاوندی انتخابی دو گروه  

ايران در کليت خود تاريخ امپراتوری ھای   تاريخ  گذشته  که  اين مسئله  به  توجه. بستر آن قوام و دوام يافت
کمک خواھد کرد قواعد بنيادين گفتمانھای ناسيوناليستی ايرانی و اشکال توليد و چگونگی انتقال   متعدد بوده

ن، اشکانيان عظيم عبارت بود از از تاريخ امپراتوری ھای باستانی ھخامنشيا  آن گذشته.  آنرا بھتر درک کنيم
دين اسBم، اين تاريخ در   نسبتآ طو)نی غلبه  بر اساس نظر مورخين ايرانی پس از دوره  و ساسانی، که

از اين   در آن دوران بحرانی دوران جنگ جھانی اول آنچه. تدوام می يابد  و قاجاريه  امپراتوری ھای صفويه
در .  چھارچوب ارضی آنزمان و کنونی ايران است بود ھمانا  تاريخ کھن و امپراتوری پھناور باقی مانده

ھر   و به   از آن امپراتوری باقی مانده  احيای آن عظمت باستانی قبل از ھر چيز در گرو حفظ  ھر آنچه  نتيجه
  . قيمتی بود

  
د ، بخشا می توان توسط ديگران تبيين شده  و گاه  پرداخته-خود  گاه: متغير و در حال شدن است  ھويت ھميشه

برای دفاع از خود در رويارويی   ای سپر، سنگر و قلعه  يک شرايط، يک موقعيت و يا يک عنوان باشد، و گاه
در روايت ناسيوناليستھای خلقی و رجال دوران جنگ   گفتمانھای متنوع ھويت ملی ايرانی چه.  با حريفان

تشيع سرخ علوی   گفتمان بازگشت به در  ، چه گذشته  با شکوه' نمادين قومی'منظور احيای   اول جھانی به
و يا ھويت صرفآ   گذشته  خمينی، ھيچ کدام بازگشت مستقيم به  آيت هللا  در تئوری و)يت فقيه  شريعتی، و چه

توليد کليتی معينی است با مفاھيم و اصطBحات مدرن، با ابزار و تکنيک مدرنيستی، و   شرقی نيست، بلکه
در .  است' اسBمی'و يا ' قومی'تعريف ھويت ملی در ايران بر اساس نمادين ھمانا   در شرايط مدرنيته که

تجويزھای   محتوی ويژه  الزامات واحد، نه  اين روايت ھا را دمساز و ھماھنگ می کند نه  ھمه  حقيقت، آنچه

                                                 
٣٦ Double Discourse  



 ١٦

  ر آنچهھمسوی در تاکيد بر حفظ ھ  حتی  استراتژی ھمگون، بلکه  مبانی تئوريک مشترک و نه  اخBقی،  نه
        .        ھا، ابزار و سيستم مدرن و معاصر است با بکار گيری ايده  از آن امپراتوری باقی مانده

  
در ايران عليرغم فراز و نشيب ھای تاريخ  يک قرنی خود   مدرنيته  پروژه  امروز بسياری می پذيرند که

بخش قبل توجھی از روشنفکران   سالھای گذشتهدر . است  سرانجام خود نرسيده  و به ، ای ناتمام بوده پروژه
اند و می پذيرند عليرغم صد و يا صد بيست سال  ايرانی خود را درگير نقادی اين تحول تاريخی متناقض کرده

بحث ھای امروزين حول ھمان   درگاه  ، پاشنه ايران و يا رويارويی ايران با مدرنيته  به  تاريخ ورود مدرنيته
، روستايی و شھری، مقلد يا رعيت و شھروند، و  ديکتاتوی و آزادی، سنت و مدرنيتهدو قلوھای مشھور 

، و 'ايرانی  مدرنيته'متفکرين بسياری اين مدل ناتمام را در پوشش ھای .  و)يات و مرکز  می چرخد
  د تحول تاريخیدر ھمانحال اکثريت اين روشنفکران بر اين باورن. اند نقد کشيده  به  ' ايرانی-اسBمی  مدرنيته'

پايان منطقی خود   و به  ملت را در جھت تکوين منطقی خود سوق داده -انقBب مشروطيت فرايند دولت
دولت مدرن  عبارت از   بدين معنی که.  دارد  چنين جمع بستی بر مفھوم مدرن از دولت تکيه.  است  رسانده

بوروکراتيک و ھم چنين نيروھای    از ماشينبا توليدزبان واحد و ملی و با برخورداری   سيستمی است که
توانايی سيادت    و ھم  را در دست خود داشته  ای مسلح ھم انحصار بکار گيری قھر در در جامعه حرفه

دولتھای شاھنشاھی و ھم جمھوری   ھم ،بر اساس اين شاخص.  بر سرزمين معينی را دارد) ساورنتی(
  .  ملت ھستند -فقاھتی در ايران دولت

  
در بحث ھای امرزين اعتراف کنيم ' دو قلو ھا'اھميت    در ايران، مجبوريم به  مدرنيته  گر با ھدف نقد پروژها

در اين روند   و محصور کننده  معناھای آگاھانه  تآثير خود را در يک رشته  اين دو قلو ھا  اين دليل است که  به
اگر اين  .  است  گريبان خود را از دست آنھا رھا نکرده ايرانی' پريشان'  و ھنوز انديشه  تاريخی بجای گذاشته

را فراموش کرد يا در ' ملت - امپراتوری و دولت'دو قلوی   جايز نيست که  روش ارزيابی درست باشد آنگاه
ای تنھا شاخص  بوروکراسی و نيروھای مسلح حرفه  وجود ماشين دولتی مدرن در بر گيرنده. نظر نداشت

امپراتوری بريتانيا کبير در تمامی دوران قرن نوزدھم و بخش . ملت نيست -يتوی دولتتعيين و تعريف انست
و نام   قرن بيستم توسط مورخين و متفکرين علوم اجتماعی ھمچون امپراتوری تعريف شدهاز قابل توجھی 

  . ای و نوين بود ھم صاحب مدرن ترين بوروکراسی و ھم ارتش حرفه  است، در حاليکه  شده  برده
  

ملت و امپراتوری را در سرزمين چند فرھنگی، چند قومی و چند  - تمايز ميان دولت  آن شاخص اساسی که
از يک   ای چند ھويتی بجا مانده اگر در جامعه  ٣٧.است' کولونياليسم داخلی'زبانی روشن می کند مفھوم 

نمايندگی رسمی سرزمين  تنھا  دولت نه  سازی در مسيری تکوين يابد که- امپراتوری پيش مدرن روند دولت
ھويت ھا با ھم و   فرايند و انجام منطقی روند درھم تنيدگی و انطباق ھمه  در مناسبات بين المللی، بلکهرا 

اما اگر تعدادی از . ميان آورد  ملت سخن به -می توان از ساختار دولت  ايجاد يک ھويت مشترک باشد، آنگاه
د شده و مرکزی تعريف کنند و يا آنرا رد کنند، و دولت مرکزی تنھا اين ھويت ھا خود را خارج از ھويت ايجا

ی بنام امپراتوری ئباشد، آنوقت ما با انستيتو  در آن منطقه يا مناطق  اعمال اتوريته  جبر قادر به  با توسل به
در آن امپراتوری بريتانيا    ال جبر ھم می تواند قھری باشد و ھم مدنی، چونانکهماعـ ٣٨.سر وکار داريم

دمکراتيک بود، اما بر اساس شاخص کولونيالسيم داخلی آنرا امپراتوری می  –دوران يک دولت بورژوا 
  .خواندند

  
بيش از نصف ساکنين آن غير   ای که سازی رضا شاھی بر اساس نمادين قومی پارسی در جامعه- دولت  پروژه

تحت   دولت پھلوی، بويژه. "و ميسر بودپارسی بودند منطقآ از طريق انکار و سرکوب آن ھويت ھای ممکن 
  متوسل شد تا غير فارس زبان ھا را تبديل به ٤٠و زبان کشی   ,٣٩جنوسايد، قوم کشی  ، به رھبری رضا شاه

نابرابر بين مرکز با ھويت نمادين قومی   بر رابطه بود ٤٢دولت پھلوی، دولت پارمندی ٤١."فارس بکند
بر اساس سياست تبعيض ميان مرکز و غير   نوسازی که  ھم برنامه.  شد  پارسی  و غير پارسيان بنا نھاده
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مرکز تدوام يافت و ھم سرکوب واحد ھای ملی غير پارسی توسط دولت، و ھم مقاومت آنھا در مقابل اين 
انقBب 'با .  نام ملت ايران امکان پذير باشد  به ٤٣'جمعيت متصور واحد'که يک  سياستھا مانع از آن شدند

اتفاق افتاد اين بود   آنچه. است  حيات داده  اين روند تاريخی با بغرنجيھا و پيچيدگيھای نوينی ادامه' اسBمی
 رام پھلوی سکو)ر، ماشين دولتی رژي بخشابا حمايت جدی روشنفکران اسBمی و   روحانيت شيعه  که

تناقضات ساختاری دولت ' قومی -شيعی'در حقيقت بازسازی دولت در ايران بر اساس نمادين . تصاحب کرد
در کنار اين تصرف، دولت . است  ملت خارج کرده -آنرا از مدار دولت  بيشتر از گذشته  ،تر کرده  را پيچيده

  ارث برده  برخورد با آن را از رژيم پھلوی بهملی و ھم روش   ھم خود مسئله'  انقBب اسBمی'از   برآمده
  انکار و سرکوب ملل غير پارسی در ايران و پاکسازی قومی در کردستان توسط جمھوردی اسBمی به. بود

کشتار   نمونه  مثابه به   در تاريخ معاصر جھان و منطقه  منظور انھدام جنبش ملی کردستان در سی سال گذشته
  . است  ديکتاتوری بی سابقه جمعی، بيرحمی و  دسته

  
گفتمان ھای دمکراتيک اسBمی و ايرانی معاصر   که  در اينجا فراموش می شود  خواھند گفت که  حتمآ بسياری

در آن   و خواھان ايرانی دمکراتيک و آزاد که  با ھر دو مدل رژيم پھلوی و جمھوری اسBمی مخالف بوده
در اينجا از گفتمان   چرا که.  چنين ايرادی وارد نيست.  با ھم زندگی کنند  نهو برادرا  ايران آزادانه' اقوام'  ھمه

و يا   ، گفتمان ھا سيستم ھای بستهدومآ.  يک گفتمان  ، نه ميان آمده  ھای ناسيوناليستی ايرانی صحبت به
.  خود می سازدو از آن   از گفتمان ھای ديگر را بازتوليد کرده  ھر  گفتمان عناصری که.  بعدی نيستند-تک

تBش اين . است  اين اعتبار در اينجا از قواعد بنيادين گفتمان ھای ناسيوناليستی ايران سخن رفته  ثالثآ، به
فرايندھای وسيعتر   بود قواعد بنيادين آنھا را درک کنيم، توضيح بدھيم و بازتوليد و انتقال آنان را به

   . فرھنگی، اجتماعی و سياسی کنونی مرتبط سازيم
  
  ميان روشنفکران معاصر  ايرانی در طرح و تبيين مسئله'  خويشاوندی انتخابی'، از اين اعتبار من او{  به

آنھا تبيينی از ھويت ايرانی و يا ايرانيت بدست ميدھند . صحبت می کنم  ملی در ايران با گفتمانھای ذکر شده
،  ايران قابل درک بودهعنوان  ھويتی واحد و در قالب دولت   ھويت ملی صرفآ به  مثابه  ايرانيت تنھا به  که

  اين منظور به  به.  معنای ھويتی فرھنگی يا چند مليتی قابل تصور نيست  بيرون از اين چھارچوب به
در ايران تنھا يک ملت   اثبات شود که  که  می شود که  کنوانسيونھای سازمان ملل و مباحث جاری مراجعه

عنوان ھويتی   می شود تا  تبيين ايرانيت به  برده وجود دارد و تمام امکانات ذھنی و مادی موجود بکار
  دوباره' برخورد گزينيشی'در اين تBش  ھمان متد و يا .  باشد  فرامليتی و يا چند مليتی مخاطبانی نداشته

در اثبات   را که  ناسيوناليسم و ملت ھر آنچه  يعنی از درون ادبيات موجود در باره.  می شود  بکار گرفته
تا سطح افراط از مفھوم قوم .  می شود  کناری گذاشته  و باقی را به  بکار می آيد انتخاب کرده مدعای خود

اگر بکار گيری اصطBح قوم و ھويت قومی تاريخ بسيار کھن    می شود اما فراموش می شود  که  استفاده
 ٤٥.می شود  گرفته معناھای متفاوت بکار  ای است،  به اصطBح نسبتآ تازه ٤٤'قوميت'دارد اما مفھوم 

 
يا بعلت ناتوانی اداری يا  ١٩و آغاز قرن  ١٨بين قرن   امپراتوری ايرانی در فاصله  فراموش می شود  که  

تزاری، بخش قابل توجھی از خراسان و  کمابيش تمامی  قفقاز  را از   شکست در جنگ با روسيه  در نتيجه
نام تاجيک،   به  رسميت شناخته  ملت ھای به -ولتاکنون مردم آن سرزمين ھا در چھارچوب د.  دست داد

،  از اين زاويه. ترکمن، آذری و ازبک بسر می بردند، اما ترکمن ھا و آذری ھا ساکن ايران تنھا قوم ھستند
.  ايرانيست ھای کBسيک بسيار روشمندتر، منسجم تر و شفاف تر از گفتمان اين دوستان بود -گفتمان پان

آنھا شاخص اصلی اين . ملت واحدی بنام ملت ايران وجود دارد  بر اين باور بودند کهايرانيست ھا   -پان
خواھان ايجاد يک امپراتوری ايرانی بر   ھويت ملی را  زبان فارسی می دانستند و  پنھان نمی کردند که

ديگر تصرف را بار   آن سرزمينھای از دست داده  قادر باشد ھمه  اساس دولت مدرن و نيرومندی  ھستند که
  . کند
  

ايرانيست ھا  بر اين دعوی نادرست پای می فشارند که  -امروز ھم بخشی از روشنفکران ايرانی ھمچون پان
تنوع ملی و زبانی بافت ساکنين ايران زمين از   تنھا يک ملت وجود دارد و ھر گونه اشاره به  ايران که  در

بازھم   در حاليکه. و اضمحBل کشور را بدنبال خواھد داشتتنھا فروپاشی   که ،نظر آنان برابر است با خيانت
ايرانيست ھا آنھا ھم بر اين باورند شاخص اصلی ھويت ايرانی زبان فارسی است، اما صراحت  -مثل پان

ايرانيست ھا را در پرستش نمادين قومی ايرانی و جنگ ملی برای ايجاد يک امپراتوری مدرن ايرانی را  -پان
                                                 
٤٣ A Single imagined community 
٤٤ Ethnicity  
٤٥  Hutchinson, John & Smith Anthony D. ( ١٩٩٦) Ethnicity , Oxford: Oxford University Press, p.٤ 
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در نھايت   نشان دھم تبيين ھای متفاوت از ھويت ايرانی که  ن در اين بخش اين بود کهتBش م. ندارند
اما . و با ھم اختBفاتی دارند  و می کنند ،  ھمگون نبوده  رويکرد ناسيوناليسم رسمی ايرانی را بازتوليد کرده

    لت اين امر اينست کهع.  اتفاقی  در ھمانحال پيوستگی يا خويشاوندی آنھا سيستماتيک و منظم است  نه
قدرت تنھا از طريق سيستم و ساختارھای   در قدرت دارد، بلکه  ريشه  تنھا ھميشه  بقول فوکو، گفتمان نه

                                                                              ٤٦.گردش در می آيد  گفتمانی و بر بستر آنھا به
                                   

را دنبال می کنيم، و از طريق اين بحث تBش خواھيم کرد تناقضات کرد را   مسئله' مفھوم   در بخش بعدی
  نمونه.  را پی گيريمھمستيزی ايرانيت و کرديت   و در نتيجه در گفتمان ھای ناسيوناليستی ايرانی  نھفته

آن نمادين قومی ايرانی   کردھا ظاھرآ جزو عوامل تشکيل دھنده  است که  هقابل توج  کردھا از اين زاويه
اما در ھمانحال جنبش ملی، حق . قواعد بنيادين گفتمان ناسيوناليستی ايرانی را تعيين می بخشد  ھستند که
،  ترکيهبر بستر تحو)ت اخير در عراق و برآمد جنبش ملی  کرد در   کردھا، بويژه' استقBل خواھی'طلبی و  

و در جنگ مقدس با اين خطر ناسيوناليست ھای ايرانی در دفاع از   بوده'  ايرانی'امنيت ملی   خطری عليه
ھای  خويشاوندی انتخابی ناسيوناليسم معاصر ايرانی در نحله.  تماميت ارضی ايران ھمسنگر دولتيان ھستند

دمکراتيک و بازتوليد قواعد بنيادين  -رانیخواھی، و اي مشروطه -رفرميستی، ايرانی -و)يتی، شيعی - شيعی
در گفتمان ھای معاصر .  کرد بارزتر منعکس می شود  گفتمان دولتی و رسمی در برخورد آنھا با مسئله

تناقص اين تبيين زير   زمانيکه. اند تکوين ملت را طی نکرده  و پروسه  ناسيوناليستی ايرانی کردھا قوم بوده
می توانيم برآمد جنبش کردھا را در عراق در سالھای   گر چنين است ما چگونها  سئوال قرار می گيرد که

ھای دوران جمھوری عراق تحت  رسميت شناختن اين موقعيت را ھم در توافق نامه  ملت و به  مثابه  به  گذشته
ائيد اين ، ھم در قانون اساسی اخير عراق، و ھم ت.م ١٩٧٠ای سال  رھبری ژنرال عبدالکريم قاسم، در بيانه

چنين پرسشی گفتمانھای   در جواب به. ھا از سوی مجامع بين المللی را توضيح دھيم  توافق نامه
  اول، بر اين باورند که اين تحو)ت نتيجه  دسته.  تقسيم می شوند  دو دسته  ناسيوناليستی ايرانی خود به

رسوخ مارکسيسم و دخالت   در نتيجه  ت کهای اس طلبانه  و تجزيه   ھای ناسالم و مخرب جداسری خواھانه ايده
بودند و بيش از عراق ھم در ايران در شکل   ما نضج گرفته  ابر قدرت اتحاد شوروی سابق در در منطقه

تحو)ت . ايران را مد نظر داشتند اما خوشبختآ شکست خورند  جماھير آذربايجان و کردستان ھدف تجزيه
يک ملت يکی از پيامدھای ناگوار اشغال عراق از   مثابه  کردھا بهپذيرش حقوق   اخير عراق ھم  و بويژه

ھای امپرياليستی  اول حول دسيسه  ھای دسته دوم، ھر چند در نگرانی ھا و دلھره  دسته. سوی امريکا است
  ملت ھستند و به  کردھا در عراق و ترکيه  ما سھيم و شريک است، اما در ھمانحال می پذيرد که  در منطقه

کردھای ساکن ايران   کيد دارد کهان دليل از حق تعيين سرنوشت سياسی برخوردارند، اما در ھمانحال تھمي
معنای   و بخش تفکيک ناپذير ملت ايران ھستند، و صحبت از حق تعيين سرنوشت برای آنھا به  قوم بوده

تحول و تکوين   ت نهاز ھر دو سو، الزاما. نقض حق ملت ايران در اعمال سيادت بر سرزمين ايران است
 .  اين بحث را در بجش بعدی پی می گيريم. حفظ تماميت ارضی ايران است  تاريخی بلکه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
٤٦ Foucault, Michel (١٩٨٠) ‘Truth and Power’, در C. Gordon(ed.), Michel Foucault: Power/Knowledge: 
Selected Interviews and Other Writings, ١٩٧٧-١٩٧٢, Brighton: Harvest Press, p.١٢٢ 
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  کرد  مسئله:  بخش سوم
  

                                                                             
  

  تنھا بوسيلهو [...] حقيقت بيرون از مکانيسم قدرت نيست 
ھر . نيرو و زور و در اشکال متنوع آنھا توليد می شود

خاص خود برای توليد '  سياست ھای عمومی'ای  جامعه
  به  انواع گفتمان، که حقيقت  دارد و اين عبارت است از

می شوند؛ مکانيسمھا   و بکار گرفته  شده  حقيقت پذيرفته  مثابه
را  ' درست'زند عبارات انسان را قادر می سا  و مواردی که 

  .تشخيص دھد' نا درست'ھای   از گزاره
  

  ٤٧وميشل فوک                                                              

  
  

  پيش درآمد   ١.
  

ی بين دو   دوره  در سياسيت بين الملل به' کرد  مسئله'تاريخ پديدار شدن و کاربرد اصطBح   عليرغم اينکه
شدن چھار دولت مدرن   رسميت شناخته  جھانی و تحو)ت تاريخ ساز آن، يعنی ھمانا شکل گيری و بهجنگ 

ھای پايانی   اما اين اصطBح تا دھه، ، عراق و سوريه از سوی قدرتھای اروپايی بر می گردد ايران، ترکيه
نمی شد، يا توسط   هقرن بيستم يا در ادبيات سياسی و تاريخی موجود در اين چھار كشور بکار  گرفت

ابھام را بايد در چگونگی  اين   ريشه. می شد  مبھم بکار گرفته  مفھومی يکسره  مثابه  نيروھای اپوزيسيون به
در . بريتانيا، در سالھای پس از پايان جنگ اول جھانی جستجو کرد  تحول سياست قدرتھای اروپايی و بويژه

سياست پردازان و ماموران بريتانيا در راستای اولويت ھای   هدوران جنگ اول جھانی، محور متفقين و بويژ
  آنھا در.  برای تعيين سرنوشت سياسی خود سخن می گفتند سياسی قدرتھای اروپايی، بطور کلی از حق ملل

،  حق تعيين سرنوشت سياسی کردھا را در ٦٤و  ٦٢در مواد   ، بويژه١٩٢٠در سال   سور منعقده  معاھده
اما تغيير .  بودند  ملل، پذيرفته  ين امپراتوری سابق عثمانی و، پس از يکسال تحت نظر اتحاديهو)يات کرد نش

  بر اثر پيشروی بقايای ارتش امپراتوری عثمانی تحت رھبری کمال آتاترک منجر به   تعادل قوا در منطقه
در . بود  زن جديدی در منطقهصلح لوزان برآمد توا  مذاکرات و تواقفنامه  ٤٨.صلح لوزان شد   انعقاد معاھده

  بر بستر شکست نظامی نيروھای ارمنی، ايتاليايی و يونانی در برابر کماليستھا، به  واقع بريتانيا و فرانسه
با   قرارداد ترک مخاصمه  سور،  در پيمان نامه  تعھدات پذيرفته  بھای قربانی کردن کردھا و پشت کردن به

ک مبنی بر مشروعيت صلح، پذيرش شرايط کمال آتاتر   يکی از پيامدھای اين معاھده. را امضا کردند    ترکيه
، در ميدان سياست بين  کليت يکپارچه  مثابه  عنوان نماينده مردم اين کشور به  به  دولت جديد جمھوری ترکيه

    علت موقعيت سوق الجيشی کردستان و منابع غنی آن توجه  تا اين مقطح به  کرد که  مسئله. المللی بود
کردستان و  قرار دادن مردم کرد تحت   دليل تقسيم   نون بهبود، اک  قدرتھای اروپايی را بخود جلب کرده

  حق تعيين سرنوشت سياسی دارد، به  ملتی که  از مسئله  ، عراق و سوريه، حاکميت چھار دولت ايران، ترکيه
                                                         .                                  شد  يک اقليت فرھنگی تحت حاکميت ملی چھار کشور تقليل داده  موضوع خواست

                                                                                                                    
صلح    قاد معاھدهو انع  گيری از اين شرايط و توازن قوای جديد در منطقه با بھره  دولت جديدالتآسيس ترکيه

يکی از د)يل موفقيت کماليسم در خنثی کردن فشار، و . داد  لوزان، با دست بازتری جنگ با کردھا را ادامه
گفتمان   سکوت در مقابل سياست نسل کشی و پاکسازی قومی کردھا، اين بود که  وادار کردن غربيان به
  مدرنيزاسيون در ترکيه  تحقق پروژه  از موانع عمده يکی  مثابه  کرد را به  مسئله   کماليستی موفق شد که

ای اجتماعی، عقBنی و جھانشمول معرفی  را، چونان پروژه  گفتمان کماليستی، مدرنيزاسيون ترکيه. بشناساند
عبارت بود از متجانس شدن با غرب مدرن در   نوسازی در ترکيه    برای گفتمان کماليستی، پروژه. می کرد

  توسعه  بدون برنامه  اين پروژه  می شد که  گفته. اقتصادی، اداری، فرھنگی و سياسی آن ھای عرصه  ھمه
در اين . منظور جبران عقب ماندگی ھای اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی، ممکن نيست  به  جانبه  ھمه

  دولت ترکيه  بيين، بهاين ت. اين ھدف معرفی می شد  وصول به  عنوان مانع جدی راه  راستا مقاومت کردھا به

                                                 
٤٧  Foucault, M (١٩٨١) Power/Knowledge, New York: Pantheon, pp٣٣-١٣١ 

نيروھای کماليست   اما پيشروی غير منتظره. بود  در لوزان شروع شده ١٩٢٢مذاکرات صلح از نوامبر سال   ٤٨ 
  بهاز لوزان   کهتلگرامی در  ،آن وقت بریتانيا  وزیر خارجه لرد کرزن  که بود،   وحشت انداخته  بهچنان مقامات بریتانيا را 

دولت طرف ش صلح از ذریتمامی مناطق کرد نشين در مقابل پ  بود که  ، صراحتآ پيشنھاد کردهمی فرستد لندن
     .را می توان واگذار کردترکيه 
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. تبديل کند  مدرنيزاسيون در ترکيه  جزء تفکيک ناپذير پروسه  داد تا سياست زدودن ھويت کردی را به  اجازه
پردازان کماليستی، پيش   و، نظريه  را بکار گرفته  مدرنيته  کماليسم،  روايتھای تبيين کننده' مدرن'  نظريه

وام گرفتند،  اما در   ی ماترياليستی و سکو)ريستی مغرب زمين بهھای نظری خود را از معرفت شناسضفر
روستائی، ـ ـ بربر، شھریـ ـ متمدن سنتی،ـ ـ ھای مدرن ضرورت بازتوليد دوگانه' ھويت کردی'راستای محو مانع 

  اجزای نظريه  بدين گونه. استعمار بودند، بە وام گرفتند  از اجزای اصلی نظريه  شبانی را که-و صنعتی
ابزار مؤثر و، جزء تفکيک ناپذير سياست کماليستی در سرکوب جنبش   استعمار با رنگ و لعابی ديگر، به

کماليسم منشآ   استعمار غربيان بخشآ ليبرال بود در حاليکه  تنھا تفاوت اين بود که. ملی کردھا تبديل شد
ھم   ھا ماشين اصلی سرکوب کردھا بلکهتن  تا امروز ھم نه  شد که  ترکيه  گسترش سياست توتاليتری در جامعه

  .                                                                      تحول آن  است  چنين مانع بزرگ در راه
                                                                                    

يوناليسم رسمی در ايران کارايی اين مدل را در برخورد با مشکل کردھا در بخش پيشين گفتيم ناس  چنانکه 
  ناسيوناليسم عربی، در عراق و بعدھا در سوريه -" عروبه"با تاخير کمی گفتمانھای . دريافت و بکار گرفت

  يکی از مسائل بسيار پيچيده  کرد، به  بدين سان مسئله. ھمين سياست را در قبال کرد ھا در پيش گرفت
کرد، ميان گفتمانھای کماليستی،   اگر درست بنگريم در باب برخورد با مسئله. ای ما تبديل شد منطقه

تفاوت اينھا تنھا در . و بعثی، تفاوتی چندانی وجود ندارد  ناسيوناليسم رسمی ايرانی و اسBمی و  عروبه
است کە  ) ترکی، ايرانی و عربی(ی  آنھا ايجاد يک پروژه  ھدف ھمه. در محتوی  ھا و اشکال کار است نه شيوه

ی  بدين سان پروژه. آن ھدف، بايد از مانع کردھا عبور می کرد  وصول به  مدرنيزاسيون در راه  اين پروژه
و پيشرفت ملی معرفی   مانع و مشکل توسعه  ايرانی و ترکی و عربی خواست سياسی کردھا را بمثابه  مدرنيته

       .                          کرد
                                              

سياستمداران،   توجه  کرد گاه  مسئله  تحو)ت خاورميانه،  برخورد به  در دوران جنگ سرد و در حاشيه
  بويژه. ژورناليستھا، مورخين  و بخش نسبتآ کوچکی از محافل آکادميک و دانشگاھی را بخود جلب می کرد

منشا گسترش تنش   خطر آن را در بر داشت که جنبش ملی کردستان با نيروھای مسلح درگيری  که  آنگاه
موضوع ملت بی دولت و محروم از نمايندگی سياسی، از   مثابه  کرد به  مسئله  اما در کل . ای باشد منطقه

باحث نظری ھمين دليل م  به. برخوردار نبود  اولويت خاصی در سياست پردازی قدرتھای بزرگ در خاورميانه
کرد يا در حد تاريخ نگاری کBسيک توضيحی و توصيفی در جا می زد و يا در بھترين حالت در   حول مسئله

  داخلی ھم، ھر نوع توجه  در حوزه. می شد  ملی طرح و فرموله  چھارچوب تئوری مارکسيستی در باب مسئله
زبان کردی   حتی نوشتن به  ريخ کردھا و گاهکرد، تا  جستجو و پرسش حول کردستان،  مسئله  و تBشی در راه

از اين شرايط، برای   و برخاسته  در اين دوره. خطر دستگيری، زندان و حتی اعدام را بدنبال داشت
در آن آرزوھا و اميال مردم کرد را در   ای بود که و  عرصه  روشنفکران کرد شعر و شاعری تنھا حوزه

 . بيان می کردند' علمی' الزامأ  قالبھای احساسی و حماسی نه
  

پردازان و فيلسوفان زمان خود برای طرح مباحث   ھنر الھامبخش نظريه  گاه  است که  در اروپا چنين بوده
  فرانتس كافکا بسيار پيش از برخی از متفکران مکتب فرانکفورت، مسئله. است  نوين نظری و تئوريک بوده

' مسخ'، سيمای انسان خورد و   دگی انسان معاصر را لمس کردهعقل ابزاری و تآثيرات مخرب آن در زن  غلبه
ای بديع بيان  شيوه  قربانی عقل ابزاری در آثارش به  مثابه  در زير چنگالھای زنجير بروکراسی مدرن به  شده
  در کردستان ھم برخی از شعرای کرد در اشعار خود تبيينی از ھويت ملی کرد مطرح کردند که.  بود  کرده
برای . کرد  ا الھامی شد برای محققين و مورخين در راستای تحليل نظری و يا  روايت تاريخی از مسئلهبعدھ

 عمq موجود  ملتی که  کرد را چونان مسئله ھيمن موکريانی در يکی اشعار خود، مسئله ١٩٧٤مثال در سال 
  دو دليل در پايانه  يت کردی بهاز ھو  اين تبيين شاعرانه ٤٩.است اما ھويت ملی آن انکار می شود بيان کرد

ھای   او�، علوم اجتماعی در اروپا از دھه. کرد  قرن بيستم مبنائی شد برای تحليل نظری روشن تری از مسئله
ھم مرزھای سابق ميان تاريخ نگاری از   که  تحول کيفی را طی کرده  شصت قرن بيستم بدين سو، مرحله

ھای   شاخه  ناسيوناليسم  در ھمه  ، ھم نظريه رف ديگر کم رنگ شدهاز ط  شناسی و فلسفه  يکطرف و جامعه
بود با تحو)ت جدی   ثانيآ،  پايان جنگ سرد ھمراه. موضوع بررسی و تبيين تبديل شد  علوم انسانی به

                                                 
برای مثال می . اند شکلی از اشکال در ااشعار خود این درک را منکعس کرده  اکثر شعرای کرد در قرن بيستم به  ٤٩

مصائب زندگی تبعيدی  سياسی خود رنج  ١٩٧٤در سال   توان از ھkمن موکریانی شاعر سرشناس کرد نام برد که
  :سراید می  که  کرد بر می دارد آنگاه  راز از این مسئله  ای پرده هارعتدر بيانی اس'  ی جدایی ناله'ای بنام  در غزل نامه

    کسانی یه بانگی ئازادی و گرۆی یه    نی ئينسانی یه نی من شيوه شيوه 
   شه ی و ھهkن ل که ی حاشا ده له و گه ئه      شه ردی بt بهونی من شينی ک شيوه

آن ملتی انکارش / بانگ آزادی و برابری است، فغان من، فغان کرد بی سھم است/إفغان من فغانی انسانی است
  کنند و اما وجود دارد       
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از اين دو فاکتور امروز   بر خاسته. امکانات مساعدتری برای جنبش ملی کرد ايجاد کرد  ای که منطقه
کرد بدست می دھند، و بخش قابل   با زبان گفتمانی روشنتری طرح و تحليل نظری از مسئله کردشناسان

را چونان ديالکتيک انکار ھويت ملی کردھا از سوی اين چھار دولت و   توجھی از کردشناسان  اين مسئله
ری از شکل مقاومت کردھا در برابر اين سياست انکار تبيين می کنند، و اين امکان شناخت و درک روشنت

   ٥٠.است  ايجاد کرده  سياسی و خصلت ناسيوناليسم کرد را برای ھمه
                 

  
  

                                                                  
  ١٣٥٧کرد در ايران پس از انقBب   مسئله .٢
  
پايانی بر سيستم دو قطبی در جھان ھم بود، امکانات سياسی قابل توجھی را   نقطه  پايان جنگ سرد، که 

ھم   اکنون در عراق ما با وجود يک دولت محلی کردی روبرو ھستيم که. ملی کردھا مھيا کرد  برای مبارزه
  در راستای پاسخگويی به بروکراتيکی آن -اداری  مشروعيت بين المللی دارد و ھم ظرفيت ھای دستگاه

ای توان  اين دولت ھمچنين با تشکيل نيروھای مسلح حرفه. گام در حال افزايش است  نيازھای مردم گام به
کردستان و قدرت دفاع از آن را در صورت يورش احتمالی در دست خود متمرکز   اقتدار سياسی بر منطقه

دولت محلی در چھارچوب سيستم   مثابه  به  ردی، چهباشد وجود دولت ک  عراق ھر چه  آينده. است  کرده
را طی کند، يک واقعيت   عراق روند تجزيه  در شکل دولتی مستقل، در صورتی که  فدراليستی عراق و  چه

  ھم پس از سالھای سياست پاکسازی قومی، زبانی و فرھنگی عليه  در ترکيه. سياسی عمq موجود است
، بخشی  ھای گذشته آتاترکی،  امروز پس از  فراز و نشيبھای دھه  ٥١ن سازیھمگو  کردھا در راستای پروژه

  ھمچنين آينده  اروپا، بلکه  در جامعه  عضويت ترکيه  تنھا مسئله  نه  است که  پذيرفته  سياسی ترکيه  از جامعه
ز سرنگونی رژيم ، پس ا بعBوه. کرد است  در گرو چگونگی برخورد با، و نھايتآ حل مسئله  خود دولت ترکيه

. روند استقرار نظامی تئوکراتيک در ايران بود  سلطنتی، جنبش ملی کرد مھميترين نيروی اپوزيسيون عليه
ای از سياست پاکسازی  ھر چند رژيم جمھوری اسBمی ايران با ھدف نابودی جنبش ملی کرد رکورد تازه

ر ايران پس از  جمھوری اسBمی، عليرغم است، اما جنبش ملی کرد د  قومی کردھا را برای خود ثبت کرده
در برامد آتی سياسی در ايران جای خاصی   است که  شکست نظامی، تحول کيفی معينی را  پشت سر گذاشته

  . را ايفا خواھد کرد
  

ای، گفتمانھای ناسيوناليستی ايرانی اکنون  و توازن قوای  منطقه  گذشته  دھه  با در نظر گرفتن تحو)ت سه
کرد و يا کردستان در   اين تحو)ت، سخن گفتن از مسئله  کرد روبرو می شوند؟ عليرغم ھمه  با مسئله  چگونه

ما از    که  آنگاه  خالی از اشکال نيست، چرا که تبيين اين موضوع در زبان فارسی ھم ايران آسان نيست و
معنای   ، ھم به' مـطلب'و ' حاجت'، 'درخواست'معنای   ھم به'  مسئله'کرد صحبت می کنيم، لغت   مسئله

' گرفتاری'و ' دردسر'، 'اشکال'معنای معضل يعنی   ، و نھايتآ به'ذشوار'و '  پيچيده'، ' سخت'مشکل يعنی 
ما در زبان انگليسی و کردی اين مشکل . شود  حل نياز دارد ميتواند بکار گرفته و  يا راه' مشکل گشا'  به  که

معضل را از ھم   مثابه  کرد به  عنوان پرسش را از مسئله  کرد به  مسئلهرا نداريم، يعنی می توانيم طرح 
ای آن با  ای يا شاعرانه منشا عربی دارد، در زبان فارسی معنای استعاره  ، که مسئله  اما واژه.  تفکيک کنيم

، بسيار بار تئوريک و فکری دارد بکار می رود  مفھومی که  مثابه  به  معنای علمی آن يعنی آنزمان که
  .                                                                                                          متفاوت خواھد بود

                                                                                                             
در آن سالھای اول پس از سرنگونی رژيم سلطنتی   بياد دارند که ١٣٥٧ران انقBب سال فعالين سياسی دو 

  کسی اطBق می شد که  دار به  مسئله. بار منفی بسيار قوی داشت  بود که  متداول شده' دار  مسئله'اصطBح 
ر ذھنش معمو{ در صفوف آن فعاليت می کرد سئوال ھای مشخصی د  حول خط مشی سياسی سازمانی که

او ناروشنی در استراتژی و تاکتيک سازمان خود حس می کرد و جھت شفافيت   بود از آنجا که  شکل گرفته
' دار  مسئله'اما در فضای ھيجانات انقBبی آن دوران اصطBح . بيشتر جرئت طرح سئوا)تی را بخود می داد

                                                 
ایران پيش از    در رساله' تاریخ نظری'بحث خود حول مفھوم   عباس ولی جزو اولين کسانی بود در ادامه ٥٠

کرد را چونان دیالکتيک   و مسئله  منتشر شد، این متد بررسی را بکار گرفته ١٩٩٣در سال   که، داری سرمایه
نسين، امير یکردشناسان دیگر چون مارتين برو. کرد  سياست انکار و مقاومت کردھا در برابر این سياست فرموله

کرد بدست   این روایت را از مسئله  ببعد قرن گذشته ١٩٩٠   دھهرابرت اوس�ن، از  و زارس�نوحسن پور، حميد ب
 . اند داده

٥١ . Assimilation  
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نبودند، و يا زير پايشان در سازمان و يا  در موقعيت رھبری  کسانی که  چنان داغ ننگی را منعکس می کرد که
آن تعلق داشتند چندان قرص و محکم نبود، ناچار بودند سئوالھا و خواستھای خود را   به  گروھی که

  . اين بار ننگ را بر جان نحيف خود ھموار نکنند  ای مطرح کنند که بگونه
  

مسائل حاد سياسی، بر بستر منافع   می شود  يک رشته)  concept(ای مفھوم  بطور کلی وقتی واژه
تنھا در   ای را  در انگاشت آن اشغال می کنند که گروھای انسانی و بر اساس تبيين نظری، جايگاھی ويژه

مفاھيم با مسائل و   ھمه'دلوز می گويد،    وقتی که. قابل درک است  برداشت مفھومی آن واژه ،پرتو آنھا
. ، درست بر اين امر تاکيد دارد'و متمايز از آنھا بخودی خود معنی ندارندبدون آنان   مشکBتی در ارتباطند که

ای و   اولی بيشتر توصيفی و، دومی توصيفی و تشريحی با زبان استعاره  متافور و  مفھوم که  تفاوت واژه،
گيری از  روش نظری و کيفيت  اين آخری با بھره  است، در اينجاست که) سمبوليک(تشبيھی و نمادين 

باور من اين مشکل   به.  ھدفی مشخص  ای است در مسير رسيدن به حليلی و استد)لی آن بيشتر وسيلهت
کرد می تواند  منشآ بد فھمی ھای   منظور برخورد با مسئله  به'  مسئله'در کاربرد مفھوم   زبانشناسانه

  .                                              بسياری باشد
                                                                          

کرد در يک فرايند تاريخی    در گفتمان سياسی معاصر در ايران، مسئله' مسئله'سوای نا روشنی مفھوم  
  طرح و در نھايت ارائه  است، که  ای و بين الملی تبديل شده حقوقی، ملی، منطقه - سياسی  ای مسئله  ، به ويژه

منظور حل آن، بدون درک نسبتآ درستی از مکانيسم چالشھای آن دوران و   حلی جھت يافتن افقی به راه
مفھوم اشاره و يا   مثابه  در اينجا به  ، که' مسئله'  واژه   چرا که.  پيامدھای آن، بسيار دشوار خواھد بود

سياسی آنان وزن   در انديشه' ملی'آگاھی شکلی از اشکال    به  انسانی خاصی که  د)لتی است بر تعلق گروه
را نمی توان صرفا در چھارچوب حق   اين گروه  حلی برای حل مسئله برخورد و يافتن راه.  قابل توجھی دارد

ابزاری تحليلی و استد)لی   مثابه  ، به سخن ديگر، کاربرد مفھوم مسئله  به. و مفھوم شھروندی جستجو کرد
خود   ست و طلب کردھا، بدون درک پيوستگی معنايی آن با تحو)ت تاريخی، کهدر راستای برخورد با خوا

ای و جھانی خاصی را  و پيامدھای  ملی، منطقه   بوده  خاورميانه  محصول دخالت قدرتھای اروپايی در منطقه
  شده  نوشتهکردھا   در باره  در سی سال گذشته  ھای محدودی را که اگر نوشته. ، غير ممکن است بدنبال داشته

ای است بر تاريخ  علوم انسانی خواند، در بھترين حالت حاشيه  است، بتوان پژوھش ھای تاريخی و يا حوزه
تحول تاريخی ايران و بسط تمدن   اسBمی، از ديدگاه  وانگھی، نويسندگان ايرانی، بويژه.  نويسی ايرانی

منطق تحول تاريخی ايران،   د و در واقع، از ديدگاهايرانی و اسBمی در تاريخ مردمی مانند کردھا نظر می کنن
  .                                                                نوعی، کل تاريخ کردستان را  پاورقی تاريخ ايران می دانند  در نھايت، به

  
آن   تفصيل به  بتوان به  کوتاه  در اين مقاله  تر از آن است که کرد پيچيده  مفھوم مسئله  ، بحث در باره البته

پرداخت و با وضع سياسی و امکانات کنونی تاريخ نگاری و علوم اجتماعی در ايران در چشم انداز کنونی 
ھر   ، به می کنم که  ھا اشاره  اين نکته  ث بهاز اين حي  در بخش سوم و پايانی مقاله. تقريبآ غير ممکن است

در ايران،   در پيوند با تاريخ انديشه  ھمزيستی يا ھمستيزی ايرانيت و کرديت، بويژه  حال، طرح بحث در باره
  . باشد  کرد روشن شده  منظور از مسئله  زمانی امکانپذير خواھد شد که

  
باشد، بر مبنای   خطا نرفته  به  کرد و سير تاريخی آن يکسره  مبحث مسئله  اگر اشارات گذرا و موقتی من به 

  بيشک حساسترين و مھمترين مرحله. آن می توان نتايجی مھم برای ايضاح برخی مفاھيم تاريخ ايران گرفت
کرد در دوران   ررسی ھای تحقيقی در باب مسئلهاما ب. تاريخی اين مبحث دوران جمھوری اسBمی است

ايران و  ١٣٥٧در تحليل انقBب سال   شده  ھای نوشته اکثريت رساله. ای نادر است ديدهجمھوری اسBمی پ
در خارج از ايران . اند آن کرده  ای گذرا به و، يا تنھا اشاره  کرد نپرداخته  مسئله  تحو)ت پس از آن يا اصq به

جديتری است   خور توجهدر  که ١٣٥٧از محدود کارھای تحقيقی در مورد جنبش ملی کرد پس از انقBب 
کتابی   مثابه  ،  بعدھا به اتمام رسانده  اکسفورد بريتانيا به  کوھی کمالی در دانشگاه  خانم  فرشته  کاری است که

توسط انتشارات  ٥٢ناسيوناليسم شبانی:  رشد سياسی کردھا در ايرانای آن  تحت ھمان عنوان رساله
چرا   جواب اين سئوال را بدھد که   کوھی کمالی اين است کهتBش خانم . چاپ شد ٢٠٠٣مکميBن در سال 

نظام جمھوری اسBمی تبديل شد و در اين   ای عليه مرکز مبارزات توده  پس از انقBب ايران کردستان به
. و جنش اسماعل آقا سميتکو  راستا ايشان مروری دارد بر د)يل رشد ناسيونالسيم کردی در دوران رضا شاه

سپس . مورد بررسی قرار می دھند نين جمھوری کردستان در دوران پس از جنگ دوم جھانی راايشان ھم چ
تحليل علل قدرت جنبش مقاومت ملی کرد در سالھای پس از انقBب می   سئوال اصلی به  در راستای پاسخ به

                                                 
٥٢ Koohi-Kamali, F. (٢٠٠٣) The Political Development of Kurds in Iran: Pastoral Nationalism, New York: 
McMillan  
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ايش شخص دکتر مقاومت کردھا در برابر رژيم و ست  در کل، خانم کوھی کمالی عليرغم سمپاتی به. پردازند
رشد ناموزون آن    داری در ايران که گی رشد  سرمايه قاسملو، ناسيوناليسم کرد را، در چھارچوب ويژه

واکنشی در برابر سياست ھای تمرکزگرای دولت و   مثابه  مقاومت ھای روستای و دھقانی بدنبال داشت، به
                                                             ٥٣.ارزيابی می کند' ناسيوناليسم شبانی'ھمچون 

                                                                              
 عنوان؛  آقای حميد رضا جBيی پور تحت  است ، من جزوه  در ايران انجام گرفته  در ميان کارھايی که

آقای جBيی .  ام بحث انتخاب کرده  را برای ادامه  ٥٤ب اسBمیعلل تدوام بحران آن پس از انقB: کردستان 
  اول، جامعه:  اند چنين بيان می کند بوده  مشوق ايشان در نوشتن اين جزوه  را که  دليل عمده  پور خود سه

 ٥٥' بکار گيری روشھای اين رشته'ای پشت سر خود دارد و می بايست با  ساله  شناسی در ايران تاريخ پنجاه
سال   دومآ، ايشان در کردستان برای ده. و تحليل کرد  ائل و مشکBت سياسی و اجتماعی ايران را تجزيهمس

و مشاھدات شخص ايشان عامل مھمی در راستای اين ھدف خواھد   و تجربه  مسئوليت ھای دولتی مھم داشته
  دو دليل ذکر شده  به  توجه و مشکBت آن ساختاری است با  کردستان بسيار پيچيده  بود و، نھايتا، مسئله

  . ايشان کانديدی مناسبی برای اين کار ھستند
  

ھای اصلی جنبش  آقای جBيی پور يکی از چھره) ١. می کنم  د)يل ايشان اضافه  به دليل ديگر ھم  من سه
ول کردستان و بق  مذھبی است و  تBش می کند با نگرش و راھکار امنيتی در برخورد با  مسئله-اصBحات

باشد و، ھر چند تبيين ايشان ھم در چھارچوب   داشته  ، فاصله'بحران کردستان و علل تدوام آن'ايشان 
کرد در ايران است، اما آقای جBيی پور کوشش بسياری بخرج می دھند تا در اذھان   مسئله  نگرش امنيتی به

فاشيستی جناح اصولگرا –وپوليستیبا گرايش امنيتی ديگر در رنگ و لعاب پ  اين تلقی را ايجاد کنند که
، پاياننامه  داده  تحصيBت خود ادامه  آقای جBيی پور پس از بازگشت از کردستان به) ٢ ٥٦.جدی دارد  فاصله

عنوان   و اکنون سالھا است به  معتبر سلطنتی لندن در مورد انقBب ايران نوشته  دکترای خود را در دانشگاه
  فعاليت ھای تدريسی و تحقيقاتی است، بنابراين بايد صBحيت علمی و انگيزهشناسی در گير   استاد جامعه

ايشان می گويند ھر چند از زوايائی با نظرات سکو)رھای   آنچه) ٣. باشد   فردی برای اين ھدف داشته
گيری ايشان در چھارچوب پيش فرضھای   دمکرات خارج از حکومت کمی فرق دارد، اما فرجام کار و نتيجه

سکو)ر ،و -مذھبی، دمکراتيک- ھای  اپوزيسيون ايرانی ملی ری روايت ھای جاری ديگر نيروھای نظ
  .                                                                 است  در خور توجه  دمکرات قرار می گيرد، در نتيجه- خواه مشروطه

                                                                             
  کرد؟   بحران کردستان يا مسئله .٣
  

توان  چگونه می: پاسخ به اين پرسش نيست که'  بحران کردستان'آغاز آقای جBيی پور در تحليل   نطقه
ھا، بتوانند در کنار ھم در سعادت و آسايش زندگی کرد  ساکنين ايران، از جمله  شرايطی را ايجاد کرد کە ھمه

، اين است که 'اقوام ايرانی'  مسئله' پردازان  نظريه'پرسش اصلی برای ايشان، مانند بسياری از    کنند، بلکه
  خود را به  فصلی از رساله  آقای جBلی پور  عليرغم اينکه  . توان تماميت ارضی ايران را حفظ کرد چگونه می

و " بحران کردستان"است، اما ترجيح می دھد از   کردستان در بعد تاريخی اختصاص داده  ری مسئلهشکل گي
نقش جدی ايفا ' بحران کردستان'در شکل دھی و تدوام   ايشان پنج عامل را که ٥٧.کرد صحبت کند  مسئله  نه

موقعيت برون مرزی ) ٣احزاب سياسی کردی، ) ٢ھمبستگی کردی، ) ١': ميکند  اند بدينترتيب خBصه کرده
                                                                                                                        ٥٨'.امنيتی دولت  سياست ويژه) ٥جغرافيايی سياسی کردستان، و ) ٤، )عامل خارجی(
  

و در راستای تبيينی   بوده' بحران کردستان'ی يکی از عوامل جد' ھمبستگی کردی'بنظر ايشان 
، ھمان ھمبستگی اجتماعی است 'عصبيت ابن خلدون'  نظريه: "اظھار می دارد  از اين پديده'  شناختانه جامعه'

                                                 
اما در مورد . ن شود لزومآ آرمانھای ھويت ملی را دنبال نمی کندساک  ھر اجتماع چادر نشين که"  مۆلف بر اين باور است که ٥٣ 

، بدين سان، مۆلف می "حکومت بسط يافت  سياستھای سرکوبگرانه  کردھای ايران ناسيوناليسم کردی بطور چشمگيری در نتيجه
  کرد، جنبشی سياسی صرفآ  واکنشی عليهبود و، ھم ناسيوناليسم   شده  ای  چادر نشين اسکان داده کردستان، جامعه  ھم جامعه  گويد که

  .  بود  ای حکومت رضا شاه تمرکزگرايانه اص�حات و سياستھای
) ١٣٧٢(، چاپ اول ) ١٣٥٨-١٣٧٠(علل تدوام بحران آن پس از انق�ب اس�می : کردستانج�یی پور، حميد رضا، ٥٤

 .، تھران امور خارجه .انتشارات وزارت
  .٩ھمانجا، ص،   ٥٥

٥٦  
  .١٣٩-٧٣ھمانجا، صص   ٥٧
  .٢٠-١٩ھمانجا، صص   ٥٨
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چرا   اينکه ٥٩"وجود می آيد  بر اساس خون يا نژاد يا دين و يا ترکيبی از اينھا در بين گروھی از مردم به  که
  اساسآ گفتمانی مدرن است،  بايد به  شناسی، که ھای جاری جامعه نظريه  از ميان ھمه  پديده در توضيح اين

اعتقادات مذھبی ايشان   نظر آيد که  اول ممکن است چنين به  ابن خلدون متوسل شد، در نگاه' عصبيت'  نظريه
با ھمبستگی ' ھمبستگی ملی'اما انتخاب با ھدف ترسيم مرزی روشن ميان . باشد  در اين انتخاب نقش داشته

  ھمبستگی ملی، به. "است  شده  در چھارچوب دومی  بکار گرفته' ھمبستگی کردی'، و توضيح 'قومی
دارای زبان،دين، آداب و   می شود که  گفته) دارای مرز(ھمبستگی در ميان افراد يک سرزمين مشخص 

  نه(فرھنگی   ی قومی در ميان منطقهاما ھمبستگ. رسوم، دردھا و شادی ھا و آرزوھای مشترک باشند
دارای نژاد، زبان، دين، آداب و رسوم مشترک باشند،   که) باشد  با مرزھای سياسی روشن شده  ای که منطقه

، زبان، 'اعتقادات'در تعريف و توضيح ھمبستگی کردی پارامترھای متعددی چون؛   ٦٠."شکل می گيرد
کردی توسط ايشان مورد بررسی قرار ' رقص چوبی'ی ، آداب و رسوم کردھا و حت'مختصات نژادی'

  و پس از تBش بسيار و بخشآ ناموفق در تبيين تحليلی و پيوند اين عوامل با ھم، در پايان به. اند گرفته
برای کردھا مليتی مستقل اثبات کنيم يا   در پی آن نيستيم که"با طرح  اين مباحث   يادآور می شود که  خواننده

' برآيند آن'سخن ما بر سر تفاوتھای قومی و   بلکه[...] يت آنھا را ھمان مليت ايرانی بدانيم مليت و قوم
رشيد ياسمی و بحث حقيقت مليت   می دھند به  را مراجعه  در زير نويس اين بخش خواننده  البته ٦١."است

. ، بيشتر تعارف است"در پی آن نيستيم مليت کردھا را ايرانی بدانيم"ی  جمله  بدين ترتيب روشن می شود که
تفاوت در زبان و گويش، عقايد، آداب و رسوم بين '  می گيرند که  در پايان و پس از تBشی بسيار نتيجه

کردھا   احساسی می کند که"دھا نيست اما حکايت از ھر چند د)لتی بر ھويت مستقل ملی کر' فارسھا و کردھا
کردستان ناامن می شود و دولت مرکزی ضعيف می گردد و کرد احساس خطر می   خصوصآ در ھنگامی که

اين تبيين از   ٦٢." می کند  بر روی  ويژگی ھای خود تکيه  طور نانبشته  کند، درون گرا می شود و به
و آداب ' زبانی-گويشی'گيھای  ويژه  لی و آگاھی ملی و تقليل آن بهھمبستگی کردی با ھدف نفی ھويت م

ھمبستگی   نويسنده  خطای اصلی و تناقص مستتر در اين تبيين آنجا نمايان می شود که. رسوم محلی است
اصطBح   کرد می داند که  متوسط و آشنا با مسئله  ھر خواننده. بکار می گيرد' کردايتی'کردی را مترادف با 

راھنما و مبنای ايدئولوژيکی سياست تامين حق تعيين سرنوشت   يعنی ناسيوناليسم کردی، که'ردايتیک'
  سخن ديگر،   به. ای سياسی است سياسی برای کردھا است، و مانند ھر نوع ديگر ناسيوناليسم اساسا پديده

سومی، بخودی خود نمی ای اجتماعی ناظر بر تفاوتھای گويشی و آداب و ر چونان پديده' ھمبستگی کردی'
بررسی فاکتور   ھمين دليل آقای جBيی پور به  باشد، و به' بحران کردستان'اصطBح   تواند منشا اصلی به

  .                                                       دوم، احزاب و تشکيBت سياسی کردی می پردازد
  

کردستان   با مسئله  نامگذاری کرده' بحران کردستان'او   هآقای جBلی پور تBش دارد تفکيکی ميان آنچ
يا خواھان  و خواھان خودمختاری می باشد  جريانی در کردستان است که  بيشتر ناظر به"ترسيم کند، دومی 

سعی دارد برای کردھا يک ھويت سياسی مستقل در نظر   جريانی که -استقBل سياسی کردستان است 
شکل برخورد نظامی با قوای   اين خواست خودمختاری يا استقBل به:  قتی است کهو"اما اولی؛ ." بگيرد

نخست   در نگاه ٦٣."طور جدی نا امن می شود  سياسی مناطق کرد نشين به  حکومتی در می آيد و صحنه
چرا ايشان يک   است، آنگاه' بحران کردستان'اگر ھدف اصلی اين بررسی   روشن نيست که  برای خواننده

در راستای   يعنی جريان سياسی که.  اند کرد در بعد تاريخی آن اختصاص داده  مسئله   بررسی را به  ل اينفص
ھای پايانی قرن نوزدھم تا کنون نمايندگی  از دھه  را' خواست خودمختاری يا استقBل سياسی، کردھا'تامين 

، و يا  از گفتمان دوگانه  برخاسته   ٦٤'اھيمتناقص در مف'اما اندکی تامل روشن می سازد اين . و می کند  کرده
. شرح اجمالی از آن را در بخش دوم آورديم  ای که گونه  دوگانگی در گفتمان ناسيوناليستی ايرانی است به

ايران بود   به  در بخش دوم تBش کرديم نشان دھيم، اين دوگانگی در گفتمان، محصول ورود مدرنيته  چنانکه
بر اثر وضعيت   ای که دو گرايش عمده. بود  را دچار بحرانی ساختاری جدی کرده' انی جان پريشان اير'  که

گفتمان   به  رشد کرده  برون رفت از بحران،  بحرانی دوران جنگ جھانی اول و در راستای يافتن راه
ان تا امروز اين گفتمان از آنزم. بودند' تناقض در مفاھيم'بودند، حامل دوگانگی و يا   ھژمونيک تبديل شده

و می   شکلی از اشکال، ھمان دوگانگی را منعکس کرده  آنھا به  و دارد، اما ھمه  رويکردھای مختلفی داشته
مذھبی اين دوگانگی را در لعاب و رنگ شيعيگری خاص خود تبيين می کند؛ از -گفتمان رفرميسم. کنند

                                                 
  .٧٨ھمانجا، ص   ٥٩
  ٧٩ھمانجا، ص   ٦٠
  ١٠٧ھمانجا، ص  ٦١
  ١٠٩- ١٠٨ھمانجا، صص   ٦٢
  ١٢ھمانجا، ص   ٦٣

٦٤ Contradiction in Terms  
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اما از طرف ديگر، مفاھيم آن بر يکطرف علوم انسانی مدرن را در بررسی ھای خود بکار می گيرد، 
بندی تحول گفتمانی در   از يکسو، روش ميشل فوکو را در مرحله. شيعی استوار است–متافيزيک اسBمی

' عصر غيبت'  دوره  تاريخ ايران بکار می گيرد، و از سوی ديگر، تاريخ تحول گفتمان سياسی در ايران را به
                                                                                          ٦٥.دتقسيم بندی می کن' بعد از غيبت'و دوران 

  
و عراق نيز مطرح است   در ترکيه  فقط در ايران بلکه  کردستان نه  مسئله: " آقای جBيی پور تاکيد دارد که    

  ای است مسبوق به مسئله  ط شود بلکهپس از پيروزی انقBب اسBمی مربو  به  ای نيست که پديده[...] 
شکل بحرانی تدوام پيدا   کردستان پس از پيروزی انقBب اسBمی به  مسئله" و از سوی ديگر، "  سابقه

"کرد سعی دارد برای کردھا يک ھويت   جريانی که'کرد چونان   اگر تحليل ايشان را جدی بگيريم و مسئله  ٦٦.
باشد و يا خواھان استقBل سياسی  خواھان خودمختاری می'  ی کهجريان' سياسی مستقل در نظر بگيرد

ھر زمان اين خواست در   ای بحران زا است، چرا که مسئله  کردستان ھمواره  خود مسئله' کردستان است
باشد،   ھای دمکراتيک و غير نظامی نداشته شيوه  کردستان مطرح شود و دولت مرکزی ظرفيت حل آنرا را به

  اين سئوال مطرح خواھد شد که   در نتيجه. بحران فرا می روييد  تاری و يا استقBل سياسی بهخواست خودمخ
است؟ در واقع اين   ھدفی تبيين شده  کردستان و بحران کردستان با چه  تمايز قائل بودن ميان مسئله  وجه

يران، اگر احزاب کردستانی اثبات کند جمھوری اسBمی ا  ای را پی می گيرد و  بر آنست که تفکيک ھدف ويژه
کرد را داشت،   مسئله  غير قھر اميز اين خواست را مطرح می کردند،  توانايی پاسخگويی پاسخ به  شيوه  به

حزب   بحران کردستان، احزاب کردی، بويژه  کرد به  خطا و مسئوليت اصلی تبديل مسئله  می گيرد که  و نتيجه
' ھمبستگی کردی'گيری از  اين عامل با بھره. نظام جمھوری اسBمی  بودند، نه  دمکرات کردستان و کومله

بود ، و ھم چنين جغرافيای کوھستانی   پس از فروپاشی نظام سلطنتی مجددآ تقويت شده  که) ١عامل (
دولت   و خونينی را به  ميدان آمدند و کارزار جنگی سازمان يافته  با شعار خودمختاری به) ٣عامل (کردستان 

عامل (بين اللمی کردستان –ای در اين جنگ موقعيت منطقه. اسBمی ايران تحميل کردند- لتاسيس انقBبیجديدا
از اول پيروزی انقBب با دولت در حالت "  دولت عراق، که  در شکل کمک دشمنان انقBب ايران، بويژه) ٤

و در آخر  ٦٧.کردی بود احزاب" امنيتی-عامل مؤثری در استمرار اقدامات سياسی"، " تخاصم قرار داشت
. ھم در تدوام اين بحران نقش ايفا کرد) ٥عامل (امنيتی جمھوری اسBمی   سياست ويژه  می افزايد که

حساب مردم   که[...] رھبر   اساس سياست امنيتی دولت جمھوری اسBمی در کردستان بر اساس اين جمله"
بر اساس چنين سياستی دولت جمھوری . Bب شدتکرد از صد انقBب جدا است يعنی با مردم رآفت با ضدانق

می کرد در ھمان   و دمکرات می بايست مقابله  در کردستان با پيشمرگان کومله  اسBمی، در ھمان حالی که
                                                                                                            ٦٨."داشت تا خدمتگذار مردم کرد باشد  حال وظيفه

  
روايت ايشان از حوادث و وقايع کردستان در سال ھای پس از   مکث و احيانأ پاسخ دادن به  نيازی به

  نسبتآ مطلع از تحو)ت آن سالھا، بخوبی آگاه  ھر خواننده  سرنگونی نظام سلطنتی در ايران نيست، چرا که
از سوی ديگر،  ٦٩.، نامنطقی و جعل آميز است ، يکجانبه ندی مغرضانهاين جمع ب  تا چە اندازه،  است که

اما اين پرسش مطرح .  شناسی تجربی ھم موفق آميز نيست روش  و مفاھيم ايشان، حتی در سطح جامعه
جديترين   او{، اين رساله  که  اين دليل ساده  به. روی آن تاکيد شد  خواھد شد، اگر چنين است چرا اين ھمه

  شده  ب اسBمی نوشتهکرد در ايران پس از انقB  از طرف روشنفکران ايرانی در مبحث مسئله  است کهکاری 
ھمان قواعد بنيادين گفتمان ھای ايرانی را در مبحث   کاستی ھای آن، اين رساله  ، عليرغم ھمهدومآ. است

                                                 
دو، فصل   بویژهدر ایران،   تحول در گفتمان سياسی شيعهکدیور،   کتاب خانم جميله  کنيد به  برای مثال مراجعه ٦٥

  ١٣٧٨طرح نو، : ، تھران٩٩- ٤٥صص 
  ١٥٦ج�یی پور، ھمانجا، ص  ٦٦
  ١٣٢-١٢٣ھمانجا، صص  ٦٧
  ١٣٦-١٣٥ھمانجا، صص  ٦٨

سياست رژيم جمھوری   که  ايراد اصلی سياست امنيتی جمھوری اس�می در کردستان از نظرداشت آقای ج�يی پور اين بوده  ٦٩
بر اساس سرکوب    و نه  بر اساس مذاکره  نه"کردستان؛   مسئله  در برخورد بهاس�می در سالھای پس از سرنگونی نظام سلطنتی 

می   و اضافه." عنوان يک سياست نداريم  ما خبری از قتل عام کردھا به"در دوران جمھوری اس�می   ايشان بر اين باورند که." بود
[...] کنند و از آن بخواھند سياست   سال اشاره  ێول اين دوازده ای وقايع نظامی و سياسی در پاره  گيران ممکن است به  خرده"  کنند که

مھمترين دليل اوq   چرا که. گرفت  از ھيچک از اين وقايع سياست سرکوب را نمی توان نتيجه[...] بگيرند   سرکوب را نتيجه
قوای حکومتی وارد   يادی بهزحمات و رنجھا و شھادتھای ز  گسترش قوای حکومتی برای برقراری امنيت در کردستان است که

بگويد با گرايش  دوم، فراکسيون اصول گرا، در   آقای ج�يی پور ت�ش بسياری انجام می دھد که) ١٣٥ھمانجا، ص ." (کرد
شت سر  که'  اند بارھا صراحتآ اظھار کرده  ،گرايش دوم نمايندگان    دارد، امروز بسياری می دانند که  کرد فاصله  مسئله  برخورد به

بايد مناطق اصلی پرورش اين افکار   اند که گرفته  است و نتيجه   و فاسد گشته  شده  کردھا با جمھوريت و مھاباد و قاضی محمد آغشته
نگرش ايشان،  ھمچون گرايش   ی ايشان نشان می دھد که رساله  اما مطالعه' و جايش سيب زمينی کاشت  خالی کرده  را از سکنه

  .کرد نگرشی امنيتی است رد با مسئلهاصول گرا، در برخو
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يوناليستی ايرانی، و اساسآ ھر گفتمان ھای ناس  در بخش دوم متذکر شديم که. کرد بازتوليد می کند  مسئله
در آن شکل می گيرند رويکردھای متفاوت اجتماعی و   گفتمان ديگری، بر اساس شرايط و موقعيتی که

آنھا را توليد می کنند، حتمآ   گی فردی کسانی که و ويژه  موقعيت، جايگاه  به  با توجه  سياسی دارند، و بويژه
  اما در ھمانحال، گفتمانھای ناسيوناليستی ايرانی در رويکرد تاريخی خود در باب مسئله. متفاوت خواھند بود

                                                                              .                              و می کنند  کردھا، از قواعدی بنيادين پيروی کرده  مردم غير فارس زبان ايران، بويژه
                                                            

ای  مسئله  ، بررسی ايشان کوششی است در پاسخ به خود، تاکيد دارند که  آقای جBيی پور در پايان رساله 
ميليون انسان مربوط می  ٥/٢سرنوشت   از يک طڕف به"خصوصيات پارادوکسی  آن، علت   به  که   پيچيده

و . نيست  آن چندان ساده  پاسخ دادن به ٧٠"وحدت و ھويت و تماميت ارضی ايران  شود و از طرف ديگر به
"ھا با ھم تعارض دارد ای از زمينه در پاره"  دو سوی اين معادله  می گيرند که  نتيجه   ليل است کهھمين د  به .

کرد در   سخن ديگر، مسئله  به. کرد ترجيح می دھند  ايشان اصطBح بحران در کردستان را بر عبارت مسئله
. از دو واقعيت متعارض است  و اين معضل برخاسته  .پرسش و يا خواست   جدی است نه' معضل'ايران 

ايشان ھم می پذيرند تاريخی نزديک   هک' خودمختاری يا استقBل سياسی'واقعيت اول، خواست کردھا برای 
با   بBفاصله  چرا که  ساز بوده  در ھمانحال اين خواست در ايران مسئله. سال پشت سر خود دارد ١٢٠  به

يکی از "واقعيت دوم حاصل رنجھا و . در تعارض قرار می گيرد" تماميت و وحدت ايران"واقعيت دوم، 
لذا . اند تمدنی آن را حفظ کرده  ويت جغرافيای، زبانی، سياسی و با)خرهايران و ھ  افتخارات ايرانيان است که

يک تاريخ طو)نی ھم پشت سر   است که  ، ايران واقعتی زنده ايران يک واقعيت صرفآ تاريخی نيست بلکه
"دارد پيامبران، جرجيس را '  از ميان ھمه' وحدت و ھويت ايرانی'و در اثبات تفسير خود، در باب   ٧١.

شمال و   رغم جايی ھای ظاھر که  به"  ٧٢.حسين زرين کوب نقل قول می آورند و از دکتر' اند خاب کردهانت
 تBفاخ  بود که  بود اشتراک در معنويت، وحدتی پديد آورده  جنوب و شرق و غرب را از يکديگر دور افکنده

آقای جBيی پور، در   ٧٣).٣ص ، تاريخ ايرانحسين زرين کوب، " (و نزااع خاندانھا آن را نمی کاست  سBله
لذا مشکل از اينجا شروع می شود، اگر ": اين معضل کرد يا بحران کردستان را جمع بندی می کنند  خاتمه،

ضمانت اجرايی برای حفظ اين   شود، چه  ای شفابخش پيچيده عنوان نسخه  در کردستان به  خودمختاری که
از پيروزی انقBب اسBمی از ھر سو آماج حمBت دشمنان  پس  تماميت و ھويت ايرانی است؟ ايرانی که

ای از روشنفکران کرد  پاره  يکی از معضBت کردستان اين است که  اين که  خBصه. خارجی و داخلی است
  در اين نسخه  با ھمبستگی و يکپارچگی ايران منافات دارد، مگر اينکه  ای برای کردھا می پيچند که نسخه

  کشور ايران کشور عراق و ترکيه  چرا که. و وحدت و ھويت ايرانی را در نظر بگيرند نويسی يکپارچگی
  )                                   تاکيد از من است(   ٧٤"نيست

  
خود ايشان   کرد با تاريخ حداقل يک قرنی آن، که  با تاکيد بر اھميت مسئله  چرا تحليل آقای جBيی پور که

کردستان در بعد   شکل گيری مسئلهو در فصل دوم تحت عنوان،   جلب کرده اھميت آن  را بهخوانندگان   توجه
  ای بپيچيد که ، نسخه اين دستور العمل سياسی که. پايان می رسد  به  مرور می کند، با اين نتيجه آن را تاريخی

شناس رفرميست   و جامعه معنی است؟ مؤلف  چه  باشد، به  با ھمبستگی و يکپارچگی ايران منافات نداشته
ی خود بيرون بکشد، می بايست  شناسانه جامعه' تحقيقاتی'چنين دستورالعمل سياسی را از کار   پيش از آنچه

رھبری دکتر   حزب دمکرات کردستان به  طڕح پيشنھادی احزاب کرد در کردستان، بويژه  نشان دھد که
اگر ايشان در اثبات اين موضوع، . ان منافات داشتبا ھمبستگی و تماميت اير  ای بود که قاسملو، نسخه

  احزاب کرد،  در ايجاد بحرانی که  ھم می پذيرفت که  می کرد، آنزمان خواننده  تحليلی متکی بر اسناد ارائه
  ايشان می دانند چنين نبود و درست بر عکس، ھمه ،اما. اند موضوع بحث ايشان ھست، نقش داشته

نمايندگان کرد در سالھای اول پس از سرنگونی نظام سلطنتی، با نظرداشت  توسط  شده  طرحھای ارائه
  در جمھوری اسBمی، تنھا دکان عطاری، نه  مشکل اين بود که. بودند  شده  ھمبستگی و تماميت ايران تھيه

  مراهھ' گل گاوزبان'برای درد مزمن يک قرنی کردھا ' انتی بيوتيک'، موجود بود و در آنجا بجای  داروخانه
  چنين مداوايی، رماتيسم شديدی بود که  نتيجه  با امدادھای غيبی امام زمانی تحويل مشتری می دادند که

مطلوب آقای جBيی پور   در واقع دکتر ھمان نسخه. درد می کشد  مريض ما از شدت آن امروز بيش از گذشته
در پستوی   بود با اين اميد که  Bمی کردهعطاری جمھوری اس  بود و او را روانه  را برای خود بيمار نوشته

  .ھم موجود باشد' آنتی بيوتيک'چند قرص ' آخرالزمانی'عطار در ميان دعاھای 

                                                 
  ١٦٣ھمانجا، ص  ٧٠

  ١٦٣و  ١٦٤ھمانجا، صص    ٧١
  ١٦٥ھمانجا، ص   ٧٢
١٦٥ھمانجا، ص   ٧٣ 
  ١٦٥-١٦٤ھمانجا، صص   ٧٤
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، 'دمکراسی برای ايران و خودمختاری برای کردستان'توسط احزاب کرد،   شده  مشکل اصلی طرح ارائه 

برای   مشکل اينجا بود که  ، بلکه'نافات داشتبا ھمبستگی و تماميت ايران م'گويا   در آن نداشت که  ريشه
باشد،   ظرفيت پذيرش شکلی از دمکراسی را داشته  تحقق اين استراتژی  احزاب کرد نيازمند متحدی بودند که

امروز ھمگان می دانند در قدرت ائتBفی حاکم . خودمختاری برای کردستان در چھارچوب آن عملی باشد  که
  و، حتی در صفوف نيروھای اپوزيسيون آن، عليرغم تBش ھای بی وقفه ١٣٥٧ال ای س مولود انقBب توده

  خواھان شکلی از دمکراسی باشد که  شخص دکتر قاسملو، نيرويی در ميدان نبود که  رھبران کرد و بويژه
ان بحر'اصطBح   آقای جBيی پور در تحليل به. ھم در چھارچوب آن ميسر باشد' خودمختاری برای کردستان'

  گيری ايشان، ھمه بررسی، ساختار گفتمانی و نتيجه  شيوه. ند ، بجای مجرم، قربانی را متھم کرداه'کردستان
  منظور تبرئه  سياسی به-حکايت از پژوھشی اطBعاتی  ، بلکه شناسانه  نشان از يک کار تحقيقاتی جامعه  نه

               .                                             مجرم دارد
                                                                                                        

  منعکس کننده  اين نوشتار از آنجا که. کرديم، عليرغم اين نارساييھا و کاستيھا  پيشتر ھم اشاره  اما چنانکه
  اصBح طلب و ھم چنين اپوزيسيون سکو)ر در برخورد با مسئلهنظرات بخش قابل توجھی از نيروھای 

تحول فکری بخشی از نيروھای   در عين حال اين نوشتار، در برگيرنده. است  کردستان است، در خور توجه
تا سالھای پس از پايان جنگ عراق و   اين نيرو که. فراکسيون اصBح طلب است  اسBمی حاکم، موسوم به

اصولگرا، مرز چندان روشنی نداشت، امروز از   به  شده  انديشيدن با  فراکسيون شناخته  هايران، در شيو
  آن دوران که  ھدف اصلی اسBم سياسی بنيادگرايانه. است  گرفته  اوائل انقBب فاصله  عقBنيت بنياد گرايانه

  حاشيه  بود، غضب قدرت و به، سنت، زھد و تقوی، فداکاری و  ايثار استوار  بنيان و اساسش بر مذھب شيعه
  در دوران به. بود  دست آمده  اين ھدف با پايان جنگ به .نيروھای سکو)ر و دگر انديش بود  راندن ھمه

می   اين تحول ھمچانکه. دور شد  گام از عقBنيت بنيادگرايانه  اصطBح سازندگی، بخشی از نيروی حاکم گام به
در . شريعتی عبور کرد'  تشيع سرخ'آل احمدی و ' غربزدگی'نقد گفتمان  از مسير  دانيم آسان بدست نيامد و

در اختBط شيعيگريی   نقد شريعتی، آنھا ضرورت بازسازی اسBمی سياسی را در جھت عکس انھا، يعنی نه
، از نوع پوپری آن  ليبرالی مغرب زمين، بويژه  در اختBط شيعيگريی با  انديشه  پوپوليسی بلکه-با افکار چپ

و   گردن حزب توده  آل احمد و شريعتی را ھم به' غرب ستيزی'  در اين مسير گناه  سامان دادند، و البته
در اين تحول برای بحث من اھميت دارد جايگزينی عقBنيت اسBم سياسی   آنچه ٧٥ .مارکسيستھا انداختند

را حسابگری ھدفمند و ماکس وبر عقBنيت رسمی . بينادگرا با شکل معينی از عقBنيت رسمی است
.                                                                                                                 ھدف تعريف می کند  کارآمدترين ابزار در روند رسيدن به

  
است   پايان خود رسيده  بهدنيای دو قطبی   اين عقBنيت رسمی، بر عکس فراکسيون اصولگرا، می فھمد که

غرب نام داشت، ' ابر قدرت'ديروز   و ديگری، آنچه .است  تاريخ پيوسته  بهفعq   و، يکی از آن دو قطب
  ی جغرافيا محو نموده يوگوسBوی را از نقشه  ، توانايی آنرا دارد که نام گرفته' نظم نوين جھانی'  امروزه

صدام را سرنگون   کرده  عراق حمله  کند؛ به  سازمان ملل اضافهليست   ملت جديد به-بجای آن چند دولت
رسيدن   ، ديگر راه'غربی  شرقی نه  نه'شعار   در اين شرايط،  عقBنيت رسمی اصBح طلب می فھمد که. نمايد

  من البته. بدھد' ھم شرقی و ھم غربی ، ھم اسBمی و ھم غربی'شعار   ھدف نيست و بايد جای خود را به  به
را تعقيب نمی کنم و تنھا بازتاب آن را در  ـ ـ در اينجا قصد ارزش گذاری و يا مخالفت با اين عقBنيت رسمی 

در دو سوی مرز ايران ' نظم نوين چھانی'سربازان    اين نگرش می بيند که. کرد مد نظر دارم  برخورد مسئله
از طرف ديگر، اين عقBنيت . است  ياد نبردهديروزين صدام حسين را ھم از   و تجربه. در حال گشت و گذارند

  اند، امروز در عراق دولتی در دولت ھستند و در ترکيه کردھا ھم بيش از ھر زمان فعال شده است کە  متوجه
و، شرايط بين المللی ھم بر عکس دوران دو قطبی بيشتر پشتيبان روش   قوی بوده ای آنھا ھم جنبش توده

عقBنيت رسمی و جناح . ای است در رويارويی با تنش ھای منطقه' بشریحقوق 'برخورد دمکراتيک و 
باشد تا بازی در   شرکت داشته' دمکراسی و حقوق بشری'بايد در بازی بزرگ   اصBح طلب  می فھمد که

بخش   ، امروز منعکس کننده تحليليشان  در واقع جمع بندی آقای جBيی پور در رساله. داخلی را نبازد  عرصه
کرد   در طرح مسئله'  روشنفکران کرد که  ايشان به  توصيه. ل توجھی از نيروھای اپوزيسون ھم استقاب

  اين معنی کە گزينه  ، به'يکپارچگی و وحدت و ھويت ايرانی را در نظر بگيرد  نسخه ای را تعقيب کنيد که
و روشنکفران   را از دست داده کرد کارايی خود  ھائی مانند خودمختاری و بدتر ازآن استقBل جھت حل مسئله

لحاظ   به  چه در سيستم موجود در ايران را کرد بايد با تاکيد بر دمکراسی و حقوق بشر، ظرفيت ھای )زم را
  و چنانکه. کرد بيابند  يی برای حل مسئله لحاظ اقتصادی با) ببرند و از اين منظر چاره  به  سياسی و چه

                                                 
  ١٣٧٩، چاپ اول،  انتشارات روزنه: ؟ تھرانگفتتن یا نگفتنکتاب صادق زیبا ک�م،    کنيد به  مراجعه  برای نمونه ٧٥
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قوم از حق   بيش ھر زمان بر قوم بودن ملت کرد تاکيد دارد، چرا که  نظريهکرديم در چھارچوب اين   مشاھده
  .                                                                         تعين سرنوشت سياسی برخوردار نيست

                                                                                                  
          

  قوم يا ملت کرد؟                                                                                               .٤
                                                                                                            

ترين مسائل  يکی از پيچيده  شرح اجمالی از آن را در اين بخش ذکر کرديم، به  ای که گونه  به کرد،  مسئله
بزرگترين ملت بی   کرد، مسئله  مسئله. است  تبديل شده  خاورميانه  انسانی، فرھنگی و سياسی امروز منطقه

بيش از سی ميليون . ام هگزاف نگفت  و اگر ھم بگويم در جھان معاصر است سخنی به  دولت در خاورميانه
  به  زندگی می کنند که  ، ايران، عراق و سوريه کرد در کردستان تحت حاکميت ملی چھار دولت مقتدر ترکيه"

ی خواستھای  ، با نيروی زور از تجلی ھمه روش ھای مختلف ھويت ملی کردی آنھا را انکار کرده
در تمام دوران جنگ سرد با اين   ذکر شده  دول چھارگانه  ٧٦."عمل می آورند  فرھنگيشان ممانعت بهـ ـ سياسی
دول ايران، عراق و   ھشتاد قرن گذشته  دھه  در پايانه. و ھنوز ھم می کنند  نرم کرده  دست و پنجه  مسئله
منظور سرکوب خيزش مجدد جنبش ملی کرد،  تBش   نظامی به  کارزار بی سابقه  بدنبال يک دھه  ترکيه

  اما بيھوده   عمليات نظامی آنھا ھر چند پر ھزينه  ين احساس را در افکار عمومی ايجاد کنند کها  داشتند که
ھای گروھی و بين المللی تاکيد  در رسانه  صدام حسين، نمايندگان جمھوری اسBمی و ترکيه. است  نبوده

  غات چندان مؤثر واقع نشد، چرا کهاما اين تبلي. کرد وجود ندارد  نام مسئله  در کشور آنھا چيزی به  داشتند که
بيش ھر چيز بی ثباتی و بحران مزمن   پس از پايان جنگ سرد آبستن حوادث جديدی بود که  اين منطقه

، نشان داد متمايز از رويکردھای متفاوت، ھيچکدام از  سياسی سيستم حاکم در اين چھار کشور را عيان کرده
در تدوام خود و پس   اين بحران که. و ندارند  از اين بحران را نداشتهبرون رفت   اين چھار کشور توانايی راه

ھم   و سوريه  کشور ايران، ترکيه  سرنگونی نظام بعثی در عراق منجر گرديد، در سه  از جنگ دوم خليج به
ائی در چنين شرايطی و در کنار تدوام جنبش ملی کرد، ما شاھد تBشھ. است  در ابعاد جديدتری انکشاف يافته

اما مخالفت ھا، .  کرد ھستيم  در صفوف گروھای اپوزيسيون ايرانی در راستای پذيرش ضمنی مسئله
، مانع نوعی ھمسويی با نظام و يا  کشمکشھا و  حتی ضديت آشکار اين نيروھا با نظام و)يت فقيه

                                                                                .                         کرد نيست  خويشاوندی انتخابی آنھا در برخورد با مسئله
                                                                                    

ند، کردھا را در نظام آتی می پذير' خودگردانی'سخن ديگر، امروز بخشی از اين نيروھا تلويحآ خواست   به
  قابل تصور نيست، چرا که  ھيچ وجه  عبور از آن به  رعايت خط قرمزی است، که  اما اين پذيرش منوط به

  آنرا به   کرد در جوھر خود ظرفيتی دارد که  ، مسئله خBصه. 'نيست  کشور ايران، کشور عراق و يا ترکيه'
ھای  از اين منظر چھره. خطر می اندازدسرنوشت ايران زمين را ب  معضل و مشکل تبديل می کند، معضلی که

طلبی و  دست از  افراط طلبی، تجزيه  اپوزيسيون ايرانی، روشنفکران کرد را نصيحت می کنند که  شده  شناخته
  با ھمبستگی و يکپارچگی ايران منافات نداشته  برای کردھا بپيچند که' ای نسخه'استقBل خواھی بردارند و 

ملت برای -ملت، و خورد-ی را بخرج می دھند تا با خلق اصطBح ھای چون قوم، زيرا باشد و، تBش بی وقفه
  .                                                                          در ايران تنھا يک ملت وجود دارد  تبيين ھويت ملی کردھا، نشان دھند که

                                                                                 
در صفوف کردشناسان ھم بطور کلی دو گرايش اصلی را . دارد  بحث حول ھويت ملی کردھا سالھاست ادامه

باستان گرايان بر اين باورند . می توان از ھم متمايز کرد؛ اول، مکتب باستان گرايی، و يا ازلی گرايی است
ھا و مقو)ت مدرن و معاصر  پديده) کردايتی(اھنمای آن ناسيوناليسم کردی ھويت کردی و ايدئولوژی ر  که

ما و  تحو)ت سياسی، اجتماعی و اقتصادی   منطقه  به  نيستند  و شکل گيری آنھا محصول ورود مدرنيته
ی سرزمينی اطBق م  کردستان به  باستان گرايان استد)ل می کنند، واژه.  ناشی از اين چرخش تاريخی نيست

عربی  - کرد حداقل از قرن دوازدھم ببعد در منابع اسBمی  کردھا در آنجا زندگی می کنند و واژه  شود که
از    تاکيد دارند که  آنھا بويژه. است  و منظور از کردستان سرزمين اکراد بوده  بکار رفته' اکراد'بشکل جمع 

در   مارات و اميرنشين ھای کردی بوديم کهھای قرن شانزدھم ميBدی ببعد ما شاھد ظھور و اعتBی ا سده
و در اين تحول، و يا زايش ناسيوناليسم . می يابد  پرتو آنھا، ادبيات و شعر کردی زايش و تولدی دوباره

در حقيقت خانی در . ای قائلند  بايد او را فردوسی کردھا خواند، نقش تعيين کننده  کردی برای احمد خانی، که
  عنوان زبان کردی می شناسيم به  را امروز ما به  تنھا چون رودکی و فردوسی آنجه  نهم و زين   مه  منظومه

تفاوت قومی کردھا در برابر عجم ھا   در اثر خود انگشت بر  ای زيبا و حماسی مدون می کند، بلکه شيوه

                                                 
٧٦ Vali, Abbas ( ١٩٩٨) ‘The Kurds and Their Others: Fragmented Identity and Fragmented Politics’, 
Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Vo;. XVIII, No. ٢, PP. ٩٥-٨٢ 
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ی کردھا، اميران و عربھا  می گذارد و در  آرزوی ايجاد وحدت و يگانگ) ترکان عثمانی(، روميان )ايرانيان(
در خور . چرا از اين مھم غافل اند  کرد را مانع اصلی ايجاد اين يگانگی می بيند و آنھا را سرزنش می کند که

ھای مشترکی با گفتمان  در باب فھم و تبيين ھويت کردی، گفتمان باستان گرايی کردی حلقه  است که  توجه
  ھر دو گفتمان عليرغم پذيرش تآثير ورود مدرنيه. م کار استناسيوناليستی ايرانی دارد، تفاوت تنھا در فرجا

نمادين قومی، .  ای قائلند تاريخی ھزار ساله  در برآمد ھويت ملی، برای ھويت ملی خود ريشه  منطقه  به
مفاھيم و مقو)ت گفتمان باستان گرايی کردی و ناسيوناليسم ايرانی را   کردی يا ايرانی، جوھر اصلی دستگاه

غدغەی حفظ  می گيرد و ديگری در د  می دھد، تنھا يکی، از اين تبيين، ملت بودن کرد را نتيجه تشکيل
  .                                             و می شناسد  قوم را پسنديده  تماميت ارضی ايران، برای کرد ھا جايگاه
                                                     

                                                                      
آثار   گذسته  اکنون اکثريت کردشناسان معاصر را در بر می گيرد، و در دو دھه  مکتب دوم، مدرنيسم است که 

ر کردشناسی را د  گشايش رشته  گام زمينه  و گام به  ای نوين ارتقا داده مرحله  آنھا کردشناسی را به
اين سو    ی ميBدی به١٢از قرن   منکر آنند که  مدرنيست ھا  نه. است  مھيا تر کرده دانشگاھای اروپايی را

منکر تآثير خيزش ادبی کردی از قرن شانزدھم   و نه  کرد و بعدھا کردستان در منابع اسBمی بکار رفته  واژه
برآمد و ظھور آن در ارتباط   سيوناليسم کردی، کهاشعار احمد خانی را در شکل گيری نا  ميBدی ببعد و بويژه
مدرنيستھا تنھا بر دکترين . کردی می سنجند، ھستند  و جامعه  اجتماع در کل منطقه- با تحو)ت سياسی

تاکيد   خاورميانه  مفھوم سياسی آن مانند ديگر ملل موجود در منطقه  ناسيوناليسم در شکل گيری ملت کرد به
يک   شما را به  ای از مکتب مدرنيستی را بيان خواھم کرد، اما پيش از آن مايلم توجه ردهمن در ذيل فش. دارند

  نظر می رسد که  ما بعيد به  در منطقه  گيھاھی تحو)ت قرن گذشته پيچيده  به  با توجه  جلب کنم و اظھار کنم که
تحليل امروزين ناسيوناليسم   به ، قادرگفتمان ناسيوناليسم رسمی در ايران  گفتمان باستان گرايی کردی و 

  بويژه.  کرد باشند  منظور حل مسئله  راحلی مطلوب به  بطور مشخص و ارائه کرد  مسئلهبطور کلی و 
بر بستر ساختار گفتمانی و   که) در ھر دو روايت ملت آريايی و اسBمی ايران(ناسيوناليسم رسمی ايرانی 

کرد    تBش برای تبيين سير تاريخی مسئله.  نمی شناسد  صرفه  سنت تاريخی خود ھمچون تBشی مقرون به
ھم چنين نبايد در سطح   نقد اين نگرشھا باشد، بلکه    تنھا بايد در برگيرنده  ، نه'کردايتی'و درک مختصات 

از رشد   شرايط نوين بين المللی برخاسته. ھای مدرنيستی مارکسيستی و ليبرالی سابق درجا بزند نظريه
و   ميدان نبرد گفتمانی را بر تبيين ھای نژاد پرستانه' جھانی  دھکده'وجود آمدن   داری و امکان به هسرماي

  دھد که  نسل جوان کرد و ايرانی معاصر نبايد اجازه. است  از ھويت ملی را زير سئوال کشيده  آئيين گرايانه
ق فرھنگ و ھنر، شکل گيری شور و ھيجانی در آراء سياسی، رون  تنوع بی سابقه  دربرگيرنده  او، که  زمانه

  و ايجاد فرھنگ نوين و دمکراتيک است در اختBط با حسی نوستالژيک به  عمومی برای درک مدرنيته
چنين تBشی، . و از دست برود  شده  تباه' ديگران'  توزی و دشمنی نسبت به  و با آفت کينه' زرين  گذشته'

از ھويت ملی بطور کلی و ھويت ملی کرد و ايرانی بطور مشخص  بيش از ھر چيز مستلزم تبيين درستی
  .         است

  
رشد کرد و    گفتمان باستان گرايی و نارسائيھای آن، گفتمان ديگری در سالھای گذشته  در واکنش به

، نماد بر خBف باستان گرايان. است  شده  شناخته ٧٧'نمادگرايی قومی'بنام پارادايم   طرفدارانی پيدا کرد که
، احساس، سيستم ھای ارزشی، و آداب و  کردن عناصر ذھنی چون اسطوره  گرايان تBش دارند با برجسته

اما در ھمانحال آنھا بر خBف مدرنيتستھا  از تاثير عوامل .  روسوم، فونکسيون ناسيوناليسم را درک کنند
عنوان   ی اسميت نمادگرايی قومی بهآنتون  گفته  به. عينی و تاريخی در شکل گيری ملت ھا غافل نيستند

مدرنيستھا در تئوری قوی ھستند و   از آنجا که'آلترناتيو دو مکتب باستان گرايی و مدرنيست برآمد کرد؛ و 
اين مدل ' اما در تاريخ ضعيف، و درست بر عکس، باستان گرايان در تاريخ قوی اند و در تئوری ضعيف

بر خBف ارزيابی  ٧٨.را حفظ کند  س منطقی ميان دو سوی اين معادلهعنوان آلترناتيو با)ن  تBش داشت به
نمادگرايان قومی در ايجاد آلترناتيوی در   اين پارادايم، من بر اين باور نيستم که  مثبت آنتونی اسميت در باره

رش در جای پای اين نگ  اين تذکر را از آنجا )زم دانستم که. اند مقابل دو مکتب ديگر چندان موفق بوده
سخن   به. توسط بخشی از روشنفکران کرد و ايرانی انجام می گيرد محسوس است  بررسی ھای جاری که

ليست مشھور استالين ناسيوناليسم   بر درک مکانيکی سابق و بويژه  ديگر می گويم  امروز نمی توان با تکيه
دارای سرزمين،   می شود که  گفته ای از افراد مجموعه  را درک کرد و توضيح داد، و استد)ل کرد ملت به

. با دولت قابل توضيح است  ملت تنھا در رابطه  و يا استد)ل کرد که. زبان، تاريخ و فرھنگ مشترکی ھستند
  . اين نظرات امروز در سطح اکادميکی و در توضيح ناسيوناليسم طرفداران زيادی ندارند
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و، تقليل دادن   ی است بسيار پيچيده اکثر تئوريسين ھای معاصر تاکيد دارند، ناسيوناليسم مقوله  ھمچنانکه
از اين   تبيين يکجانبه  تنھا به  شاخصھای زبانی، تاريخی، ھويت قومی، و غيره  عناصر تشکيل دھند آن به

ناسيوناليسم  بشکلی از اشکال با ھويت فرھنگی و ديگر عناصر بيشک . منجر خواھد شد  پيچيده  پديده
؛ نوع خاصی از  ناسيوناليسم را نبايد بطور مستقيم به"اما . ھويت اتنيکی در پيوند است  تشکيل کننده

ھر نوع، از منافع طبقاتی،   گی فرھنگی و يا ھمبستگی اجتماعی، و يا ساختار معين ارتباطاتی، و يا به ويژه
  به  ناسيوناليسم اصطBحی است که   ٧٩."اقتصادی، و يا حالت و نياز روحی خاص مربوط دانست مناسبات

تBش دارند قدرت سياسی را بدست گيرند و يا از دولت ھای استقرار   جنبش ھای سياسی اطBق می شود که
بنابراين . سازنديک گفتمان ناسيوناليستی ميسر می   دفاع کنند و معمو{ اين تBش را بر پايه  يافته

) ١ستون استوار است؛   و مبانی گفتمانی آن بر سه  ناسيوناليسم بيش از ھر چيز يک دکترين سياسی بوده
منافع و سيستم ) ٢گی و خصوصيات خاص خود وجود دارد،  با ويژ) کرد، ايرانی، عرب(نام ملت   ای به پديده

يازمند استقBل سياسی است،  يعنی بايد تBش کند ملت ن) ٣منافع ديگر ارجحيت دارد،   ارزشی ملت بر ھمه
تاکيد مکتب مدرنيسم بر    ٨٠.باشد و ديگران بر آن حکومت نرانند  اقتدار سياسی را در دست خود داشته   که

  ھر کسی و يا گروھی می تواند اراده  معنی اين  نيست که  محوريت سياست در تعريف ملت و ملت گرايی، به
.                                                                                                        و برای خود يک کشور تآسيس کند  را بر پا داشته کند و جنبش سياسی

  
اين را ايجاد   ميگويند با اين استد)ل، ما زمينه  معمو{ اين ايراد از طرف کسانی بسياری مطرح می شود که 

ی خود يک ملت خلق کند و  گويش محلی و يا ستم دولت مرکزی، در منطقه  بھانه  ھر گروھی، به  کنيم کهمی 
بر محوری بودن سياست در تشکيل ملت تاکيد می شود، ھدف   وقتی که. کند  بخشی از خاک ايران را تجزيه

می دھد   اجازه  است، اما آنچه  ملت بسيار وسيع و گسترده  عناصر تشکيل دھنده  شود که  نشان داده  آنست که
و در يک مسير تاريخی، عليرغم  فراز و   ی آنھا يک ھويت ملی توليد کرده بخشی از اين عناصر و يا ھمه

  تک بعدی و نه  ديگر سخن ھويت ملی نه  به. نشيب ھا، استمرار آنرا تصمين کنند، فاکتور سياست است
انسجام آنرا حفظ می کند، فاکتور سياست   ر و تحول است، اما آنچهچند بعدی و مدام در حال تغيي  ثابت، بلکه

  .است
  

  ديويد ميللر فيلسوف بريتانيايی و يکی از صاحب نظران مطرح در باب ناسيوناليسم، تعريفی از اين مقوله
.  کنم منظور روشن شدن بيشتر اين بحث در اينجا بيان  ای از آن را به من تBش دارم فشرده  بدست می دھد که

اولين بعد اين . تعريف می کند  ای در ھم تنيده )يه  بعدی و يا سه  ای سه شکل مقوله  ميللر ناسيوناليسم را به
وقتی کسی در پاسخ سئوال ديگری می گويد من کرد، ايرانی يا سوئدی . ، ھويت شخصی يا فردی است  مقوله

جمعيتی '  مثابه  ملت به  وب اخBقی معين است کهبعد دوم، چھارچ. ای مھم انگشت می گذارد ھستم، بر نکته
را ' جمعييت ھای متصور'عبارت . باشد  بر آن کارکردی عملی و اجتماعی داشته  می تواند با تکيه' متصور

ارتباطات و   دايره  ھمين نام تبيين کرد و منظور اينست در حاليکه  بنديت اندرسون در کتاب مشھور خود به
چند ھزار کس تجاوز نمی کند، اما اين شخص، در ھمانحال   ھر عضو يک ملت از محدودهپيوندھای اجتماعی 

ميليون ملت خود متصور می  ٧٠نوعی احساس پيوند و نزديکی را در ذھن خود از کليت احاد بطور مثال 
حساس ھم مليتھای خودمان ا  ما نسبت به  تعھدات اخBقی که  منظور از چھارچوب اخBقی اين است که. کند

برای مثال وقتی .  در مقابل ساير بشريت برای خود قائل ھستيم  می کنيم، بسيار عميقتر از تعھداتی است که
ھزار کرد جان خود را از  ٥در اثر آن بيش از   را بمبارن کرد که  حلبچه ١٩٨٨صدام در شانزدھم مارس   که

قربانيان و زخمی   دھای مقيم مرکز نسبت بهدست دادند، بقول آقای ابراھيم يونسی احساس ايشان و ساير کر
آنھا داشتند، ھر چند کردھا گويا   اھالی تھران به  در بيمارستان ھای تھران ھمانی نبود که  ھای بستری شده
اين تراژدی نداشتند،   تاسفی نسبت به اھالی تھران ھيچ احساسی  منظور اين نيست که  البته. ايرانی ھم ھستند

.  تعھدات اخBقی در قابل قربانيان کرد اين تراژدی برای کردھا مقيم تھران از جنس ديگری بود دليل  به   بلکه
اعضای يک ملت و يا يک جمعييت ملی طالب تعيين سرنوشت   سومين بعد ھويت ملی ناظر بر آنست که

.                                                                                                            می کنندديگر فعاليت   سياسی خود ھستند و برای تحقق آن  در اشکال دولت و يا انيستيتوھای مشابه
                                                                                                   

بعدی، نوعی انسجام درونی و ساختار   اين ھويت سه  محوری در تئوری ديويد ميللر ناظر بر آنست که  نکته
و .  خود را دارد، و ھر نوع خلل در يکی از اين ابعاد روند فروپاشی سيستم و زوال آن را بدنبال دارد  ويژه

  سياست به  می کند، سياست است، البتهبعدی را  تآمين   استمرار و انسجام اين ھويت سه  آن فاکتوری که
                                                 
٧٩ Breuilly, John ( ١٩٩٣) Nationalism and the State , Manchester University Press, ٢nd Edition, p. ٤٢٠ 
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مثال کردھا . برای درک اين تئوری، می توان در جھت عکس ھم آنرا مورد سنجش قرار داد. معنای خاص آن
  در راستای ايجاد ملت ھمگون ترک در طول نزديک به  دولت ترکيه. ای گويا باشد می تواند نمونه  در ترکيه

و در اين راستا از اعمال زور، در خشن   اجرا گذاشته  کردھا به  عليهسال، سياست پاکسازی قومی را  ٩٠
جشن نوروز و حتی   آداب و رسوم آنھا، از جمله  تنھا زبان کردی، بلکه  نه. است  ترين شکل آن، دريغ نکرده

نسل   ژه، بوي ھشتاد اکثريت کردھای ترکيه  تا اوسط دھه. ممنوع بود  کردستان تا اين اواخر در ترکيه  واژه
، جنبش ملی کردی  اينھا، اکنون در ترکيه  اما عليرغم ھمه. بکنند  زبان کردی مکالمه  جوان قادر نبودند به

ھويت ملی . ای قابل توضيح است )يه  ساختار آن با ھمين تئوری ھويت سه  ای موجود است که فعال و زنده
کماليسم با زور آنھا از   لين توضيح داد، چرا کهرا نمی توان با عناصر مندرج در ليست استا  کرد در ترکيه

  ی شخصی عبدهللا اراده  نمی توان به  در ھمانحال وجود جنبش کرد را در ترکيه. بود  ميدان خارج کرده
  آن عوامل و يا شخص اوجBن در ايجاد ھويت ملی کردی و زنده  منظور اين نيست که. اوجBن توصيح داد

ارادی   ای است طبيعی و نه مقوله  ملت نه  آنست که  نکته. اند قطعآ داشته  اند، که اشتهداشتن آن نقشی ند  نگاه
فاکتوری سياسی نياز ھست، و آن فاکتور سياسی، دکترين   داشتن آن، به ور نگاه و برای ايجاد و شعله

                      .                                                                ناسيوناليسم است
  

ھويت ملی را ايجاد می کند و آن را در طول زمانی   ای دارد که دکترين ناسيوناليسم فونکسيون يا کارکرد ويژه
برای ) ١: کرد  خBصه  پنج دسته  اين کارکرد را در ايجاد ھويت ملی،  می توان به. می دارد  نگاه  معينی زنده

يک ملت، . ھايت ھويت ملی، قبل ھر چيز احساس تعلق گروھی )زم استايجاد احساس و آگاھی ملی و در ن
است؛   ھويت ملی، يک ھويت فعال و زنده) ٢باشند،   وجودش باور داشته  اعضای آن به  زمانی وجود دارد که

ھويت ملی بايد يک نوع ) ٣اعضای يک ملت يکسری فعاليت ھای مشترک اجمتاعی با ھم انجام می دھند، 
معمو{ نوع و يا شکل خاصی از تعلق جغرافيايی و يا عرق ) ٤اريخی را را در خود منعکس کند، استمرار ت

ھويت ملی مستلزم )  ٥مکان و سرزمين مشخص در ميان اعضای يک ملت می بايست جاری باشد، و   به
ای  ات ويژهملت انھا خصوصي  ايجاد احساس تفاوت با ملل ديگر است، يعنی اعضای ھر ملت بر اين باورند که

، بحث بر  اين تفاوتھا طبيعی ھستند يا نه  بحث سر اين نيست که. آنرا از ملل ديگر متمايز می کند  دارد که
خصلت کارکردی دکترين ناسيوناليسم، برای   ٨١.اين تفاوتھا در ميان اعضای يک جمعيت ملی است  باور به

ای نياز  معينی اجتماعی، ارتباطاتی و  شناختی ويژه شرايط  ايجاد چنين رويکردھای باشد، به  قادر به  اينکه
ناسيوناليسم بيداری "ارنست گلنر اظھار کرد   زمانی که. تنھا در دوران مدرن فراھم گرديد  و دارد که  داشته

، "وجود ندارند خلق می کند  ناسيوناليسم ملل را درست در شرايطی که  خودآگاھی ملی نيست، بلکه  ملل به
کسانی بسياری اين عبارت گلنر را نقل قول می کنند و . فونکسيون ناسيوناليسم را مد نظر داشتدرست  اين 
خصلت کارکردی ناسيوناليسم . اند کليت بحث او درک نکرده  اند اما معنی آنرا در زمينه ای ساخته از آن کليشه

د و اين ساختار سياسی ملت ممکن  بو-و رويکردھای اجتماعی و سياسی آن تنھا در ساختار سياسی دولت
و ابتدا در امريکای شمالی و اروپايی غربی   ھای مدرن بوده ماحصل ايده  در دوران مدرن بوجود آمد، چرا که

. است  و پس از جنگ جھانی اول جھانگير شده ، از اوسط قرن نوزدھم وارد ساير کشورھا شدە نضج گرفته
و   اليسم می تواند آن نقش کارکردی را داشتهدکترين ناسيون  در چھارچوب چنين سيستمی است که

  .                                 را در روند ايجاد ھويت ملی ايجاد کند  رويکردھای ذکر شده
  
بيش از   ناسيوناليسم کردی ھم مثل ناسيوناليسم ترکی، عربی و ايرانی دارای تاريخی خاص خود است و که 

مکتب ناظر بر تئوری   طبق ھر سه. ايجادگر جنبش ھای ملی کرد استسال قدمت داشتە، راھنما و  ١٠٠
ملت گرايی و ناسيوناليسم، يعنی باستان گرايی، نمادين قوم گرايی و مدرنيستی، کردھا ملت ھستند، و ھيچ 

، اگر متاثر از ناسيوناليسم ايرانی، ترکی و يا عربی نباشد،  تاريخ منطقه  متخصص علوم اجتماعی آشنا به
  ای از تاريخ نويسی به اصو) ھر شيوه. ملت  بگويد کردھا قوم ھستند نه  کب اين خطا نخواھد شد کهمرت

لحاظ   آنھا به  بر زمينه مفاھيم و مقو)ت خاص خود نياز دارد تا سير تحو)ت تاريخی مورد بحث را  دستگاه
پيامدھای   تکامل ھويت کردی چهقوم خواندن ھويت کردھا با نظرداشت تاريخ تحول و . گفتمانی تبيين کند

ھم چنين برای ھويت ايرانی بدنبال خواھد داشت؟ اگر قوم   تنھا برای تبيين ھويت ملی کردھا، بلکه  نظری نه
  آنرا به  زمانيکه  باشيم که  بايد متوجه  را برگردان و معادل مناسبی برای اصطBح گروھای اتنيکی بدانيم آنگاه

امکان پذير ' قوميت'و مقو)ت خود وارد می کنيم  اينکار بدون بکار گيری مفھوم  مفاھيم  بخشی از دستگاه
پيامدھای جدی برای تبيين ھويت ملی   و در اينجا رودروی معضل جدی تئوريک قرار می گيريم، که. نيست

مفھوم  ھر چند   می گيرد که  اشکال کار از اينجا سرچشمه. در ايران، اعم از کردی و ايرانی خواھد داشت
ھای انسانی، تاريخی نسبتآ طو)نی دارد و از قرون وسطی بدين سو کاربرد اين اصطBح  گروه  مثابه  اقوام به

                                                 
٨١ Miller, David ( ٢٠٠٠) Citizenship and National Identity, Oxford: Polity Press, pp. ٣٨-٢٤ 
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کامq جديد است و برای اولين بار در فرھنگ اکسفورد  ٨٢'قوميت'کرد، اما مفھوم   را می توان مشاھده
اين اصطBح بنظر می رسد بسيار '  ند کهو بسياری از متخصصين تاکيد دار. ذکر شد ١٩٥٣انگليسی در سال 

و  يا ھمزمان چندين معنی متفاوت را تداعی کند  و از آنجا ' چندان روشن نيست معاصر باشد و معنی آن  ھم
  از زبان يونانی  است بايد توجه  سھم خود برگرفته  از لغت اتنيک انگليسی مشتق شده، آنھم به  خود واژه  که

 ٨٣.می شد  در مورد بی دينان، غير يھوديان و غير مسيحيان بکار گرفته  ی اين واژهدر قرون وسط  داشت که
بندی   مفھوم قوميت حداقل حامل معنی کاربردی منفی در توصيف مناسبات ميان انسانھا و طبقه  و در نتيجه

در ايران   د کهو اظھار می کنن  روشنفکران ايرانی مد نظر داشته  است، و آن مرادی را که' ديگران'و ' ما'
  .اقوام برابر حقوق ايرانی در چھارچوب ملت واحد ايران ھستند را منعکس نمی کند  ھمه...فارسھا، کردھا، و

  
  
  ايرانيت و کرديت، ھمزيستی يا ھمستيزی؟                                                        : فرجام .٦
  

  اين مقاله. بايد طرح، درک و حل کرد  پارادوکس ھمزيستی يا ھمستيزی ميان ايرانيت و کرديت را چگونه
کە يک جانب اين پاردوکس، يعنی ھمستيزی ايرانيت و کرديت، بيان خيال و   کوششی اندک بود بر اين مدعا

.                                                                     در تعارض باھم اند  ين معادلهدو سوی ا  حکايت از وضعيت واقعی و جدی دارد، چرا که  بلکه  گمان نبوده،
  

ھويت   نمی توان آنرا به  ما آنرا تعريف کرديم،  عبارت است از ھويت ملی کردھا، که  که  کرديت، آنگونه
اين عناصر قومی در ايجاد   ھمه. يل دادتقل  و غيره' رقص چوبی'فرھنگی و قومی؛ زبان کردی، لباس کردی، 

، بدون آنھا ايجاد ھويت مستقل ملی کرد اگر ناممکن  و تکامل و استمرار ھويت کردی نقش جدی ايفا کرده
حداقل بسيار دشوار می بود، اما ھويت ملی کرد جيزی فراتر از ابراز ھويت فرھنگی و قومی کردی   نبوده،

مشکل و معضل   نگی کردی بخودی خود نميتوانست و نمی بايست بهاست و اساسآ ابراز اين ھويت فرھ
رويا و ادعای ابر قدرت بودن   حداقل دو تای آنھا، ايران و ترکيه  ، که خاورميانه  چھار دولت مدرن منطقه

اين مبحث   وار ما به اين اعتبار اگر اشارات گذرا و خBصه  به. و دارند، تبديل شود  ای را داشته منطقه
  تبيين آن می توان نتايجی مھم برای مفاھيم تاريخ معاصر منطقه  باشد، بر پايه  خطا نرفته  به  يکسره' رديتک'

نظر من،   يکی از نتايج مھم اين بحث از نطقه. ، گرفت'کرد  مسئله'ايرانيت و کرديت و نھايتآ   رابطه  ما، بويژه
کرد در جوھر خود   مسئله  جلب کند، اينست که روشنفکران دمکرات ايرانی را بجود  کە اميدوارم توجه

اين پرسش متاثر از فرايندھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی در . و معضل  مسئله  پرسشی سياسی است نه
و )ينحل ملی،   و معضل پيچيده  مسئله  سالەی گذشته و چگونگی سمت گيری آنھا به ٩٠زمانی   فاصله
  به  ھای پايانی قرن نوزدھم  و متاثر از ورود مدرنيته از دھه  گفتيم که. است  ای و بين المللی تبديل شده منطقه
ما بود دچار   مناسبات اجتماعی و اقتصادی در منطقه  تنظيم کننده  مدرنی که -ما، سيستم سنتی و پيش  منطقه

ساز   زمينهدر سالھای پس از آن   اين بجران در دوران جنگ جھانی اول و بويژه. ساختاری بحرانی شد
.                                                                                              ناسيوناليسم رسمی ايرانی شد  و تبديل آن به  دگرديسی در ناسيوناليسم خلقی مشروطه

                                                                                                          
را در مبحث ايرانيت  تکرار کنيم، در   در بخشھای اول و دوم اين مقاله  شده  نياز باشد بحث ارائه  بدون اينکه

بر   دولت ھای مدرن و جديد، که  نوسازی  بگويم يکی از الزامات برنامه  م کهمی کن  اين بسنده  اينجا تنھا به
برون رفت از بحران ساختاری محصول   منظور يافتن راه  بود، به  اسيوناليستی قوام يافتهاساس ايدئولوژی ن

' دگر انديشی'انعکاس نوعی '  یکرد انديش'  بود، چرا که' کرد انديشی'  ، ممنوع کردن  منطقه  به  ورود مدرنيه
آن نياز داشت ايجاد   ان مدرن بهنظام پھلوی برای ايجاد اير  ايجاد ھمگون سازی که  مانع جدی در راه  بود که

  عادی در منطقه  در دوران پيش از ظھور پھلويسم و کماليسم پديده  زبان کردی که  سرودن شعر به. می کرد
' کرد انديشگی'  پس از تشکيل دولت مدرن زبان کردی ممنوع شد، چرا  که  ھم در ايران و ھم در ترکيه. بود
روبنا و يا دولت ملی خود را طلب می   ای بود که'دگرباشی'الھام بخش   بلکهتنھا انعکاس دگر انديشی   نه  که

می من کرد ھستم تحت عنوان  . ش١٣٢١در اولين شعر خود در سال ' ھيمن موکريانی'  زمانی که. کرد
رد ک  کنيد، ھنوز خواھم گفت که  تکه  دار باکی نيست  حتی اگر مرا تکه  و چوبه  مرا از زنجير و حلقه': گفت

. عمدتا يک ھويت سياسی بود  کردی نبود، بلکه' چوبی'، کرديت برای او صرفآ لباس کردی و رقص 'ھستم
زبان کردی تنھا بيان   سردون و نوشتن به' .ک.ژ  کومله'ديگر سخن برای ھيمن و ديگر روشنفکران   به

راستای  ايجاد فرھنگ ملی و  بيش از ھر چيز ابزاری بود در  زبان کردی نبود، بلکه  به  احساسات شاعرانه

                                                 
 ٨٢  Ethnicity  
٨٣ Hutchinson John Y Smith Anthony D ( ١٩٩٦) Ethnicity Oxford: Oxford University Press, pp. ٧-٤ 
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ی 'دگرباشی'حامل   را تحمل کند چرا که' کردانديشگی'ھمين دليل نظام پھلوی نميتوانست   و به.  دولت کردی
                                                                             ٨٤.ھويت تماميت گرای ايرانی را زير سئوال می برد  بود که

                                                                                                    
خواھان روبنای سياسی و دولت ملی خود بودند و ھنوز ھم   از اين منظر ميتوان گفت خواست مردم کرد که

سازی و نوسازی ساختار مناسبات سنتی اگر در باز  يا معضلی نيست بلکه  مسئله  تنھا توليد کننده  ھستند، نه
کرد   ای بنام مسئله می شد، مسئله  کردھا ھم حق انتخاب کردن داده  و به  پرنسيب دمکراتيک رعايت می شد

در حقيقت  در چرخش تاريخی معين، خواست کردھا قربانی . ما ثبت نمی شد  در تاريخ تحو)ت معاصر منطقه
بازسازی سيستم امپراتوری خود را   ھر کدام  ھدف حفظ و در نتيجه  که نيروی سياسی شد  اشتراک منافع سه

تا قبل از شروع جنگ جھانی اول، کردھا تحت حاکميت دو امپراتوری ايرانی و عثمانی بسر . تعقيب می کردند
ە اين بود ک –دستخوش فراز و نشيب ھم بود  ھمواه  که –ی پيوند کردھا با ھر دو  می بردند، و  تنھا رشته
ھر حال، بسيار بيش از جنگ جھانی   به. ھر دو امپراتوری باج و خراج می دادند  اميران و عشاير کرد به

. قلمرو ھر دو امپراتوری پا گذاشت، سيستم آنھا را دچار بحرانی ساختاری کرد  به  مدرنيته  اول، ھنگاميکه
پايان جنگ اول برای امپراتوری . دنددر تمام دوران جنگ ھر دو امپراتوری در چنين بحرانی زندگی می کر

از امپراتوری ايرانی . بود، تنھا افق فروپاشی را نويد می داد   شکست خوردگان جنگ  عثمانی که در جبھه
لطف و مرحمت انگليسھا    ھايش منوط به  تشکيل کابينه  ھم تنھا دولت ضعيف و ناتوانی باقی ماندە بود که

فاتح اصلی جنگ جھانی اول بود،  در بحرانی مالی شديدی   بير بريتانيا کهاز طرف ديگر، امپراتوری ک. بود
درگيری   در واقع پس از دوران کوتاه. ای را طلب می کرد منافع آن، سياست ھای ويژه  بسر می برد که

ر ما د  نيروھای بريتانيا با بقايای ارتش امپراتوری عثمانی تحت رھبری کمال آتاترک، تحو)ت سياسی منطقه
انديشی   چاره  امروزين خاورميانه ارثيه  شده  مرزھای شناخته  سياسی و بويژه  نقشه. مسير ديگری سير کرد

وينستون چرچيل، وزير استعمارات آن زمان امپراتوری بريتانيا در رايزنی با کارگزاران و ماموران سياسی 
                                                                                               . منظور حفظ منافع بريتانيای کبير بود  به  و نظامی بريتانيا 

                                                                                                                   
از يک طرف سياست کمال . و گفتمانی مشترک پيدا کرد و ايران، منافع  اين سياست با دو گرايش در ترکيه

عبارت بود از حفظ بقايای قلمرو وسيع و پھناور امپراتوری عثمانی زير پرچم ناسيوناليسم   آتاترک، که
نام رضا مير   رھبری قزاق تا آن زمان گمنامی به  ترکی، از طڕف ديگر، سياست ناسيوناليست ھای ايرانی به

در دو بخش پيشين . تحت رھبری او ھدف نوسازی ايران را در سر داشتند  ، که'ايران'ی عنوان ناج  پنچ به
گفتمان   ناسيوناليسم رسمی و چگونگی برآمد آنرا در ايران داشتيم، و گفتيم که  بحث اجمالی در باب نظريه

از يک   ندهارث ما  ملت با ساختار اداری و سنتی به –ناسيوناليسم رسمی ناظر بر تلفيق مفھوم دولت
مدرن صدق  –پيش  در مورد ايران و ترکيه  مدلی که.  امپراتوری چند قومی، چند فرھنگی و چند زبانی است

گرايش، اشتراک منافع و   اين سه  چگونه  ما بيشتر بر اين محور استوار است که  در اينجا توجه. می کند
  حفظ قدرت به  بودند که  شده  متوجه'  پھلويستھا'ھم کماليستھا و ھم . نتايجی  گفتمانی پيدا کردند و با چه

  در ساختار سنتی ھر دو امپراتوری رابطه. سابق و بر اساس مفھوم سنتی قدرت، ديگر ممکن نيست  شيوه
عنوان نھاد   رعيت بود، يعنی سلطنت به–ی ارباب قدرت با اتباع و ساکنين قلمرو امپراتوری مفروض رابطه

ھم پھلوی و .  و سنتی استوار بود یشرع  سياسی نياز نداشت و تنھا بر توجيه مشروعيت  قدرت حاکم به
در   برای حفظ امپراتوری، نيازمند نوسازی و بويژه  بودند که  احوانش و ھم آتاترک و طرفدارانش متوجه

 -تدول  تئوريسن ھای مقوله  که  مشروعيت سياسی، آنگونه  قدرت جديد و مدرن به.  ساختار قدرت ھستند
نياز دارد ) بعدھا شھروندان(نوعی رضايت و خشنودی اتباع   اند، يا به کرده  ماکس وبر فورموله  ملت و بويژه

اما از طرف ديگر، نوسازی کماليستھا و پھلويستھا ھدف . اين کارکرد را ندارد  و توجيھات شرعی و دينی 
مفھوم مشروط و محدود کردن   کرد، در نتيجهاز سيستم امپراتوری را دنبال می   ارث مانده  حفظ بقايای به

در ھر دو امپراتوری توسط گرايشات   که) متنوع و چند قومی بود  که(اراده مردم   قدرت سياسی حاکم به
. داد' ايران'و ' ترک'مفھوم ملت   ، جای خود را به  قرن نوزدھم  رشد کرده  ناسيونالستی خلقی در پايانه
شد  و در مناسبات بين المللی   عنوان اصل اساسی حکومت پذيرفته  مت ملی بهبدينسان مفاھيم ملت و حکو

  مفھوم محدود و مشروط بودن قدرت سياسی به  شد و ھنوز ھم می شود، اما حکومت ملی به  کار بسته  به
ملت و سيستم  -دولت تلفيقی است از دولت در اين دو کشور متحقق نشد، و ساختار  مردم ھيچگاه  ھمه

  .                                                                                     امپراتوری
  

                                                 
تعدادی از مورخين و . ش در شھر مھاباد توسط تعدادی از روشنفکران کرد تشکيل شد.١٣٢١مرداد  ٢٥در روز . ک.ژ  کومله ٨٤ 

ش .١٣٢٤آبان  ٣در روز . آغاز ناسيوناليسم کرد در ايران دانست  مثابه  بهرا بايد . ک.شکل گيری ژ  کردشناسان  بر اين باورند که
  عنوان رھبر حزب در کنگره  و بجای آن حزب دمکرات کردستان اع�م موجوديت کرد و قاضی محمد به  ک منحل شده.تشکي�ت ژ

  .در ھمين روز برگذار شد انتخب شد  اول حزب که
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پس   علت اشتراک منافع امپراتوری بريتانيا با سياست آنھا بويژه  شانس و اقبال کماليسم و پھلويسم تنھا به 
الزام   البته. تحول، ممکن و تدوام پيدا کرد، و قربانی اصلی اين تحول کردھا بودند با اين ١٩٢٠از سالھای 

ھائی از اين نوع ' ملت- دولت'شکل گيری   منافع بريتانيا کبير و قدرتھای اروپايی در مناطق ديگر ھم منجر به
. دارند  ايران و ترکيهامروز   ھمان مشکل مشروعيت سياسی را داشتند که  در افريقا، آسيا و  ارروپا شد که

.  ھا، دولت يوگسو)وی و چکسBواکی بودند  اند، آخرين نمونه سياسی دنيا پاک شده  امروز اکثر آنھا از نقشه
ترين مسائل امروز   و پيچده. نرم می کنيم  ما ھنوز ھم با اين مشکل دست و پنجه  اما در خاورميانه،

ز  برای اکثر ناسيوناليستھای کماليستی و روشنفکران عرب و امرو. کرد و فلسطين است  مسئله  خاورميانه
کرد، يعنی تراژدی بيش از سی ميليون انسان، چيزی بيش   بخش قابل توجھی از روشنفکران ايرانی، مسئله

فرھنگ ملی ايرانی، ترکی و عربی نيست و وجود آن نافی حق و تماميت ملل   از طغيان اقليت فرھنگی عليه
  است، اما اکثريت آنھا با تمام قوا پشتيبان مسئله  رب و عامل بی ثباتی و بی امنی منطقهايران، ترک و ع

ميليون را در بر می گيرد و از حق آنھا برای تشکيل يک دولت   جمعيتی در حدود بيش سه  که  فلسطين بوده
. طين را جايز نمی دانيمما دفاع از حق ملت فسل  فکر نکند که  اميد است خواننده. مستقل ملی دفاع می کنند

اينکە ھمچنين برداشتی از سوی ايرانيان   اين يک و بام و دوھوايی چرا؟ بويژه  سخن بر سر اينست که  بلکه
اکثر روشنفکران ايرانی تشکيل يک دولت فلسطينی، در کنار بيست و دو   است؟ چرا که  نشات گرفته  از چه

  و در اين راستا ھمرزم آنان ھستند، اما نسبت به  ربھا دانستهدولت عربی موجود را حق مسلم فلسطينيھا و ع
در ژنوسايد کردھا ھيچ   اق و سوريهو عر  سرکوب کردھا و نقش دولت ھای ايرانی در ھمکاری با دول ترکيه

  .   عکس العملی نشان نمی دھند
  
  در بخش اول، مقوله. دارد در تبيين ناسيوناليسم رسمی از ھويت ملی ايرانی  باور من اين تناقص ريشه  به

، شرايط دوران جنگ اول جھانی ، اشاراتی داشتيم بردر بخش دومبحث گذاشتيم، و   ناسيوناليسم رسمی را به
و دوگانگی در صورت بندی ' تناقض در مفاھيم' و  و مکانيسم دگرديسی در ناسيوناليسم مشروطه چگونگی

جاری نقدھای   ھمچنين گفتيم که  .را بررسی کرديم  ر ايراند ناسيوناليسم پس از مشروطهگفتمانی ) ساختار(
ايرانيان  ای  تجلی اراده  مثابه  بهاين تحول تاريخی را بايد   توافق دارند که  در اين نکتهانقBب مشروطيت  از

  اين نقدھا با در نظر گرفتن ايران به. ارزيابی کرد  و يا مدرنيته عصر نوين  در راستای گام گذاشتن و ورود به
صورت بندی نوين و با تاکيد بر سير تحو)ت سياسی آن   ای در حال گذار از ساختار سنتی به عنوان جامعه

  و نھايتآ به  شده  اين تحول دچار وقفه  تثبيت حکومت رضا شاهبا   ھم توافق دارند که  دوران روی اين نکته
را در نشدن دمکراسی     علت اصلی نھادينهمعاصر انتقادی  ھاینگرش اکثريت، از اين منظر. شکست رسيد

اما مقاوم و  جان   و سيستم ترک خورده با بررسید  نتBش دارو   جستجو کرده  شاهرضا ديکتاتوری استقرار 
شھری و -مدرن، روستايی-ھای سنتی دو قلوھا يا دوگانهبا تاکيد بر تاثير  ،و سنتی در ايران ،سخت

رش اين نگ . برسانندفرجام   را در مسير ديگری به' ايرانی  مدرنيته'ای ناتمام  پروژهدمکراسی، - ديکتاتوری
ای بنام  اکتاو پاز از پديده  ند که، اما فراموش می ک٨٥'، تقدير ماست مدرنيته'  د کهاکثرآ می پذير  که
وجود نشدن دمکراسی در ايران   سخن ديگر، علت اصلی نھادينه  به. ھم سخن می گفت' نھادیديکتاتوری '

  ھمه ،کرديم، اين نقدھا  در بخش دوم اشاره  چنانکه ،و  شده  بنام ديکتاتوری نھادی و يا نھادينهمانعی است 
در نقد علل . وش می کنندملت و امپراتوری را فرام-اما دوقلوی دولت و، صحبت می کنند  ی ذکر شدهدوقلوھا

ملت -دو دليل بر نقش نھاد دولت  بيش از ھر فاکتور ديگر بايد به در ايران  مامی و يا شکست مدرنيتهاتن
سنتی است و دوم،   مدرن از جامعه  ملت مھمترين شاخص تمايز جامعه- نھاد دولتاول، . انگشت  گذاشت

در دولتی از طريق نوسازی و و عمدآ از با) و توسط دولت   ای دولتی بوده پروژهاز آغاز در ايران،   درنيتهم
  . است  دوانده  ايران ريشه  جامعه

  
اما دولتی و اداری کھن و   دستگاه نو سازیی رضا شاھی  عبارت بود از پروژه  مدرنيته  پروژهدر ايران 

  صرفآ نوسازی دستگاه اين مھم از طريق مھندسی سياسی .  از امپراتوری ھای گذشته  باقی مانده  پوسيده
و ترکيب پر تنوع قومی و فرھنگی   بدون ھيچ توجھی به و مدرن اداری و ايجاد سيستم آموزشی-نظامی
  بخش دو اشارهدر   چنانکه. ديفرجام خود رس   هب  از آن امپراتوريھای گذشته  سرزمين ھای بازماندهزبانی 

                                                 
ماطبق متولد شد و . م١٩١٤سال  اکتاو پاز در. است امريکای ^تينی –زيکی کمروشنفکر و اين سخن از اکتاو پاز، شاعر         ٨٥٨٥٨٥٨٥    

پس از اقدامات خشونت آميز  ١٩٦٨اما در سال  . بودسنت نويسندگان امريکای ^تين؛ مانند نرودا و آستورباس مدتی ھم ديپلمات 
مکزيکوسيتی منجر شد، از پست خود در سفارت مکزيک کشتاری خونين در   به  دولت برای جلوگيری از تظاھرات دانشجويان که

کشورھای    رسيد که  اين نتيجه  انجام داد بهاز مشک�ت جوامع امريکای ^تين   کهپازدر بررسی جالبی .  در ھندوستان استعفا داد
^تين با ضد اص�حات و امريکای   در حاليکه ،اروپايی و امريکای شمالی با اصحاب روشنگری  و جنبش رفورماسيون ظھور کنند

ديکتاتوری ' ای بنام  او از پديده ،شد، ازاين منظر  زاده  مدرنيته  و دومی عليهمتولد شد   هتوجود آمدند، اولی با مدرني  گرايی به مدرسه
                .در امريکای ^تين صحبت می کند'  شده  نھادينه



 ٣٥

، روشنفکران خلقی از يک سو و رجال و مقامات اداری و  درھم آميزی و امتزاج منافع و آمال دو گروه شد،
و ظھور ناسيوناليسم   از سوی ديگر، بستر مناسبی برای دگرديسی در ناسيوناليسم خلقی مشروطهنظامی 

اين فاکتور معرف . مدرنيزاسيون در ايران بود  ھنمای پروژهارژی وئول يدا  رسمی در ايران را ايجاد کرد که
 در گفتمان ناسيوناليسم رسمی،. مدرن در ايران است  يکی از مھمترين تمايزات مھم گذار از ساختار سنتی به

است، تنھا   را ھم طی نکرده individualisation)(فرديت پذيری   پروسه  ی رعايايی که ھمچون تودهملت 
در سياسی مستقل از دولت   عنوان جامعه  و بهبين المللی   در حوزهابزاری است جھت مشروعيت دولت 

در روبنای   شود که  دمکراسی در ايران زمانی ممکن است نھادينه. محلی از اعراب نداردداخلی   حوزه
ميدان   شود و اين مھم زمانی ميسر می شود که  بردهمانعی بنام ديکتاتوری نھادی از بين   سياسی جامعه

مدنی   توسط نھادھای مستقل جامعه  دولت بطور مشخص، ھموارهو سياسی بطور کلی   مانور و قدرت جامعه
ھای  تنھا پديده ايران است  مان ھژمونيک در جامعهگفتمان ناسيوناليسم رسمی گفت  تا زمانيکه. محدود شود

  و فقاھتی؛ پدرسا)ری؛ تاريک انديشی؛ رھبر پرستی؛ و قدرت ستايی در حوزه استبداد سلطنتی: چون
اجتماعی توليد و بازتوليد می شود و امکان ايجاد بستر مناسبی برای گسترش و تعميق فرديت پذيری را در 

و تحکيم نھادھای ايجاد   باشيم که  ياد داشته هد باما در ھمانحال باي.  می شود  داشته  ايران مسدود نگاه  جامعه
نيست،   بستر مناسبی برای گسترش و تعميق فرديت پذيری در جامعه ی مدنی تنھا در گرو  مستقل جامعه

ايران   ملتی، چند زبانی و چند فرھنگی جامعه-رسميت شناختن ترکيب پر تنوع چند  ھمچنين در گرو به  بلکه
ملت در ايران ممکن - ساندن ساختار نيم بند دولتفرجام ر  بدون اين عامل بستر مناسبی در راستای بهو است

گفتمان ھژمونيک ناسيوناليسم رسمی و تبيين آن راندن   حاشيه  بهخود در گرو نقد و   نيست و، اين ھم بنوبه
  . از تک ملتی بودن ساکنين ايران است

  
بين الملل   توسط نظام جمھوری اسBمی در عرصه  که' ايرانيان'سياسی و ملی ايرانيت يعنی ھويت امروز، 

صورتھای متفاوت، ميان   ه ای مشترک، در چنبر خواھيم شد حلقه  با تاملی اندک ما متوجه. نمايندگی می شود
  پذريش ملت بهبر اساس آن،   و احوانش و  کارگزاران امروزين جمھوری اسBمی وجود دارد که  رضا شاه

ھمين درک . قل از دولت و نھادھای رسمی دينی و دولتی اساسا قابل تصور نيستسياسی مست کليت  مثابه
ملت  کرد را برای تحقق حق تعيين سرنوشت سياسی   در راهرا ادعای ناسيوناليسم کرد خواست و   است که

  هکرد تBش دارد  ک  با مسئله  اين معنا در مواجه  ايرانيت به. ايران می بيند  خطری جدی برای آينده
باشد و بسر   نداشته' منافاتی با تماميت ارضی ايران  ای بپيچند که نسخه'  روشنفکران کرد را متقاعد کند که

اگر عاقل نشوند، ايرانی ھا با کسی   چرا که. و دست از اين خواب و خيال دولت کردی بردارند  عقل آمده
سخن ديگر،   به .ای ابا ندارند ھيچ شيوه حفظ تماميت ارضی ايران از بکار بردن  شوخی ندارند  و در راه

ساکنين   ھمزيستی ھمه  مانع جدی در راه )آريايی و اسBمیو شمايل شکل دو در ھر ( ناسيوناليسم رسمی 
  . است و عامل اصلی ھمستيزی ايرانيت و کرديت ايران

   
مفھوم ايرانيت را   شرط آنکه  ايرانيت و کرديت ممکن و ميسر است به  امکان ھمزيستی  در پايان می گويم که

ی قدرت سياسی آن با  ھنوز ھم رابطه  ای که يک ھويت ملی واحد و در چھار چوب دولت عقب مانده  به
اگر ايرانيت   بلکه. مريد است، تقليل ندھيم–مقلد و مراد–رعيت، امام–شھروندان بر اساس الگوی خداوندگار
بيش از   ی مشترک فرھنگی، تاريخی، زبانی  تعريف کنيم کهپيوندھا  و دنيای ايرانی را چونان رشتەای از

ملت ھای متعدد -را در بر می گيرد و  فرايند دولت   خاورميانه  ھای انسانی ساکن منطقه سيصد ميليون گروه
باشند و   ايرانيت و کرديت می توانند باھم ھمديگر ھمزيستی داشته  در چنين برداشتی البته. را طی کرده است

در اين دنيای گلوبال اما چند فرھنگی '  جان پريشان ايرانی'ای را برای  شايسته  کاری برادرانه جايگاهبا ھم
  تنھا تا کنون کاردان کاملی برای اين مھم نبوده  ما از آن کرديم نه  ناسيوناليسم ايرانی با تعريفی که. بيابند

                           .                خود يکی از موانع اصلی آنست  است، بلکه
  
 
 
 
 
 
 
  


