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 .١پيش درآمد
پارادکس غريب و گاه الينحلی رودر روی کسانی قد علم می کند که بخواھند و يا مجبور باشند که رابطه
ھويت ملی کردھا را در پيوند با ايران و مفھوم ايرانيت توضيح دھند .از يکطرف بسياری بر اين باورند که
کردھا ايرانی ھستند ،اما از طرف ديگر ،ھر شکلی از بروز ھويت کردی بالفاصله بمثابه ﺧطری که تماميت
ايران و ھويت ملی آنرا آماج تير ﺧود دارد ,سنجيده می شود .پارادکس ھمزيستی يا ھمستيزی ميان ھويت
کردی )کرديت( و ھويت ايرانی )ايرانيت( را چگونه بايد درک ،طرح و بررسی کرد .آن نگاھی که کرديت را
تنھا چون عامل اﺧتالل می بند منطقآ سياست سرکوب عليه آن را توصيه کرده ،اگر در قدرت باشد ،عملی می
کند تا جامعه ايران شرايط سالم و بدون کشمکش ﺧود را بازيابد و يگانگی ملی ﺧود را از دست ندھد.
در تاريخ معاصر ايران گفتمانھای ناسيوناليستی رسمی و دولتی چه در شکل سلطنتی و چه در شمايل
فقاھتی و اسالمی آن،به مسئله کرد و رشد جنبش ملی در کردستان نه به مثابه مسئله سياسی و يا فرھنگی
بلکه چونان ﺧطری که مستقيما يگانگی و امنيت ملی و تمامييت ارضی ايران را تھديد می کند برﺧورد
کردهاند .در تمامی اين دوران ،و حتی در دوران به اصطالح چھارگانه آزادی موقت در تاريخ صدسال اﺧير
ايران ،٢ما ھيچ نشانه و سندی نداريم که گفتمانھای سياسی حاکم با مسئله کرد در ايران چون مسئلهی
سياسی ،فرھنگی و ملی برﺧورد کرده ،در فکر تدوين اليحهی قانونی جھت برﺧورد ،بررسی و نھايتآ حل
اين مسئله باشند .درست بر عکس ،مسئله کرد ھمواره چونان مسئله امنيتی ،ضد فرھنگی و ضدملی تبيين و
تفھيم شده و ارگانھای ذينفع و تصميم گيرنده در بر ﺧورد با آن رکن  ٢ارتش ،ساواک ،وزارت اطالعات،
نيروھای ارتش ،ژاندارمری ،سپاه پاسداران و بسيج بودهاند.
بعالوه ما در دو دھه گذشته شاھد آنيم که گفتمانھای دموکراتيک و چپ و يا ناسيوناليزم ﺧلقی و راديکال از
مواضع سابق پيشين در برﺧورد با مسئلی ملی در ايران و برﺧورد با ملل غير فارس بطور کلی و مسئله کرد
بطور مشخص عقب نشينی کرده ،بطور تدريجی و گام به گام به مبانی گفتمانی ناسيوناليزم دولتی و رسمی
نزديک شدهاند .اگر قبال اين نيروھا بر اين باور بودند که ايران کشوری کثيرالملله است و از اين منظر
بشکلی از اشکال ﺧواھان 'حل مسئله ملی' در ايران بودند ،اکنون برای بخشی از اين نيروھا ﺧود مفھوم
تنوع و کثرت در بافت ملی ساکنين سرزمين ايران بيش از ھر زمان ديگری مورد بازنگری و يا در بھترين
حالت به سطح 'تنوع قومی ملت ايران' تقليل ٣دادهشده است .اين بازنگری در بافت ملی ساکنين ايران ﺧود
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نيازمند بررسی انتقادی است .چرا؟ اوال ،مفھوم ھويت ملی و تئوری راھنمای آن ،ناسيوناليسم ،در راستای
نقدھای جاری پسا-ساﺧتاری و پسا-مدرنيستی از مدرنيته و گفتمانھای آن ،مورد بازنگری ھم جانبه قرار
گرفته ،و با تفاسير و تعابير متفاوت بازسازی شدهاند .در اين بازنگری ھم مبنای تئوريک مارکسيستی ،که
قبال راھنمای ايدﺋولوژيکی اين نيروھا بود ،و ھم نظريهھای ليبرالی در مورد ملت گرايی و دولت-ملت ،که
اکنون از طرف بخشی از نيروھای اپوزيسيون ايرانی به مثابه احکام قطعی و جاودانی پنداشته می شود،
مورد بازنگری گرفتهاند.
از طرف ديگر ،انعکاس اين نگرش جديد به مدرنيته بطور کلی ،و ھويت ملی و ناسيوناليسم بالﺧص در
ادبيات جاری اين نيروھا به شکلی انکشاف يافته است که بيشتر نمايانگر حالت عصبی و واکنشی در مقابل
تحوالت بعد از پايان جنگ سرد است تا بررسی جدی از محدوديتھای تئوريک مبانی پيشين در ﺧصوص
مسئله ملی در ايران ،بويژه محدوديتھای گفتمانی مارکسيتی در ﺧصوص پرنسيب حق ملل در تعيين
سرنوشت ﺧويش .بديگر سخن رشد گرايشات ناسيوناليستی در امپراطوری شوروی و يوگسالوی سابق و
عواقب ناگوار جنگھا و کشمکشھای قومی و ملی در اين مناطق و پيامدھای اشغال عراق توسط امريکا و
متحدانش در منطقه ،يک حالت روحی ﺧاصی را گسترش داده که ضديت تندروانهای را نسبت به ناسيوناليسم
و جنبشھای ناسيوناليستی در اذھان بخشی از روشنفکران سياسی ايرانی ايجاد کرده است.
سھل انگاری و غفلت اصلی اين ديدگاه از انجاست که فراموش می کند که ناسيوناليسم اساسا پديده و
مفھومی مدرن است .بربريتی که صربھا در جنگ عليه کرواتھا و بويژه در پاکسازی قومی در بوسنی
ھرزگوين مرتکب شدند نافی اين نيست که ناسيوناليسم پديدهای مدرن است ،بلکه تنھا ناسيوناليسم صربی
مدل معينی را نمايندگی می کرد .و اين گزينه و مدل بيانگر تلفيقی از نظريه حق تعيين سرنوشت -که ﺧود
پرنسيبی مدرنيستی است -با عناصر تجدد ستيز به ارث مانده از دوران پيش-مدرن است به اين اعتبار مدل
ويژهای از ناسيوناسيم را نمايندگی می کند .زمانيکه از اين مدل ويژه صحبت می کنيم ﺧطا ﺧواھد بود که
تفاوت بنيادين آنرا با مدل اروپايی غربی به فراموشی بسپاريم .چرا که اين حالت ويژه که تلفيقی است از
نظريه دولت-ملت با تمايالت عظمت طلبانه بجا مانده از ميراث اداری و فکری امپراطوريھای سابق که
ھيچگاه در مقام عمل تجربه موفقی نبوده و عاجز از آن بوده که پروسهی تکوين دولت-ملت را به شيوهای
دموکراتيک به سرانجامی برساند .اين مدل در علوم اجتماعی با اصطالح 'ناسيوناليسم رسمی'  ٤از مدلھای
ديگر تفکيک شده است.

 .٢ناسيوناليسم رسمی
مطالعه و بحث در باره ناسيوناليسم در سه ده اﺧير ابعاد کامآل بی سابقهای بخود گرفته است .اين استقبال
تنھا محدود به محافل و مراکز دانشگاھی و تحقيقاتی نيست بلکه سياستمداران ،فعالين سياسی سابق و
مھاجر و مقيم در ﺧارج از کشور ،روزنامهنگاران و ھم چنين مردم عادی را ھم در بر می گيرد .اما مفھوم
ناسيونالسيم رسمی يا بطور کلی در اين بررسيھا غايب است و يا اينکه تنھا اشارهای گذرا به آن می شود.
مشکل مرکزی دقيقآ در اينجاست .چرا که اکنون بنظر می رسد از يک سو توافق نسبی در ميان نخبگان
ايران وجود دارد و علت اصلی تالش نافرجام صد سالهای ايرانيان در راستای کسب آزادی را در پرتو
گسترش نيافتن ﺧرد و ناتمام بودن پروژهی مدرنيته ايرانی بررسی می کند .اما از سوی ديگر فراموش می
شود که دستاورد اساسی اين تالش ناموفق به گفته داريوش آشوری 'صورت نيم بند دولت-ملت کنونی
است ٥'.مبانی گفتمانی اين 'صورت نيم-بند' ھمانا چھارچوب ايدﺋولوژيکی -سياسی است که ناسيوناليسم
رسمی نام گرفته است .اگر قرار است بنيادھای گفتمانی اين پروژه ناتمام را نقد کنيم می بايست انديشه ھای
راھنمای اين 'صورت نيم-بند' را ھم زير سوآل ببريم .مقالهی حاضر تالشی اندک در اين راستا و در اين
بخش صرفآ ناسيوناليسم رسمی را مورد بحث قرار ميدھد .در بخش دوم ناسيوناليسم رسمی ايران در
نحلهھای شاھنشاھی و فقاھتی موضوع بحث ﺧواھد بود.
ستن-واتسن ) (Seton-Watsonمی گويد ناسيوناليسم رسمی محصول تلفيق نظريه دولت-ملت با دستگاه
ديوانساالری بجای مانده از امپراطوريھای سابق است که از سدهھای ميانه تا دوران مدرن معموال بر
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سرزمينھای گسترده چند قومی ،زبانی و فرھنگی سيادت و فرامانراويی داشتهاند ٦.سياست روسی کردن
ساکنين امپراطوری سابق تزاری ،صربی کردن ساکنين يوگسالوی سابق ،سياست کماليستی ترکی کردن
اھالی و گروھای ملی و اقليت ھای قومی غير ترک زبان مپراطوری سابق عثمانی و بالﺧره سياست 'يک
ملت ،يک کشور و يک زبان' که توسط رضا شاه پھلوی در ايران پی ريزی شد ،ھمه اشکالی از ناسيوناليسم
رسمی ھستند.
بنديت اندرسون در تبيين اين مفھوم به گفتهای از ستن-واتسون اشاره می کند:
" مسئله کليدی در تبيين 'ناسيوناليسم رسمی' – که ھمانا تلفيق اردهگرايانه ملت با سيستم دولتی
امپراطوری است -بايد بياد داشته باشيم که اين پديده )ناسيوناليسم رسمی( دقيقآ بعد از موجھای جنبش ھای
ناسيونال -ﺧلقی که از دھه  ١٨٢٠به بعد در اروپا نضج گرفته بودند و در واکنش و کشمکش با آنھا سر
برآوردند .اگر اين جنبشھای ناسيونال-ﺧلقی بر مبنای تاريخھای امريکا و فرانسه طراحی شده بودند ،اکنون
آنھا ﺧود به مدل تبديل شده بودند .پس از اين تحول تنھا کمی تردستی نياز بود که تا اجازه دھد امپراطوری
٧
کينه پيچده در قبا و شمايل ملی مدرن و جذاب بنظر برسد".
در تعريف و ادراک ناسيوناليسم رسمی ناچاريم از مدل روسی آن شروع کنيم .چرا که نحلهی ھای بعدی
ناسيوناليسم رسمی ،حداقل در منطقه ما ،ھمه کمابيش بازتوليد اين مدل ھستند .سرآغاز قرن نوزدھم برای
روسيه تزاری دوران توسعه طلبی و انکشاف وسعت ﺧاک امپراطوری و تدوام انقياد مردم و ساکنين
گرجستان،ارامنستان و ديگر سرزمين ھای مردم غير روس زبان بود .ھر چند روسيه تزاری از نظر صنعتی
و پيشرفت ھای فنی ،اقتصادی و سيستم اداری و اجتماعی بسيار عقب ماندهتر از کشورھای نظير انگليس و
آلمان و فرانسه بود اما مصمم بود در صحنهی اروپايی ھمچنان به مثابه قدرتی نظامی  -سياسی حضور و
نفوذ داشته باشد .اين شرايط مدرنيزاسيون امپراطوری را ،بويژه بعد از حمله ناپلئون ،بعنوان مسئله مبرم
در مقابل سيستم تزاری و نخبگان روسی آن قرار داده بود .گزارش رسمی و کارشناسانهای در سال ١٨٣٢
با ھدف متقاعد کردن دربار تزاری که سيستم سياسی امپراطوری بايد بر اساس سه پرينسيپ 'اتوکراسی،
ارتدوکسی و مليتی )  '(nationalityپی ريزی شود ،تدوين شد .دو پرنسيب اول بقول اندرسون قديمی
بودند .در حقيقت در روسيه تزاری ھويت ارتدوکسی ھمواره مبنای برای ترسيم تفاوت ھويتی اتباع
امپراطوری روسيه با ساير کشورھاﺋی بود که اکثريت ساکنين آن مسيحی بودند ،در ھمان حال اتوکراسی
سلطه مطلق تزار را منعکس می نمود و نماد شاﺧص نظام تزاری بود.
اما اين مفھوم آﺧری )مليتی( کامال جديد بود .ستن_واتسن) (Seton-Watsonو اندرسون بر اين نکته پای
می فشارند که در سرزمينی که نصف ساکنين آن اھالی غير روس بودند و اکثريت نصف ديگر يعنی ساکنين
روسی چونان رعيت در سيستم سرواژ زندگی می کردند ايده 'ملت' کامال جديد و تا حدی غريب می نمود.
حاصل تلفيق دو پرنسيب اول و دوم )ارتدوکسی و اتوکراسی( با سومی ) پرنسيب مليتی( برآمد و چيرگی
پديده نوظھوری را بدنبال داشت .حاصل تلفيق دو ايده پيش-مدرن با مفھوم ناسيوناليسم تبيين نوينی از
دکترين ناسيوناليستی ای که برﺧاسته از ويژهگيھای اجتماعی ،اقتصادی و سياسی آن دوران روسيه تزاری
بود گسترش داد .ھمچنان که اشاره شد روسيه در ھمانحال که قدرتی نظامی و اروپايی بود اما از سيستم
اقتصادی و اجتماعی عقب ماندهتری در قياس با کشورھای ديگر اروپايی رنج می برد و نيازمند آن بود که
سيستم اداری و اقتصادی امپراتوری را در راستای اھداف توسعه طلبانه سياسی و نظامی ﺧود نوسازی کند.
اشغال روسيه از سوی ناپلئون و پيامدھای آن امر توسعه و رفع عقب ماندهگيھای اقتصادی و اجتماعی را
به نياز فوری و فوتی تبديل کرده بود.
کاشف و تدوين کنندهآن گزارش کارشناسانه و سهگانگی )تثليث( ،ارتدوکسی ،اتوکراسی و ناسيوناليستی
)نارودنوست( ٨سرگی اواروف  (Sergi Uvarov)،وزير محافظهکار آموزش و پرورش امپراتوری بود.
اواروف تاکيد داشت که تمايز روس ھا با ملل ديگر غربی از آنجاست که احترام و وفاداری به اتوکراسی
غربی را با عشق و ايمان به کليسا توامان دارا ھستند .به ھمين دليل در روسيه تنھا ھويتی ملی که بر مبانی
پايهھای ارتدوکسی و اتوکراسی استوار بوده امکان رشد و انکشاف دارد .بنابرين اواروف گزارش ﺧودرا با
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شعار رسمی 'ارتدوکسی ،اتوکراسی و ناسيوناليستی' به پايان می برد .بعدھا اصطالح ناسيوناليسم رسمی
در تبيين و تعميم مدل روسی در فرھنگ سياسی جای قابل توجھی بخود اﺧتصاص می دھد.
برﺧاسته از اين سياست توصيه شده توسط اواروف مفھوم 'ملت' روس ﺧلق شد و نيکالی اول ،تزار جديد،
در مراسم تاجگذاری سه بار در مقابل 'ملت' به نشان احترام سر ﺧم کرد ،سنت کامآل جديد و کشف شدهای
که از زمان تاجگذاری او تا الغای سيستم تزاريسم در روسيه متداول بود .اين در حالی بود که مفھوم 'ملت'
جزء تازه ﺧلق شده و ناﺧوانده آن تثليث مقدس تنھا تداعی اطاعت ،فرمانبرداری و پيروی بی شبھه از دولت
را می کرد .در حقيقت در نگاه ناسيوناليسم رسمی جامعهی روسيه به مثابه ﺧانوادهای واحد و مستقلی
تصور می شد که تزار پدر و بقيه روسھا کودکان او بودند .پدر صاحب اتوريته و قدرت مطلق است در اداره
کودکان و اگر مناسب بداند به آنھا آزادی اعطا می کند و البته ھرگاه ھم ضروری باشد و در راستای اعتالی
فرزندانش حق تنبيه آنھا را دارد و آزادی را از آنھا سلب می کند.
روسيه تزاری با بھرهگيری از اين مفھوم ھويت ملی مصمم بود که سياست کالن مدرينزاسيون را پی گيرد.
عنصر مرکزی که ھويت ملی اين 'ملت' جديد را نمايندگی می کرد ،زبان روسی بود .و به ھمين دليل ،زبان
روسی زبان رسمی دربار ،اشرافيت و اداری امپراطوری شد .در اين راستا اندرسون در ادامه اين بحث با
بھرهگيری از کار تحقيقاتی پيشين ستن-واتسون اين نکته مھم را بما ياداور می شود که زبان دربار سن
پيترزبورگ در قرن ھيجدھم و اواﺋل قرن نوزدھم زبان فرانسه ،و زبان اشرافيت امپراطوری روسيه تزاری
آلمانی بود .اما پس از پذيرش اصل 'مليتی' و در راستای بازسازی و نوسازی روسيه تزاری مطالعه زبان و
تاريخ روسيه جزو واحدھای اجباری تحصيل در دانشگاھا شده ،سرود ملی 'ﺧدا تزار را حفظ کند' و يک
اپرای ملی تحت عنوان 'زندگی برای تزار' که توسط موسقيدان مشھور ،ميخاﺋل گلينکا )Mikhail Glinka
( تنظيم شده بود ،عناصر الينفک اين ھويت ملی شدند.مرکزيترين عنصر سياست کاربردی روسيه تزاری در راستای مدرنيزاسيون ھمانا ايده روسی کردن ھمه
اتباع امپراتوری بود .سياست روسی کردن در روسيه تزاری حداقل سه تبيين بھم پيوسته اما در ھمانحال
متمايز را تداعی می کرد ،اوآل ،برای نيکالی اول و کاترين کبير سياست 'روسی کردن' ٩به مفھوم ايجاد
سيستم واحد و متمرکز و مدرن اداری و نرمھای يگانه بنيان نھاده شد .ثانيآ ،روسی کردن در شکل پروسه
نسبتآ ﺧودانگيخته تصور يکپارچگی ھمه مردم و ساکنين تحت سلطه امپراتوری و در راستا پی ريزی
سياست انطباق مردم به شيوه زندگی واحد که زبان روسی کاتاليزوری اصلی آن بود انکشاف يافت .نھايتآ
سياست روسی کردن در شکل و معنای فرھنگی آن نضج گرفت .روسی کردن فرھنگی به مثابه سالح کارايی
امپراتوری در پروسه و روند دولت-سازی محصول سياست واکنش عجوالنه دولتھای الکساندر سوم و
نيکالی دوم در تقابل با ناسيوناليسم مردم غير روس زبان تکوين يافت .در حاليکه دولتھای مختلف روسيه
تبيين نخست روسی کردن را از اواﺋل قرن نوزدھم دنبال می کردند ،تبيين ھای دوم و سوم بسيار بعدھا
انکشاف يافتند و بدون نقش مؤثر روشنفکران روسی و اقشار تحصيل کرده بومی غير روس اما روسی شده
دولتھای روسيه تزاری عاجز از توليد مبانی گفتمانی آن و عملی کردن آنھا بودند .در اين راستا اندرسون
می گويد که "در ھمان حال ،اشتباه بزرگی ﺧواھد بود از آنجا که سياست روسی کردن يک سياست
امپراطوری بود گمان کنيم که به يکی از ھدفھای اصلی ﺧود ھمانا بسيج 'ناسيوناليسم روسيه کبير' در پشت
١٠
سر سلطنت بود ،ناﺋل نشد".
روسيه تزاری بر عکس دولتھای بريتانيا ،فرانسهو بلژيک امپراتوری 'بورژوا-ليبرال' نبود و ازين زاويه
از تناقض و تقابل ميان مفاھيم حقوق و آزاديھای جھانشمول و شکل و ساﺧتار دولتی امپرياليستی رنج نمی
برد .اما از آنجا که روسيه ھم در دوران و فضای 'بورژوايی' اروپايی بسر می برد و ناگزير از احيا و
مدرنيزاسيون امپراتوری کھنه و پيش-مدرن ﺧود بود .حاصل تالش در جھت نوسازی امپراتوری برآمد و
چيرگی مدل ويژهای از ناسيوناليسم بود .مدل روسی يا ناسيوناليسم رسمی در واقع دورزدن مدل اروپايی
غربی بطور کلی و مدل فرانسوی و امريکايی بطور مشخص بود .گسترش مفھوم ناسيوناليسم در نظم
سياسی و اجتماعی اروپايی غربی  -که بر پايهی حکومت ملی و قانونی و دموکراسی بود -تنھا به اين دليل
ميسر شد ،که در چھارچوب مفھومی ﺧود پديده ملت به مثابه جامعه سياسی فورموله و تصور می شد که از
دولت و دستگاه اداری متمايز بوده و درنتيجه حامل ظرفيت مستقلی بود که می توانست و می بايست مبنای
Russification
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ساورنتی )اقتدار سياسی ( بوده و مرز و مشروعيت قدرت سياسی را تعيين نمايد .درست بر عکس در
گفتمان روسی و ناسيوناليسم رسمی ملت با دولت ،تزار و کليسای ارتدوکس توضيح داده می شد و در اين
در ھم آميزی اين دولت بود که ھم حافظ و نگھبان کليسای ارتدوکس و ھم منعکس کننده سروری سياسی
بود و به اين اعتبار تنھا عنصری در اين ھويت تثليثی بود که حق تعيين مرزھای مشروعيت قدرت سياسی
را دارا بود.
اين قراﺋت از ھويت ملی در جامعه چند-قومی ،چند-فرھنگی و چند زبانی روسيه کھن دولت پارمندی ١١را
بنيان نھاد که نابرابری ميان روسھا  -ﺧود در برگيرنده جامعهای چند-قومی بود و تنھا در پرتو مبنای
ايدﺋولوژيکی-سياسی روسی کردن تصور يگانکی و يکپارچگی داشت -مردم غير روس زبان را گسترش
می داد .دستاورد و نتايج اصلی برآمد و چيرگی ناسيوناليسم رسمی در روسيه پروژهی ناتمام مدرنيته و
شکست آن در اين سرزمين بود .در توليد بنيانھای گفتمانی اين ھويت ملی تنھا نخبگان بووژوا-مالک تزاری
سھيم نبودند .بديگر سخن ،ناسيوناليسم روسی به يک بينش ايدﺋولوژيک ﺧاص و متعلق به 'روسيه
بورژاويی' محدود نبود ،بلکه شمار بسياری از محافل و گروهھاﺋی را که سودای ايدﺋولوژی ھای راديکال و
دمکراتيک در سر داشتند ،نيز در ﺧود گرفتار ساﺧته بود .آنزمان که نخبگان ايرانی از ناسيوناليسم و از
ﺧطرات گفتمانھای ناسيوناليستی 'تحول طلب' و 'تجزيه طلب' در کردستان صحبت می کنند غافل از
ﺧويشاوندی گفتمان ﺧود با سنت ناسيونالسيم رسمی و تنگ انديشانه ايرانی ھستند .ايرانيان با فرھنگ
برﺧاسته از اين سنت پرورده شدهاند و زيستهاند ،در حاليکه انديشه ھای پسا-مدرن در سالھای اﺧير در
ميان روشنفکران ايرانی با استقبال نسبتآ گستردهای روبرو شده است اما ضرورت نقد ناسيوناليسم رسمی و
تجدد ستيز ايرانی بطور جدی طرح نشده است .پس از اين درآمد در بخش بعدی برآمد ناسيوناليسم رسمی
ايرانی و چيرگی آن در اشکال سلطنتی و فقاھتی آن پی ﺧواھم گرفت.
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بخش دوم:
دگرديسی در گفتمان دوران مشروطه و ظھور ناسيوناليسم رسمی در ايران
 .١پيش نويس و متمم قانون اساسی مشروطه
بحث پيشين را از اينجا پی می گيرم که اکنون توافق نسبی در ميان مورﺧين و صاحب نظران تاريخ معاصر
ايران وجود دارد که جنبش 'مشروطه ﺧواھی' را بايد به مثابه سر آغاز و برآمد ناسيوناليسم در ايران
سنجيد .از آنجا که اين توافق وجود دارد و در ارتباط با اين تحول تاريخی سخن بسيار گفته شده است ،من
در اينجا قصد ندارم وارد جزﺋيات اين مبحث بشوم و تنھا اشارهای گذرا به پيش نويس و متمم قانون اساسی
مشروطه می کنم .چرا که اين توافق ھم وجود دارد که انقالب مشروطه بمثابه جنبش اصيل ملی در ايران،
رويکرد و گرايش به قانون ،عدالتخواھی و آزادی را در ايران پی ريزی کرد و پتانسيل آنرا داشت که
ھمزيستی داوطلبانه و دمکراتيک ھمه ساکنين ايران را در چھارچوب حکومت واحد ملی ميسر سازد .اما
تثبيت حکومت استبدادی رضا شاه اين تحول را از مسير اصلی ﺧود ﺧارج کرده ،اين حالت مطلوب را موقتآ
ناممکن ساﺧت .اين جمع بندی ناظر بر آنست آن اميد از دست رفته را می توان با بازگشت به قانون اساسی
مشروطه متحقق کرد .غفلت اصلی اين نگاه از آنجاست که فکر می کند تحول از گفتمان ناسيوناليسم ﺧلقی
١٢
مشروطه به استبداد رضا شاھی و ناسيوناليسم دولتی در ﺧآل انکشاف يافته و'ﺧويشاوندی انتخابی'
ميان اين دو گفتمان را ناديده گرفته ،کارگری آنرا دراين تحول به فراموشی می سپارد.
بعالوه اين روزھا که بحث در باره تحول سياسی در ايران و ساﺧتار مطلوب سياسی آتی در جريان است،
کسانی بسياری بر اين باورند که با بازگشت به قانون اساسی و اجرای آن ،شرايط مناسبی در راستای پاسخ
به مسئله 'اقوام' ايرانی ايجاد ﺧواھد شد .ھم قانون اساسی مشروطه و ھم قانون اساسی جمھوری اسالمی
در شرايط تاريخی متفاوتی تدوين شده ،به تصويب رسيدهاند .امروز سطح آگاھی و انتظارات ايرانيان بسيار
فراتر از سقف ھر دو سند قانون اساسی است و قاعدآ ﺧواست تدوين قانون اساسی ديگری نمی بايست
اينھمه حساسيت ايجاد کند .فراتر از اين کردھا در تھيه و تدوين ھر دو سند يا در حاشيه قرار داشته ،يا با
زور عريان به حاشيه رانده شده ،از ھرگونه نمايندگی سياسی محروم بودند .در نتيجه ،ﺧواست کردھا برای
تدوين قانون اساسی نوين ﺧواست منطقی و مشروعی است .ما از اين منظر مروری فشردهای بر قانون
اساسی مشروطه ﺧواھيم داشت .اما در آغاز الزم است تاکيد شود که انقالب مشروطيت ايران ،با ھمه
کاستی ھای آن ،يکی از مھم ترين تحوالت تاريخی در منطقه ما و دو سند قانون اساسی مشروطه جزء
دستاوردھای مھم اين تحول تاريخی بوده ،اين مکث کوتاه در باره اين دو سند به معنای کم جلوه دادن
اھميت آنھا نيست.
قانون اساسی مشروطه مشتمل بر دو سند پيش نويس قانون اساسی ١٩٠٦م .و متمم قانون اساسی
١٩٠٧م .است .پيش نويس قانون اساسی ،سند شفاف ،موزون ،و روشمندی نيست .پيش نويس قانون
اساسی شامل ديباچهای موجز و  ٥٢ماده است که بعلت مريضی مظفرالدين شاه با عجله سر ھم بندی شده و
ھدف آن بود که قبل از فوتش توسط او امضا شود ٦ .ماده اين سند مطابق قانون اساسی بلژيک و حداقل ٥
ماده آن برگردان قانون اساسی سال  ١٨٧٩بلغارستان است .در حاليکه ايده دو مجلس قانون گذاری ،مجلس
شورا و مجلس سنا ،مطابق با قانون اساسی بلژيک و در ھمانحال حق انتصاب نيمی از اعضای مجلس سنا
توسط شاه مطابق با قانون اساسی روسيه بود ١٣.پيش نويس سند ديگری در فوريه  ١٩٠٧توسط ھيئتی
ويژهای با ھدف تکميل سند پيشين و رفع نارساﺋيھای آن تھيه شده ،در اکتبر  ١٩٠٧به امضای محمد علی
شاه رسيد که به نام متمم قانون اساسی شناﺧته شده است .متمم قانون اساسی شامل  ١٠٧ماده است و
مھمترين مواد آن اﺧتيارات و قدرت نمايندگان مجلس را تعريف کرده ،درمواردی ضمن تصريح حدود و ثغور
قدرت شاه در نظام مشروطه ،بر مسئوليت دولت و وزرا در قبال مجلس تاکيد دارند .بعالوه با لوايحی ويژهای
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در مورد ضرورت وجود شوراھای استانی و شھری ،و چگونگی اداره امور اقتصادی و ارتش ,در کليت
١٤
ﺧود از صراحت بيشتری در قياس با سند پيشين برﺧوردار است.
اين سند ھم برگردان کلمه به کلمه قوانين اساسی بلژيک و بلغارستان با در نظرداشت مذھب شيعه ،سنت
و فرھنگ ايران است .برای مثال طبق اين سند پرچم رسمی ايران مثل پرچم بلغارستان ھمان سه رنگ را
داشت با اين تعديل که جای دو رنگ اول عوض شد ،يعنی رنگھای سبز ،سفيد و قرمز در سه رديف قرار
داده شدند و به منظور تدوام اصل سلطنت نشان شير و ﺧورشد در وسط آن قرار گرفت ١٥.بيگمان ھدف
اصلی مشروطهﺧواھان ،آنچنانکه ﺧود مفھوم 'مشروطه' تداعی ميکرد ،تحديد قدرت مطلقه شاه بود .در
راستای رسيدن به اين ھدف سند متمم قانون اساسی شفاف تر از سند مصوبه سال  ١٩٠٦است .ماده ٣٥
سند چنين تدوين شده است " :سلطنت وديعهای است که ملت نزد شخص شاه به امانت گذارده است" ١٦.اما
اين سند ھم در برگيرنده ابھامات بسياری است .طبق مواد سند متمم ،شاه حق وتوی قوانين مصوب مجلس
را ندارد ،اما در ھمانحال ماده  ٤٩اين گونه تدوين شده است" :صدور احکام و دستورات برای ترتيب اثر
دادن به قوانين ،از اﺧتيارت شاه است" ١٧.در ماده  ٢٧تصريح می شود که شاه در راس قوه مجريه است،
اما در ھمانحال بر اساس ماده  ٤٤پادشاه از پاسخگويی در قبل دولت معاف است .شخص پادشاه فرمانده قوا
محسوب می شود )ماده  ،( ٥٠و حق اعالن جنگ و يا پذيرش صلح را دارد )ماده .( ٥١
دو سند قانون اساسی مصوب سال  ١٩٠٦و مصوب سال  ١٩٠٧ھر چند روشنمند و منسجم نبوند ،اما در
بر گيرنده عناصری از فرھنگ و مفاھيم سياست بين الملل آن دوران بودند .فی المثل ماده  ٢٦ناظر بر اصل
حاکميت ملی است" :قدرت حاکمه برﺧاسته از اقتدار مردم است ".و در ماده  ٨تاکيد شده بود که "تمام اتباع
ايران در برابر قانون از حقوق مساوی برﺧوردارند ١٨".اغلب اين مواد سند متمم ,ترجمه کلمه به کلمه از
مواد قانون اساسی بلژيک بود ،به ھمين دليل محتوای مدرن و دمکراتيک دارند .اما بايد توجه داشت که
عرصه فکر و سياست در دوران مشروطه يکدست نبود ،ھم روشنفکران آن دوران و ھم تدوين کنندهگان
سند قانون اساسی برداشت روشن و واحدی از مفاھيمی چون 'ملت'' ،مردم' ،و 'ايرانيان' نداشتند .مفھوم
شھروندی در فرھنگ سياسی آن دوران ھنوز رسوخ نکرده بود و منظور از مردم و بعدھا واژه ‘ملت’ ھمانا
'اجماع رعايا' بود ١٩.در ماده  ٨از برابری حقوقی ھمه اتباع و يا 'مردم' ايران سخن رفته است اما بر
عکس قانون اساسی بلژيک ،در سند متمم قانون اساسی ھيچ اشارهای به تنوع ايتنيکی و زبانی و فرھنگی
ايرانيان و يا ساکنين ايران نشده است .بر ﺧالف تصور رايج و نسبتآ فراگير در پذيرش و به رسميت
شناﺧتن اقوام ايرانی در قانون اساسی ،تنھا سندی که در آن از اقوام ايرانی اسمی برده شده است ،متن
اولين قانون انتخاباتی مصوب ژوﺋيه  ١٩٠٩است ،نه دو سند قانون اساسی .در اين متن تعداد نمايندگان به
 ١٢٠عضو محدود شده ،برای ھر يک از  ٥قوم برشمرده ايران ) -شاھسون ،قشقايی ،ﺧمسه ،ترکمن و
بختياری( يک نماينده در نظر گرفته شده بود .اميد است که اين نکته نيازی به توضيح نداشته باشد که
بکارگيری عبارت 'اقوام برشمرده' پيامد جنگ داﺧلی و فتح پايتخت توسط مشروطه ﺧواھان و نقش اين
پنج گروه قومی در اين کارزار بود .جدا از اين سند قانون انتخاباتی سال  ١٩٠٩نه در قانون اساسی و نه
در متمم آن ،اشارهای به تنوع قومی 'اتباع ايرانی' نشده بود .تدوين کنندگان اين اسناد يا متوجه اھميت اين
مسئله نبودهاند و يا تعمدآ در اين مورد سکوت را ترجيع دادهاند .در ادامه بحث متوجه ﺧواھيم شد که
چگونه و در کدامين سو اين سکوت شکسته می شود.
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 .٢شرايط تاريخی برآمد و چيرهگی ناسيوناليسم 'دو گفتمانی' ٢٠در ايران
زمينهھا و شرايط تاريخی ظھور و رشد و غلبه گفتمان ناسيوناليسم رسمی در ايران از آنجا نيازمند
بازنگری و بررسی است که آن شرايط نه تنھا محتوای دگرديسی از ناسيوناليسم ﺧلقی مشروطه به
ناسيوناليسم دولتی ،بلکه ھمچنين افق ھا و دورنماھای آتی ھويت ايرانی را ھم رقم زد .دوران مورد بحث
درست يک دھه )١٣٢٩-٣٩ق١٩١١-٢١ /م ،( .يعنی از زمان اولتيماتوم روسيه و انحالل مجلس دوم تا
کودتای ١٢٩٩ش .را در می گيرد .در اين دھه بحران سياسی و اقتصادی مزمنی در ايران نضج گرفته بود
که ھر دم وضعيت کشور را نابسامانتر می کرد .درست سه سال پس از انحالل مجلس دوم ،در  ٢٨ژانويه
١٩١٤م .انتخابات مجلس سوم برگزار شد .نمايندگان مجلس سوم و کابينه ھای متعدد اين دوران عاجز از
ايفای ھر نوع نقشی در مساﺋل ﺧارجی و منطقهای بودند .در نوامبر ١٩١٤م .پس از آنکه امپراتوری
عثمانی به نفع آلمان وارد جنگ شد ،دولت مرکزی سيادتی ﺧود را بر مناطق غربی و شمالی که تحت
کنترول نيروھای عثمانی بودند ،و بخشی از شمال و جنوب که تحت نفوذ روسيه و بريتانيا بودند ،از دست
داده بود .در نوامبر ١٩١٥م .پس از  ١١ماه مجلس سوم منحل شد و تا پايانه جنگ جھانی اول کابينهھای
بدون مجلس بر ايران حکومت می کردند.
پس از پايان جنگ شرايط نسبتآ مساعدتری برای رجال و روشنفکران ايرانی در برﺧورد با مساﺋل و
مشکالت جامعه فراھم شد .پايان جنگ نه تنھا به معنای پيروزی متفقين و سقوط امپراطوری عثمانی ،بلکه
تدوام انقالب در روسيه باعث شد که اين کشور نيروھای ﺧود را از ايران ﺧارج کند .پس از اين تحول عمآل
بريتانيا تنھا قدرت موجود در ايران بعد از جنگ بود .منطقه ما و بويژه ﺧليج فارس برای بريتانيا منطقه
حياتی نه صرفآ بخاطر منابع و ذﺧاير غنی آن ،بلکه ھمچنين برای اينکه ﺧليج فارس دروازه ورود به
ھندوستان بود و حفظ امنيت اين منطقه بمنظور تدوام سيادت بر ھندوستان يکی از ستون ھای اصلی سياست
اين کشور را در قبال منطقه ما را تشکيل می داد .اما از سوی ديگر ،بريتانيای فاتح جنگ و ابر قدرت ،از
بحران مالی شديدی رنج می برد و نياز داشت حضور ﺧود را در اين منطقه را با حداقل بودجه ممکن ادامه
دھد .اولويت ھای سياست بريتانيا می طلبيد که اين کشور ھزنيه مالی و انسانی را که برای حفظ امنيت
ﺧليج فارس اﺧتصاص دادهبود به حداقل برساند و نيروھای را که در سالھای پيش از پايان جنگ به ايران
اعزام داشته بود از ايران ﺧارج کرده ،در عراق مستقر کند .در ھمانحال اين چرﺧش ،سياست و استراتژی
آلترناتو بمنظور تحکيم کنترل بريتانيا بر ايران را مطرح کرده بود .اين شرايط زمينه ھای بازسازی دولت
ناتوان ايران و کمک به ايجاد دولتی واحد و مقتدر در کشور را مھيا کرد .ھمه جوانب نقش بريتانيا در
کودتای سوم اسفند سال .١٢٩٩ق ھنوز کامال روشن نيست ،ولی مسلم است که که ژنرال آيرون سايد،
فرمانده نيروھای بريتانيا در ايران ،ھم در ارتقای رضا ﺧان به فرماندھی تيپ قزاق و ھم بعدھا در تشويق او
به کودتا نقش جدی ايفا کرده است ٢١.ولی مسلم است که منافع اصلی بريتانيا در راستای ايجاد ثبات در ايران
و ايجاد دولتی که بتواند اين ثبات را ايجاد کرده و در ھمان حال منافع بريتانيا را ھم تھديد نکند ،سمت گرفته
بود.
در واکنش در برابر اين شرايط جديد منطقهای و وضعيت نابسامان داﺧلی ،دو گرايش و يا دو ديدگاه نضج
گرفتند و در تحوالت آتی کشور نقش جدی ايفا کردند .اول ،ﺧيزش دوباره گرايشات ناسيوناليستی رمانتيک و
ﺧلقی در ميان روشنفکران ايرانی بود .اين گرايش ھر چند به شکلی از اشکال تدوام موج جنبش
ناسيوناليسی دوران مشروطه بود ،اما در تالش ﺧود برای 'بازسازی' پروژه مشروطه منشآ دگرديسی
معينی شد .يعنی گفتمان ناسيوناليستی دوران مشروطه که تالش داشت مبانی گفتمانی ﺧود را در راستای
سازگاری با تمدن مغرب زمين تدوين کند ،متاثر از نتايج ويرانگر جنگ جھانی اول بر جامعه ايران و ﺧطر
اضمحالل و فروپاشی کشور جای ﺧود را به احساسات ناسيوناليستی تند ،رمانتيک ،متجدد اما ضد
امپرياليست و بيگانه ستيز داد .بقول مورخ معاصر ،ھمايون کاتوزيان ،ظھور اين گرايش ناسيوناليستی در
"سياست و ادبيات پس از انقالب مشروطه" و در پايانهی جنگ جھانی اول برﺧاسته از احساس " ﺧشم و
شرم از اضمحالل فرھنگی ،عقب ماندگی و ضعف سياسی" بود که تاروپود جامعه سياسی و ادبی کشور را
فرا گرفته بود .ميرزاده عشقی که به معنای اﺧص کلمه شاعر 'واقعی دوران مشروطه' و ناسيوناليست بود
اين شرم و ﺧشم را چنين بيان می کند:٢٢
٢٠
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پدر ملت ايران اگر اين بی پدر است
به چنين ملت و گور پدرش بايد ريد
اين گرايش ناسيوناليسی ،گفتمانی متناقض داشت" :مخالف امپرياليسم اروپايی و در عين حال شيفته و
مفتون فرھنگ و قدرت جديد آن بود ،از ھمه ھنجارھا و سنتھا -شامل بخش اعظم ميراث ايرانی ،حتی شعر
کالسيک ايران -احساس بيزاری و گاه حتی شرم می کرد و در عوض به افتخارات ايران باستان در قالبی
رمانتيک مغرور بود ،از عوام و رفتار و عادات آنھا در عذاب بود ،و از اين می ترسيد که داوری اروپاﺋيان
در باره 'ما' بر مبنای شکل و قيافه و رﺧت و لباس و طرز زندگی 'آنھا' استوار شود ،ليکن به کورش،
داريوش ،انوشيروان و 'نژاد آريا' می باليد ،به اين ترتيب ھم طرفدار اروپا و ھم ضد امپرياليست ،ھم به
ﺧود می باليد و ھم ﺧود را نفی می کرد ٢٣".اين گرايش در دوران جنگ اول جھانی و بويژه در وضعيت
سياسی بحرانی پس از جنگ در اشعار شعرای چون عارف قزوينی ،ميرزاده عشقی ،ابوالقاسم الھوتی و
فرﺧی يزدی رنگ و جای ويژهای داشت.
ثانيآ ،در کنار اين جريان پوپوليست و رمانتيک بايد از گروه دوم صحبت کرد که بخش قابل توجھی از
مشروطه ﺧواھان ،سياستمداران ،دولتيان و تکنوکراتھا و روشنفکران دولتی را در می گرفت.
سياستمدارانی چون محمد علی فروغی ،علی اکبر داور ،عبدالحسين تيمور تاش ،علی دشتی و فرج ﷲ
بھرامی؛ و نظاميان چون سرتيپان ،امير طھماسبی ،امير احمدی ،يزدان پناه و سرھنگ حبيب ﷲ شيبانی ،در
صفوف اين گروه بودند .بر عکس گروه اول ،طرح مسئله برای گروه دوم از زاويه عقالنی مطرح بود نه
احساسی و رمانتيکی .به سخن ديگر سئوال مرکزی برای اين گروه اين بود که آيا اجرای اصول مشروطيت
با اين وضعيت ﺧراب اقتصادی ايران ،ھرج و مرج و نا امنی از لحاظ استقالل سياسی کشور ،کاری است
عاقالنه؟ ﺧطای جدی ﺧواھد بود که اگر تفاوتھای اين دو گروه ،که اولی عمدآ در گير کار مطبوعاتی و
روزنامهنگاری و ديگری مقام و موقعيتی در دستگاه اداری و نظامی داشت ،ناديده گرفته شود .اما ھر دو
گروه از وضعيت نابسامان اداری و سياسی کشور پس از انقالب مشروطه و پايان جنگ جھانی اول بشدت
ناراضی بوده ،از دو زاويه متفاوت طرفدار تحول جدی و بنيادی سيستم اداره کشور بودند .عشقی که
ﺧواست ھای ﺧود و ﺧلق را در پناه 'انقالب ادباری' و دولت ھای ناتوان دوران جنگ اول جھانی بر بادرفته
می ديد ،چنين شکوه سر می دھد:
چه گويمت من ازين انقالب بد بنياد
که شد وسيلهای از بھر دستهای شياد
چه مردمان ﺧرابی شدند از آن آباد
گر انقالب بد اين ،زندهباد استبداد
که ھر چه بود ،ازين انقالب بود بھين
گرايش دوم آشکارا صبغهی ضد اجنبی و بويژه ضد عربی داشت .اين گرايش ضد اجنبی ﺧود محصول
کارھای روشنفکران ايرانی در دهھای پيشين بود اما بر بستر تحوالت ده سالهی گذشته ) (١٩٢١-١٩١١
جذابيت ويژهای برای نسل دوران مشروطيت پيدا کرده بود .ھر چند گرايش اول ارزشھای مذھبی و اشرافی
کھن را به سخره می گرفت اما در ھمانحال سخت شيفته شکوه و جالل ايران باستان و شاھنشاھی بود و در
سودای نوسازی ايران با بيان نوستالژيک اين ارزشھا را در زبان و گفتمان مدرن بازتوليد می کرد .اين
ويژهگی گروه اول زمينه مساعدی برای شکل گيری نوع پيوند با گروه دوم ايجاد کرد که می توان آن را با
مفھوم 'ﺧويشاوندی انتخابی' ٢٤توضيح داد.
مفھوم 'ﺧويشاوندی انتخابی' توسط ماکس وبر جامعه شناس آلمانی به منظور تجزيه و تحليل علل رشد و
ظھور سرمايهداری در مغرب زمين اﺧتراع شد .وبر تالش داشت مدل متفاوتی از مدل مارکس ،که او آنرا
مفيد ،علمی و سودمند اما يکجانبه ارزيانی می کرد ،در تجزيه و تحليل ظھور سرمايهداری در غرب را اراﺋه
کند .از ديد ماکس وبر ،آنچه به طور قطع تعيين کننده مسير حرکت تمدن مغرب زمين در راستای مدرنيته
بوده ،نه عقالنيت محض بلکه شکل ويژهای از عقالنيت بوده است که او آنرا 'عقالنيت رسمی' می نامد .در
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ھمانحال ماکس وبر تاکيد داشت که عقالنيت رسمی تنھا منحصر و محدود به جھان مدرن مغرب زمين نبود،
بلکه در جھان باستان ،دوران قرون وسطی و در جوامع غير غربی مانند چين و ھند نيز وجود داشت .ماکس
وبر متوجه بود که رشد و توسعه سرمايهداری ابتدا در مغرب زمين متحقق شد و ويژهگی منحصر به فرد
غربی يافت .در راستای پاسخ به اين سئوال که چرا اين طور بود ،ماکس وبر تحليل طبقاتی کارل مارکس را
مفيد و الزم اما به ھيچ وجه کافی نمی ديد .به عقيده ماکس وبر ،يکی از عوامل اصلی اين رشد و توسعه در
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مغرب زمين‘ ،اﺧالق پروتستانی’ بود.
ماکس وبر در توضيح رابطه 'روح سرمايهداری' ٢٦و اﺧالق پروتستانی تاکيد داشت که در پی آن نيست
'ابلھانه' نتيجه بگيرد که دومی عڵت ظھور اولی است .درست بر عکس ،او تجزيه و تحليل رابطه بسيار
پيچده و بغرنج ميان اﺧالق پروتستانی و بخشی از عقايد کالوينست ھا با روح سرمايهداری و منطق ناظر بر
فعاليت سرمايهداران جھت کسب سود و ارزش اضافی را مد نظر دارد .او در توضيح اين رابطه اصطالح
'ﺧويشاوندی انتخابی' بکار برد .با بکارگرفتن مفھوم 'ﺧويشاوندی انتخابی' در توضيح رابطه اين دو گروه
من ھم نمی ﺧواھم تمايز ميان پايگاه اجتماعی و ايدهھای آنھا را ناديده گرفته ،نتيجه بگيرم علت اصلی
ظھور رضا شاه و تثبيت سلطنت او را بايد در ايدهھای گروه اول ،بويژه رمانتيسم آنھا جستجو کرد .در
حقيقت سياست ھر دو گروه متناسب با سطح رشد آگاھی آن دوران و از منظر گفتمان امروزين ايرانی،
عقالنی بود .عقالنی بودن سياست آنھا به اين دليل نبود که محتوی اعمال آنھا عقالنی بود ،بلکه به اين دليل
بود که ھر دو گروه اعمال ﺧود را در يک رشته معناھای آگاھانه محصور می کردند .آنچه سياست دو گروه
را دمساز و ھماھنگ می کرد تاکيد ھر دو گروه بر ضرورت نوسازی کشور با ھدف کنترل روشمند زندگی
'ايرانيان' در راستای احيای عظمت باستانی 'ايران' بود.
در کنار اين ﺧويشاوندی انتخابی فاکتوری ديگری در ايجاد شرايط مساعد و تحکيم زمينه ھمياری آن دو
گروه نقشی جدی داشت و زمينه ھمياری ميان گرايشھای مختلف را ممکن ساﺧت ،ابزار تحليلی بود که می
توان آنرا 'برﺧورد گزينشی' ٢٧به مدرنيته نام نھاد .ما قبآل در تاملی که در چگونگی تدوين مواد قانون
اساسی و اقتباس آنھا از قوانين بلژيک و بلغارستان داشتيم به شکلی از اشکال به کارکرد اين شيوه در
اقتباس از فرھنگ غرب را به منظور تدوين قانون اساسی اشاره کرديم .برﺧورد گزنيشی بدين معنی که
بخشی از مبانی تمدن غرب را می توان اقتباس کرد و ھمزمان بخشھای ديگر را کنار گذاشت .تکنولوژی آنرا
می توان بکار گرفت اما تئوريھای راھمنا و شيوه مديريت آنرا نفی کرد .می توانيم صنعت و علوم طبيعی آنرا
اﺧذ کنيم ،اما برای آنکه از چھارچوب 'فرھنگ و سنت ايرانی' ﺧارج نشويم ،سعی نمايم که بين مبانی اين
علوم و سنت ﺧودمان سازشی ايجاد کنيم .در راستای برﺧورد با مدرنيته ،روشنفکران آن دروان فرھنگ
مغرب زمين را معموآل به پنچ دسته تقسيم می کردند :اول ،حکومت مشروطه؛ دوم ،علوم جديد؛ سوم،
تکنولوژی و صنعت؛ چھارم ،مفاھيمی چون دمکراسی ،پلوراليسم ،آزاديھای مدنی و رومان؛ و پنجم،
فلسفهای مادی .اين توافق وجود داشت که سه دسته اول را می بايست اﺧذ کرد و چھارم و پنجم را نفی
کرد .علی کبر دھخدا اديب و روشنفکر پر آوازه آن دوران بطور تلويحی ﺧطاب به اروپاﺋيان می نوشت" :
تمدن را ما دو قسمت می کنيم :يکی تمدن معنوی و روحی ،و يکی تمدن مکانيکی .از قسمت اول شما
بھرهور نيستيد و ھيچ مددی ھم به آن نکردهايد ] [...و ھر چه ممکن بوده سير تمدن را کندتر کرديد .دير يا
زود او را مغرب بايد از شرق اقتباس کند .اما در تمدن مکانيکی کسی دست ما را نبسته است ،مشغوليم و
ﺧيلی ھم بسرعت ٢٨".در واقع اين جمله گزارش فشردهايست از وحشت و ھراسی که اين گفتمان از ﺧصلت
جھان گرايانه مدرنيته داشت ھر چند تلويحا می پذيرد 'مدرنيته تقدير ماست'.
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 .٣رضا ﺧان مير پنچ ،رضا شاه می شود
تاريخ سياسی ايران از پايان جنگ اول جھانی تا ظھور سلطنت پھلوی بسيار پيچده و مملو از حوادث،
حسابگريھای سياسی گروهھای مختلف و فراز نشيب ھای ويژه است .در اينجا به ھيچ وجه قصد آنرا ندارم
ﺧود را در گير بررسی اين دوران تاريخ بکنم ،اما از آنجا که شخصآ بر اين باورم که ظھور رضا شاه را
نبايد ﺧلع الساعه و يا در نتيجه کودتای طراحی شده توسط انگليسيھا ،بلکه چونان انعکاس کشاشکھای
درونی بخشی از جامعهای آن دوران سنجيد ،مروری بر حوادثی که منجر به قدرت گيری رضا شاه شدند مفيد
است.
کودتای اسفند سال .١٢٩٩ش.١٩٢١ /م که تحت اﺋتالف رضا ﺧان مير پنج و سيد ضياءالدين طباطبايی به
وقوع پيوست ،دوران حاکميت دوگانهای را بمدت شش سال در ايران بدنبال داشت .در ابتدا سيد ضياء نخست
وزير و رضا ﺧان وزير جنگ بود .پس از سه ماه سيد ضياء از پست نخست وزيری استعفا داد و ايران را
ترک کرد .مورﺧين معاصر ايران در مورد اين واقعه بسيار نوشتهاند و اکثريت آنھا آن را ھمچون کودتای
درونی که بوسيله رضا ﺧان انجام گرفت ارزيابی می کنند .در سال  ١٣٠٢رضا ﺧان به نخست وزيری رسيد.
در اواﺧر سال  ١٣٠٢ﺧواست برقراری حکومت جمھوری در ميان اقشاری شھری و بخشی از روشنفکران
شکل می گيرد .رضا ﺧان ھر چند وانمود می کرد که به عنوان نخست وزير بيطرف است ،اما نقش فعال
ارتش در اردوی جمھوريخواھان بسيار محرز بود .داستان جنبش 'جمھوری' ﺧواھی اينگونه به پايان ﺧود
رسيد که رضا ﺧان شخصا دستور حمله به اجتماع اعتراضی را داد که پس از ضرب و شصت آيت ﷲ مدرس
توسط يکی نمايندگان ھوادارش ،دکتر احياءالسلطنه ،به اعتراض به اين در مقابل در ورودی مجلس بر پا
شده بود .بدنبال اين رويداد رﺋيس مجلس به رضا ﺧان تاﺧت و او را مورد مؤاﺧذه قرار داد که منجر به
استعفای او از پست نخست وزيری و ترک تھران گرديد.
اما پس از تھديد سران ارتش و نامهھاﺋی در در اعتراض به استعفای رضا ﺧان به مجلس توسط ھوادارن
رضا ﺧان ،سران مجلس را مجبور کرد ھياتی را که در آن مشير الدو ،مستوفی الممالک و دکتر مصدق
قرار داشتند به حضور رضا ﺧان بفرستد و رسما از او بخواھند به تھران برگردد و دوباره پست نخست
وزيری را تقبل کند .پس از انتصاب دوباره به نخست وزيری ،رضا ﺧان به قم رفته ،با آيات عظام مالقات
کرده ،ظاھرا پس از اين مالقات با مدرس ھم از در سازش درآمد و اين پايان کار جنبش جمھوريخواھی بود.
در اواسط سال  ١٣٠٢اليحهای توسط تعدادی از نمايندگان به مجلس تسليم شد که در آن ﺧواست الغای
سلطنت قاجار و انتقال موقتی عنوان و اموال احمد شاه به رضا ﺧان تا تشکيل مجلس مؤسسان جھت
تفويض نھايی اين موضوع مطرح شده بود.
در آبان .١٣٠٤ش رضا شاه فرمان تشکيل 'مجلس مؤسسان' را به منظور اصالح قانون اساسی صادر
کرد .مجلس مؤسسان مواد  ٣٦تا  ٣٨قانون اساسی را دوباره بازنويسی کرد تا زمينه قانونی ﺧلع احمد شاه
قاجار و انتقال سلطنت به 'رضا شاه پھلوی' و اعقابش را ميسر سازد .مھمترين نکته در بازنويسی سه
ماده ذکر شده اينست که در قانون قيد شد وارث تاج و تخت بايد 'مادری ايرانی االصل’ داشته باشد ،و چون
سلسله قاجار گويا فاقد چنين کيفيتی جھت مصدر سلطنت يا نيابت آن ھستند مجلس تصميم به ﺧلع آﺧرين شاه
قاجار گرفت .در اواﺧر سال  ١٣٠٤پس از تاجگذاری ،رضا ﺧان مير پنج ،رضا شاه شد و بدينسان دوران
حکومت دوگانه و جنبش جمھوريخواھی ھمراه با سلطنت قاجار به پايان ﺧود رسيد و سلسله جديدالتآسيس
پھلوی بر ايران مسلط شد.
امروز کسانی بسياری از قانون اساسی دوران مشروطه سخن می گويند و تاکيد دارند که 'اقوام ايرانی' طبق
آن از حقوق مساوی برﺧوردارند .اما يا فراموش می کنند يا متوجه نيستند که قانون اساسی مشروطه در
آبان  ١٣٠٤ش .اصالح شد .با اين تغير تبيين روشن تری از مقوله 'ملت ايران' بدست داده شد و که بر
صفت و يا 'نمادين قومی -نژادی' معينی داللت داشت .اين تحول بيش از ھر چيز ويژهگی دو گفتمانی
ناسيوناليسم ايرانی را منعکس می کرد که امروز ھم در بررسی ھای اجتماعی تاريخی از سوی بخش قابل
توجھی از روشنفکران ايرانی بکار گرفته می شود .از يکطرف 'ملت ايران' پديده نوظھور و جديدی است،
اما از طرف ديگر ،اين پديده نوين بسيار قديمی و پيوسته و مکرر است .از يکطرف پذيرفته شده است که
کاربرد اصطالح ملت به معنای جديد محصول انديشه نويسنگان مشروطه ﺧواه است ،اما از طرف ديگر،
استدالل می شود اين مفھوم بر اساس عناصر فرھنگی و اجتماعی و نمادين ذھنی استوار است که ھويت
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قومی چندين ھزار سالهای را نمايندگی می کند .شاﺧص اصلی و پارامتر نمادين در حفظ و تدوام اين ھويت
قومی چيزی نيست بجزء زبان و ادبيات فارسی.

 .٤سلطنت رضا شاه و چيرهگی ناسيوناليسم رسمی در ايران
در کنار تاکيد بر مدرنيسم و ضرورت نوسازی کشور ،دو موﺋلفه اصلی که به رضا ﺧان مير پنچ ياری
رساندند که 'شاھنشاه' ايران شود ،تاکيد او بر تلفيق سنت و ناسيوناليسم بود .اگر بياد بياوريم که مسئله
کليدی در تبيين ناسيوناليسم رسمی تفليق ارادهگرايانه مفھوم دولت -ملت با سيستم دولتی امپراتوری است
آنگاه ھم محتوی ناسيوناليسم رسمی ايرانی بھتر درک ﺧواھد شد و ھم بخت و اقبال رضا ﺧان مير پنچ در
احراز مقام پدری اين ناسيوناليسم.
از يکطرف ،سلسله پھلوی باتاسی به تاريخ گذشته ،بويژه با بازسازی اسطورهای سلسله ھای شاھنشاھی،
ﺧود را ھمچون وارث طبيعی تاج و تخت شاھنشاھی چندين ھزار سالهای معرفی می کرد .در ھمانحال
سلسله پھلوی وسيله استقرار دولتی جديدی شد که در حوزه مديريت کشور ،تمرکز بيش از حد ممکن را در
پيش گرفت ،مبلغ ايدﺋولوژی ناسيوناليستی بوده ،و سياست برنامه ريزی اقتصادی ،فرھنگی و آموزشی آن
مدرنيستی بود.
سياست نو سازی ايران ،سه عرصه پيوسته را مد نظر داشت .اوآل ،چون نيکالی اول ،برای رضا شاه،
نوسازی به منظور ايجاد دولتی قدرتمند و متمرکز بود .بر ﺧالف تبليغات زيادی که سلطنت طلبھا و بخشی از
ناسيوناليستھای ايرانی تا کنون کردهاند ،رضا شاه عالقه چندانی به اصالحات بنيادين اجتماعی که بسود
عموم مردم ايران باشد نداشت .سياست ھای نوسازانهای او عمدآ اقداماتی در زمينه تمرکز قدرت در دست
دولت مرکزی ،باالبردن کارﺋيھای بود که از جمله ،مھار و حذف تمايالت مرکز گريز و سرکوب جنبش ھای
مردم غير فارس زبان و تقويت ارتش و نظام اداری بود .دومآ ،نوسازی به معنای ايجاد تصور ھويت واحد
ملی از طريق برنامهھای آموزشی اجباری ،سيستم پرورشی ھم که به الزام روابط با اروپا و ھم ارضاﺋی
رجال تريقيخواه و اروپا رفته ضروری به نظر می رسيد و در ھمانحال توجه و حساسيت شاه و درباريان او
را به تقليد از اقدامات کمال آتاتورک منعکس می کرد .ثالثآ ،نوسازی به معنای نھضت فرھنگی بود .نھضت
فرھنگی به معنای 'بازگشت به اصل ﺧويش' و احيای فرھنگ اصيل ملی بود.
در حاليکه دولت رضا شاه و روشنفکران دولتی آن قادر بودند سياست 'نوسازی از باال' را در عرصه ھای
اول و دوم به پيش ببرند ،در راستای متحقق کردن معنای آﺧر ،آنھا به ياری روشنفکران غير دولتی نياز
جدی داشتند .آنچه در اين راستا سياست دو گروه را دمساز و ھماھنگ می کرد ھمانا 'ﺧويشاوندی انتخابی'
گفتمانی آنھا بود .نھضت فرھنگی در سال .١٣١٣ش.١٩٣٥ /م با برگزاری جشن ھزاره فردوسی و تعين
شاھنامه به مثابه تکيه گاه ملی گرايی و مبنای برای زبان استاندارد ،به اوج ﺧود رسيد .ﺧطا است اگر فکر
کنيم که تحول با استقبال ناسيوناليست ھای ﺧلقی و رمانتيک روبرو نشد .بر عکس ،اکثريت روشنفکرانی
که به گرايش ناسيوناليستی ﺧلقی تعلق داشتند ،با جديت تمام از اقدامات دولت مرکزی در اين کارزار حمايت
کردند .برای اينکه سخن به درازا نکشد به نمونهای اشاره می کنم که موجز و گويا است .تقی ارانی
بنيانگذار گروه معروف  ٥٣نفر در زمانيکه در برلن مشغول نوشتن پايان نامهای دکترای در رشته شيمی
بود گاه مقاالتی جھت انتشار در مجالت مشھور آن زمان تدوين می کرد .در يکی از اين مقاالت تحت عنوان
"قھرمانان بزرگ ايران" که در ايرانشھر چاپ شده است او از ابن سينا ،ﺧيام ،فردوسی داريوش و کورش
نام می برد .در مقالهای ديگری تحت عنوان "مسئله مرگ و حيات برای ايران" که در فرھنگستان چاپ شده
است ارانی به مسئولين دولتی و آموزشی کشور توصيه می کند که جھت محو زبان بيگانه ترکی آذری در
استان زادگاھش ،که اشغالگران مغولی اين زبان بيگانه را بر جمعيت آريايی آن ديار تحميل کردهاند ،اقدام
عاجل و فوری در پيش گيرند" :ھمه ميھن پرستان ايرانی ،بويژه مسئولين آموزشی کشور ،بايد ھر آنچه در
توان دارند بکار گيرند و زبان فارسی را بجای ترکی در اين استان بکار گيرند .ما بايد مجله ،روزنامه و
٢٩
کتابھای فارسی و معلمان فارسی به زادگاه زردشت و آرياھا اعزام داريم".

Abrahamian, E. (١٩٨٣) Iran Between Two Revolutions. PP. ١٥٦-٥٧

١٢

٢٩

ظھور و چيرهگی ناسيوناليسم رسمی در ايران فرايند ايجاد ھويت واحد ملی در ايران را با اعمال جبر و
بخشآ قھر به فرجام رساند .سيستم مدرن دولت ايران که بر اساس ايدﺋولوژی ناسيوناليستی و برنامه
اقتصادی نسبتآ مدرنيستی استوار بود در تلفيق با ارزشھا ،ميراث ھا و اسطورهھای نظام ھای 'شاھنشاھی'
ھدف پايه ريزی ايران نوين را مد نظر ﺧود داشت .نيازی به تحليل مفصل اين مسئله نيست که چرا اين
تلفيق نظريهای ناھمگون و متناقض ناسيوناليستی را انکشاف داد .نظريه ناسيوناليسم در مدل اروپايی ناظر
بر تعريف ملت و تبيين حقوقی حاکميت آن و در عرصه پراتيک پی ريزی ساﺧتار سياسی بر اساس مفھوم
تقسيم قوای حاکمه است که ضامن آنست که ھيچ نيروی نتواند اراده ملی را نقض کند .اما در گفتمان رسمی
ھيچ کدام از اين مفھوم ھای مھم و بنيادين ناسيوناليستی و مدرنيستی آنگونه که در فلسفه حقوق و علوم
سياسی مغرب زمين تبيين شده و انکشاف يافته بودند محلی از اعراب نداشتند.
عنوان شاھنشاه ايران يا ايران زمين برای رضا شاه بيش از ھر چيز محتوی اين تناقض را منعکس می کند.
اين مفھوم اگر معنای ھم داشته باشد نمايانگر موقعيت و يا جايگاه ويژه 'شاه -شاھان' ،يعنی شاه بزرگ در
ميان شاھان ديگر است ،که تنھا در نظامی امپراتوری سنتی ساترابی قابل درک و تصور است .اين عنوان
در يک نظام متمرکز توتاليتر ،که تنھا در دوران مدرن امکان شکل گيری داشته و در آن شخص شاه قدرت
مطلق است و جان و مال حيات و امنيت مردم يکسره در گرو اميال ﺧودکامه او است ،بی معنی است .از
طرف ديگر در نظام سنتی و ساترپی اداره کشور به قانون اساسی نيازی نبود و تنھا در دوران مشروطه
است که مفھوم قانون اساسی وارد ادبيات سياسی و حقوقی ايران می شود .اين تلفيق ،سرنوشت ناھنجاری
را برای قانون اساسی دوران مشروطه رقم زد .طبق قانون اساسی مشروطه' ،سلطنت موھبت االھی است
که موقتآ از جانب ملت به شخص شاه تفويض می شود' ،و مجلس به عنوان نماينده ملت ،ارگانی است که
اين حق را و ساير پيشنھادھای قانونی ديگر را تعيين می کند ٣٠.در حالی که به اعتراف مورخ سلطنت طلب
ايرانی ،عبدالحسين زرين کوب ،اين مسير در ايران طی نشد" :سلطنت او ،يک استبداد مطلق بود ،که
ظواھر مشروطيت را که از جمله شامل مجلس و مطبوعات و عدليه و ھيئت دولت می شذ حفظ کرده بود -اما
'اراده ملوکانه' او جايی برای استقالل ھيچ يک از آنھا باقی نگذاشت .در مقابل اعتالء قدرت او ،ھم مجلس
٣١
فاقد اراده شد ھم احزاب و مطبوعات بی تحرک گشت".

 .٥فرجام  :قواعد بنبادين گفتمانی ناسيوناليسم رسمی
جھش تاريخی انقالب مشروطيت سرآغاز نوينی در تاريخ ايران و تالش جدی و نخستين کوشش فراگير
'ايرانيان' بود در راستای نيل به مدرنيته .اما ھمچنانکه می دانيم جنبش مشروطه در نھايت تالش نا فرجامی
بود .مھم ترين دستاورد جنبش مشروطيت دو سند پيش نويس قانون اساسی و متمم آن است .با ھمه کاستی
ھا و تلقيھای اجتماعی و سياسی بسيار متفاوت روشنفکران آن دوران از مفاھيم مندرج در دو سند ،قانون
اساسی مشروطيت تالشی جدی بود در راستای سازگار کردن نھادھای قدرت و حاکم در ايران با تمدن مغرب
زمين .پروژه مشروطيت بر آن بود که فرھنگ سياسی و مراکز قدرت را در ايران بر مبنای الگوﺋی غربيان
٣٢
باز سازی کند .تجربه نا موفق انقالب مشروطيت ،که عدهای از آن چون 'انقالب شھيد' و 'انقالب ناتمام'
ياد کردهاند ،ضرورت بازنگری در مبانی گفتمانی دوران مشروطه را پيش کشيده بود .در طرح اين مسئله
بايد بيادداشت که ھر تالشی در جھت تبيين ھويت ملی و يا ھر شکلی از ناسيوناليسم در اساس ﺧود واکنشی
است در مقابل شرايط ويژه سياسی ،اجتماعی و اقتصادی معين.
ايران جزو محدود کشورھای 'جھان سوم' است که چھارچوب ارضی و مرزھای کنونی اش را مديون تعادل
قوا و سياستھای استراتژيک ميان دو امپراتوری روسيه و بريتانيا و راستای تحوالت پس از پايان جنگ اول
جھانی است .ھر چند ھر دو قدرت بارھا نيروھای ﺧود را وارد بخشھای از سرزمين تحت سيادت دولت
ايران کرده بودند ،اما منافع استراتژيک دو قدرت بر بستر موقعيت سوق الجيشی ايران و تعادل قوای
موجود ميان آنھا ايجاب ميکرد که ھر دو قدرت از حصول ھر گونه سياستی در جھت اشغال داﺋم ھمه يا
بخشی از 'ايران' اجتناب ورزند .در فاصله سالھای مشروطيت شکننده ) (١٩١٢-١٩٢١ايران در معرض
سقوط قرار داشت .در پايان سال .١٩١٧م نيروھای بريتانيا و روس تقريبآ بخشھای زيادی از ﺧاک ايران را
 ٣٠تاريخ بيداری ايرانيان بهھمت ،سعيدی سيرجانی  ،جلد دوم  ،ص ٣٥
 ٣١زرين کوب ،عبدالحسين" ،روزگاران :تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پھلوی" ،انتشارات سخن ،چاپ پنجم ،ص٨٧١ .
 .٣٢انقالب ما چو شد از دست ناپاکان شھيد  /نيست غير از خون پاکان خونبھای انقالب ،فرخی يزدی ،ديوان ،ص ٩٢
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در اشغال ﺧود داشتند .پايان جنگ اول جھانی ھمراه بود با وضعيت ناھنجار اجتماعی ،ﺧرابی و بحرانی که
پيامدھای جنگ در کل منطقه برانگيخته بود .در ھمانحال انقالب فوريه . ١٩١٧م روسيه مانع آن شد ايران
به سرنوشت امپراتوری عثمانی دچار شده ،بخشی از قلمرو تحت کنترول ﺧود را از دست دھد .در فضای
ھيجانات برﺧاسته از انقالب ،روسھا نه تنھا نيروھای ﺧود را از ايران ﺧارج کردند بلکه بعدھا با انتشار
بخش زيادی از توافق نامهھای فيمابين روسيه تزاری و بريتانيا ،پرده اسرار از اميال دو قدرت امپراتوری
برداشتند.
ھر چند پس از ﺧروج روسھا از ايران بريتانيا عمآل يکه تاز ميدان سياست در ايران بود ،اما تحت تاثير
تعادل قوا جديد در منطقه ،اولويت ھای استراتژيک بريتانيا در نھايت در مسير ﺧارج کردن نيروھايش از
ايران سمت گرفت .شرايط جديد عليرغم ناتوانی اداری و سياسی به دولت ايران امکان آنرا داد که
٣٣
چھارچوب ارضی پيش از جنگ را حفظ کند .عليرغم اين ،در نتيجه ناتوانی دولت ايران ھراس زدگی
نيرومندی را در ميان رجال و روشنفکران ايرانی گسترش يافته بود که ايران ضعيف را ھمواره در معرض
تھديد و سقوط تصور می کرد .اين شرايط مسئله استقالل سياسی و يا آنگونه که بعدھا و امروز ادراک می
شود ،حفظ 'تماميت ارضی ايران' ،را به شاه-مفھوم گفتمان ناسيوناليستی ايرانی تبديل کرد ،به اين معنی که
تمام الزام ھای ديگر چون آزادی ،پيشرفت و دمکراسی را تنھا می بايست بر محور اين مفھوم تبيين کرد.
از آنجا که ھم عرصه سياست و فرھنگ در دوران مشروطيت ،عرصه ای يکدست نبود و ھم نيروھای
محرکه انقالب محدود به طرفداران آزادی نبود ،در دوران پس از مشروطيت از دو گرايش ناسيوناليستی می
توان نام برد :در ميان مشروطه ﺧواھان گروھی از رجال قرار داشتند که به علت ناتوانی سلسله قاجار در
اجرای اصالحات و ايجاد دولتی مقتدر به اميد آنکه تحديد قدرت شاه مسير را برای اصالحات ھموار ﺧواھد
کرد به انقالب پيوسته بودند .اکنون که انقالب نه تنھا ايران را به اين ھدف نزديک نکرده بلکه آنرا در وضع
بحرانتری ھم قرار داده بود ،اين گروه را متقاعد کرده بود که اجرای اصول مشروطيت با توجه به ﺧطر از
ھم پاشيدگی کشور با آن ايدهآلھا ممکن و عقالنی نيست .محمد علی فروغی از طرف اين گروه ضرورت
بازنگری اين گونه فرموله کرد :اول نظم ،بعد پيشرفت ،و بعد آزادی .آزادی تنھا بعد از حصول پيشرفت
امکان پذير است چرا که آزادی محصول اراده فردی نيست بلکه نتيجه منطقی نھادھای مستقر شده و کارا
است.
گروه دوم ھمانا ناسيوناليستھای ﺧلقی ،رمانتيک ،و پوپوليست دوران سالھای مشروطيت شکننده بودند.
اينان نسل دوم روشنفکران مشروطه ﺧواه بودند .مجله کاوه که توسط تقی زاده ،جمال زاده و چند نفر
ديگر در برلن منتشر می شد بيشترين کمک را به قوام اين گروه کرد .اينان تالش داشتند بر محور نقادی از
تجربه ناموفق مشروطه ،در عين تاکيد بر ارزشھا و ايدهھای اروپايی آن ،راھی برای ﺧروج از بن بستی که
ايده مشروطه در آن گير کرده بود بيابند .حاصل تالش اينان در تلفيق ناسيوناليسم متجدد مشروطه با گفتمان
"بازگشت به اصل" در معنای ايران باستانی ﺧالصه شد .اين سخن نبايد اين گونه تلقی شود که جالل و
شکوه ايران باستانی برای نسل پيش از اينان دارای اھميت نبود .درست بر عکس اکثر روشنفکران دوران
مشروطه که از عقايد ميرزا فتحعلی آﺧوند زاده و ميرزا عبدالحسين مشھور به ميرزا آقا ﺧان کرمانی متآثر
بودند و در پيروی از آنھا جالل و شکوه ايران باستانی را ستايش می کردند .تفاوت در اينجا است که
اصالحگران دوران مشروطه در کليت ﺧود تالش داشتند فرھنگ ،سياست و نھادھای قدرت در ايران را با
مدل اروپايی سازگار کنند .حسن تقی زاده که مشھور است زمانی می گفت  ":نخست قبول و ترويج تمدن
اروپا بالشرط و قيد و تسليم شدن مطلق به اروپا ] [...بدون ھيچ استثناء ] [...و کنار گذاشتن ھر نوع ﺧود
پسندی و ايرادات بی معنی که از معنی غلط وطن پرستی ناشی می شود و آن را 'وطن پرستی کاذب' توان
ﺧواند" ، ٣٤ھمان تقی زاده در مجله کاوه اﺧذ مدرنيته را مشروط به احيای ھمان 'ﺧود پسندی و مھين
پرستی کاذب' می کرد .تقی زاده که در دوران مشروطه بشکلی راديکال طرفدار تحديد قدرت شاه و اقتدار
مجلس در مقابل او بود و به ھمين ﺧاطر به عضويت ھيئتی تدوين کننده پيش نويس متمم قانون اساسی
انتخاب شد ،ھم او بعدھا به مبلغ و توجيهگر قدرت مطلقه شاه تبديل شد" :نبايد اين پارلمان را به پارلمان
ھای دويست سيصد ساله ممالک مشروطه تآسيس شده ،قياس کرد که دولت از پارلمان نظارت و رای
بخواھد ] [...اين مجلس از راهھای عادی نمی تواند داﺧل کار شود ،بلکه به يک قوه فوق العاده و پنجه
٣٥
آھنينی بايد مملکت را اصالح نمايد ] [...چطور محمد علی پاشا در مصر و ناپليون در فرانسه کردهاند".
. Phobia
.Browne, E. G (١٩٧٨) A Literary History of Persia, vol. IV, pp.٤٨٥-٨٦
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در اينجا سخن نه بر سر فرصت طلبی تقی زاده ،آنگونه که برﺧی می پندارند ،بلکه بحث بر سر دگرديسی
در انديشهھای مشروطهﺧواھان است .بررسيھای آموزندهای در باره علل ظھور رمانتيسيم آلمانی در اوايل
قرن بيستم انجام گرفته است .اکثريت اين بررسيھا بر اين نکته داللت دارند که بحرانی که در دهھای اول
قرون  ١٨و  ١٩تار و پود جامعه آلمانی را فراگرفته بودند کاتاليزور اصلی برآمد رمانتيسيسم در آلمان بود.
به عبارت ديگر دکترين بازگشت به 'اصالت فرھنگی ﺧويش' برای مردمی که جامعهشان در بحران عميق
غوطهور است جذابيت و کشش فوق العادهای دارد .سرچمشه و منشآ اين شيفتگی را نبايد صرفآ در
دلبستگی مردم به 'اصلھا' جستجو کرد بلکه بايد متوجه بود که فرھنگ در جامعه بحران زده مناسبترين
عامل سازمانگر و ھماھنگ کننده در نبرد با بی عدالتيھای سياسی ،اجتماعی و اقتصادی است .به اين
اعتبار اين موج جديد ناسيوناليسم را رمانتيک نام نھاديم چرا که در مواجه با وضعيت نابسامان ايران در آن
دوران با بيرق فرھنگ ايرانی می ﺧواست به رويارويی انحطاط ،،عقب ماندگی و ضعف ھای جامعه برود.
آنھا تجدد گرايی را به سبک رمانتيستھا ،با فکر احيای جبروت و شکوه باستانی ايران توامآ می ﺧواستند.
اين دو گفتمانی و يا دوگانگی در گفتمان ٣٦ناسيوناليستی پديده منحصر به فرد يا نادری نيست .اکثريت
جنبش ھای ضد کولونياليسی در راستای تدوين ھويت ملی تالش دارند نوعی ھويت 'فرھنگی و اصيل
گروھی' را ﺧلق و يا 'احيا' و آنرا با مدرنيسم مخلوط کنند .فرضيه ھويت فرھنگی و تاريخی اصيل چون
ابزار مؤثر در مبارزات ضد استعماری رويکرد قوی داشت ،چرا که احيای آن 'ھويت' تنھا از طريق رھايی
از استعمار ممکن و ميسر بود .اين التقاط در گفتمان ايرانی ويژگی ﺧاص ﺧود را داشت ،چرا که ايران از
قرن .١٦م ببعد تا ورود مدرنيته به منطقه ما مستعمره کشوری ھای اروپايی نبود و مبارزات ضد استعماری
از پايانهی قرن نوزدھم در ايران به معنای تحديد و نھايتآ قطع دﺧالت و نفوذ قدرتھای اروپايی در اداره و
امور کشور بود نه رھای ملی از سيستم کولونياليستی .برﺧاسته از اين تبيين ،ھويت ملی در ايران ھمواره
منشآ تناقضاتی بوده و اکثرآ به مثابه شمشير دو لبه بکار گرفته شده است .از يکطرف ﺧواھان مدرنيته است
و بر بستر عقالنيت ﺧاص ﺧود می پذيرد که مدرنيته تقدير ماست و از طرف ديگر مدرنيته را چونان عاملی
اجنبی و بيگانه می شناسد و آنرا در می راند .از يکطرف می پذيرد که ھويت ملی و گفتمان توليد کننده آن
ناسيوناليسم ،پديدهھای مدرن اند که بر بستر سيستم جھانگير دولت -ملت امکان گسترش يافتند .اين
سيستم که از پايانه قرن ھيجدھم در اروپا نضج گرفته و گسترش يافته و از پايانه قرن نوزدھم به بعد در
مابقی دنيا جھانگير شده ،بعنوان تنھا فرم پذيرفته شده سياسی شاﺧص تنظيم مناسبات بين المللی است .اما
از طرف ديگر ،اين ساﺧتار مدرن و ھويت نوين در ايران تاريخ ھزاران سالهای داشته و دولت نوين و مدرن
بايد پاسدار اين پيوستگی تاريخی و تدوام آن باشد.
ﺧويشاوندی انتخابی دو گروه ذکر شده در متن نياز به احيای شکوه و عظمت گذشته نضج گرفته و بر
بستر آن قوام و دوام يافت .توجه به اين مسئله که تاريخ گذشته ايران در کليت ﺧود تاريخ امپراتوری ھای
متعدد بوده کمک ﺧواھد کرد قواعد بنيادين گفتمانھای ناسيوناليستی ايرانی و اشکال توليد و چگونگی انتقال
آنرا بھتر درک کنيم .آن گذشته عظيم عبارت بود از از تاريخ امپراتوری ھای باستانی ھخامنشيان ،اشکانيان
و ساسانی ،که بر اساس نظر مورﺧين ايرانی پس از دوره نسبتآ طوالنی غلبه دين اسالم ،اين تاريخ در
امپراتوری ھای صفويه و قاجاريه تدوام می يابد .در آن دوران بحرانی دوران جنگ جھانی اول آنچه از اين
تاريخ کھن و امپراتوری پھناور باقی مانده بود ھمانا چھارچوب ارضی آنزمان و کنونی ايران است .در
نتيجه احيای آن عظمت باستانی قبل از ھر چيز در گرو حفظ ھر آنچه از آن امپراتوری باقی مانده و به ھر
قيمتی بود.
ھويت ھميشه متغير و در حال شدن است :گاه ﺧود-پرداﺧته و گاه توسط ديگران تبيين شده ،بخشا می تواند
يک شرايط ،يک موقعيت و يا يک عنوان باشد ،و گاه سپر ،سنگر و قلعهای برای دفاع از ﺧود در رويارويی
با حريفان .گفتمانھای متنوع ھويت ملی ايرانی چه در روايت ناسيوناليستھای ﺧلقی و رجال دوران جنگ
اول جھانی به منظور احيای 'نمادين قومی' با شکوه گذشته ،چه در گفتمان بازگشت به تشيع سرخ علوی
شريعتی ،و چه در تئوری واليت فقيه آيت ﷲ ﺧمينی ،ھيچ کدام بازگشت مستقيم به گذشته و يا ھويت صرفآ
شرقی نيست ،بلکه توليد کليتی معينی است با مفاھيم و اصطالحات مدرن ،با ابزار و تکنيک مدرنيستی ،و
در شرايط مدرنيته که ھمانا تعريف ھويت ملی در ايران بر اساس نمادين 'قومی' و يا 'اسالمی' است .در
حقيقت ،آنچه ھمه اين روايت ھا را دمساز و ھماھنگ می کند نه الزامات واحد ،نه محتوی ويژه تجويزھای
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اﺧالقی ،نه مبانی تئوريک مشترک و نه حتی استراتژی ھمگون ،بلکه ھمسوی در تاکيد بر حفظ ھر آنچه
از آن امپراتوری باقی مانده با بکار گيری ايدهھا ،ابزار و سيستم مدرن و معاصر است.
امروز بسياری می پذيرند که پروژه مدرنيته در ايران عليرغم فراز و نشيب ھای تاريخ يک قرنی ﺧود
پروژهای ناتمام بوده ،و به سرانجام ﺧود نرسيده است .در سالھای گذشته بخش قبل توجھی از روشنفکران
ايرانی ﺧود را درگير نقادی اين تحول تاريخی متناقض کردهاند و می پذيرند عليرغم صد و يا صد بيست سال
تاريخ ورود مدرنيته به ايران و يا رويارويی ايران با مدرنيته ،پاشنه درگاه بحث ھای امروزين حول ھمان
دو قلوھای مشھور ديکتاتوی و آزادی ،سنت و مدرنيته ،روستايی و شھری ،مقلد يا رعيت و شھروند ،و
واليات و مرکز می چرﺧد .متفکرين بسياری اين مدل ناتمام را در پوشش ھای 'مدرنيته ايرانی' ،و
'مدرنيته اسالمی-ايرانی' به نقد کشيدهاند .در ھمانحال اکثريت اين روشنفکران بر اين باورند تحول تاريخی
انقالب مشروطيت فرايند دولت -ملت را در جھت تکوين منطقی ﺧود سوق داده و به پايان منطقی ﺧود
رسانده است .چنين جمع بستی بر مفھوم مدرن از دولت تکيه دارد .بدين معنی که دولت مدرن عبارت از
سيستمی است که با توليدزبان واحد و ملی و با برﺧورداری از ماشين بوروکراتيک و ھم چنين نيروھای
حرفهای مسلح ھم انحصار بکار گيری قھر در در جامعه را در دست ﺧود داشته و ھم توانايی سيادت
)ساورنتی( بر سرزمين معينی را دارد .بر اساس اين شاﺧص ،ھم دولتھای شاھنشاھی و ھم جمھوری
فقاھتی در ايران دولت -ملت ھستند.
اگر با ھدف نقد پروژه مدرنيته در ايران ،مجبوريم به اھميت 'دو قلو ھا' در بحث ھای امرزين اعتراف کنيم
به اين دليل است که اين دو قلو ھا تآثير ﺧود را در يک رشته معناھای آگاھانه و محصور کننده در اين روند
تاريخی بجای گذاشته و ھنوز انديشه 'پريشان' ايرانی گريبان ﺧود را از دست آنھا رھا نکرده است .اگر اين
روش ارزيابی درست باشد آنگاه جايز نيست که دو قلوی 'امپراتوری و دولت -ملت' را فراموش کرد يا در
نظر نداشت .وجود ماشين دولتی مدرن در بر گيرنده بوروکراسی و نيروھای مسلح حرفهای تنھا شاﺧص
تعيين و تعريف انستيتوی دولت -ملت نيست .امپراتوری بريتانيا کبير در تمامی دوران قرن نوزدھم و بخش
قابل توجھی از قرن بيستم توسط مورﺧين و متفکرين علوم اجتماعی ھمچون امپراتوری تعريف شده و نام
برده شده است ،در حاليکه ھم صاحب مدرن ترين بوروکراسی و ھم ارتش حرفهای و نوين بود.
آن شاﺧص اساسی که تمايز ميان دولت -ملت و امپراتوری را در سرزمين چند فرھنگی ،چند قومی و چند
زبانی روشن می کند مفھوم 'کولونياليسم داﺧلی' است ٣٧.اگر در جامعهای چند ھويتی بجا مانده از يک
امپراتوری پيش مدرن روند دولت-سازی در مسيری تکوين يابد که دولت نه تنھا نمايندگی رسمی سرزمين
را در مناسبات بين المللی ،بلکه فرايند و انجام منطقی روند درھم تنيدگی و انطباق ھمه ھويت ھا با ھم و
ايجاد يک ھويت مشترک باشد ،آنگاه می توان از ساﺧتار دولت -ملت سخن به ميان آورد .اما اگر تعدادی از
اين ھويت ھا ﺧود را ﺧارج از ھويت ايجاد شده و مرکزی تعريف کنند و يا آنرا رد کنند ،و دولت مرکزی تنھا
با توسل به جبر قادر به اعمال اتوريته در آن منطقه يا مناطق باشد ،آنوقت ما با انستيتوﺋی بنام امپراتوری
سر وکار داريم ٣٨.اعـمال جبر ھم می تواند قھری باشد و ھم مدنی ،چونانکه امپراتوری بريتانيا در آن
دوران يک دولت بورژوا – دمکراتيک بود ،اما بر اساس شاﺧص کولونيالسيم داﺧلی آنرا امپراتوری می
ﺧواندند.
پروژه دولت-سازی رضا شاھی بر اساس نمادين قومی پارسی در جامعهای که بيش از نصف ساکنين آن غير
پارسی بودند منطقآ از طريق انکار و سرکوب آن ھويت ھای ممکن و ميسر بود" .دولت پھلوی ،بويژه تحت
رھبری رضا شاه ،به جنوسايد ،قوم کشی , ٣٩و زبان کشی ٤٠متوسل شد تا غير فارس زبان ھا را تبديل به
فارس بکند ٤١".دولت پھلوی ،دولت پارمندی ٤٢بود بر رابطه نابرابر بين مرکز با ھويت نمادين قومی
پارسی و غير پارسيان بنا نھاده شد .ھم برنامه نوسازی که بر اساس سياست تبعيض ميان مرکز و غير
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مرکز تدوام يافت و ھم سرکوب واحد ھای ملی غير پارسی توسط دولت ،و ھم مقاومت آنھا در مقابل اين
سياستھا مانع از آن شدند که يک 'جمعيت متصور واحد' ٤٣به نام ملت ايران امکان پذير باشد .با 'انقالب
اسالمی' اين روند تاريخی با بغرنجيھا و پيچيدگيھای نوينی ادامه حيات داده است .آنچه اتفاق افتاد اين بود
که روحانيت شيعه با حمايت جدی روشنفکران اسالمی و بخشا سکوالر ،ماشين دولتی رژيم پھلوی را
تصاحب کرد .در حقيقت بازسازی دولت در ايران بر اساس نمادين 'شيعی -قومی' تناقضات ساﺧتاری دولت
را پيچيده تر کرده ،بيشتر از گذشته آنرا از مدار دولت -ملت ﺧارج کرده است .در کنار اين تصرف ،دولت
برآمده از 'انقالب اسالمی' ھم ﺧود مسئله ملی و ھم روش برﺧورد با آن را از رژيم پھلوی به ارث برده
بود .انکار و سرکوب ملل غير پارسی در ايران و پاکسازی قومی در کردستان توسط جمھوردی اسالمی به
منظور انھدام جنبش ملی کردستان در سی سال گذشته در تاريخ معاصر جھان و منطقه به مثابه نمونه کشتار
دسته جمعی ،بيرحمی و ديکتاتوری بی سابقه است.
حتمآ بسياری ﺧواھند گفت که در اينجا فراموش می شود که گفتمان ھای دمکراتيک اسالمی و ايرانی معاصر
با ھر دو مدل رژيم پھلوی و جمھوری اسالمی مخالف بوده و ﺧواھان ايرانی دمکراتيک و آزاد که در آن
ھمه 'اقوام' ايران آزادانه و برادرانه با ھم زندگی کنند .چنين ايرادی وارد نيست .چرا که در اينجا از گفتمان
ھای ناسيوناليستی ايرانی صحبت به ميان آمده ،نه يک گفتمان .دومآ ،گفتمان ھا سيستم ھای بسته و يا
تک-بعدی نيستند .ھر گفتمان عناصری که از گفتمان ھای ديگر را بازتوليد کرده و از آن ﺧود می سازد.
ثالثآ ،به اين اعتبار در اينجا از قواعد بنيادين گفتمان ھای ناسيوناليستی ايران سخن رفته است .تالش اين
بود قواعد بنيادين آنھا را درک کنيم ،توضيح بدھيم و بازتوليد و انتقال آنان را به فرايندھای وسيعتر
فرھنگی ،اجتماعی و سياسی کنونی مرتبط سازيم.
به اين اعتبار من اوآل ،از 'ﺧويشاوندی انتخابی' ميان روشنفکران معاصر ايرانی در طرح و تبيين مسئله
ملی در ايران با گفتمانھای ذکر شده صحبت می کنم .آنھا تبيينی از ھويت ايرانی و يا ايرانيت بدست ميدھند
که ايرانيت تنھا به مثابه ھويت ملی صرفآ به عنوان ھويتی واحد و در قالب دولت ايران قابل درک بوده،
بيرون از اين چھارچوب به معنای ھويتی فرھنگی يا چند مليتی قابل تصور نيست .به اين منظور به
کنوانسيونھای سازمان ملل و مباحث جاری مراجعه می شود که که اثبات شود که در ايران تنھا يک ملت
وجود دارد و تمام امکانات ذھنی و مادی موجود بکار برده می شود تا تبيين ايرانيت به عنوان ھويتی
فرامليتی و يا چند مليتی مخاطبانی نداشته باشد .در اين تالش ھمان متد و يا 'برﺧورد گزينيشی' دوباره
بکار گرفته می شود .يعنی از درون ادبيات موجود در باره ناسيوناليسم و ملت ھر آنچه را که در اثبات
مدعای ﺧود بکار می آيد انتخاب کرده و باقی را به کناری گذاشته می شود .تا سطح افراط از مفھوم قوم
استفاده می شود اما فراموش می شود که اگر بکار گيری اصطالح قوم و ھويت قومی تاريخ بسيار کھن
٤٥
دارد اما مفھوم 'قوميت' ٤٤اصطالح نسبتآ تازهای است ،به معناھای متفاوت بکار گرفته می شود.
فراموش می شود که امپراتوری ايرانی در فاصله بين قرن  ١٨و آغاز قرن  ١٩يا بعلت ناتوانی اداری يا
در نتيجه شکست در جنگ با روسيه تزاری ،بخش قابل توجھی از ﺧراسان و کمابيش تمامی قفقاز را از
دست داد .اکنون مردم آن سرزمين ھا در چھارچوب دولت -ملت ھای به رسميت شناﺧته به نام تاجيک،
ترکمن ،آذری و ازبک بسر می بردند ،اما ترکمن ھا و آذری ھا ساکن ايران تنھا قوم ھستند .از اين زاويه،
گفتمان پان -ايرانيست ھای کالسيک بسيار روشمندتر ،منسجم تر و شفاف تر از گفتمان اين دوستان بود.
پان -ايرانيست ھا بر اين باور بودند که ملت واحدی بنام ملت ايران وجود دارد .آنھا شاﺧص اصلی اين
ھويت ملی را زبان فارسی می دانستند و پنھان نمی کردند که ﺧواھان ايجاد يک امپراتوری ايرانی بر
اساس دولت مدرن و نيرومندی ھستند که قادر باشد ھمه آن سرزمينھای از دست داده را بار ديگر تصرف
کند.
امروز ھم بخشی از روشنفکران ايرانی ھمچون پان -ايرانيست ھا بر اين دعوی نادرست پای می فشارند که
در ايران که تنھا يک ملت وجود دارد و ھر گونه اشاره به تنوع ملی و زبانی بافت ساکنين ايران زمين از
نظر آنان برابر است با ﺧيانت ،که تنھا فروپاشی و اضمحالل کشور را بدنبال ﺧواھد داشت .در حاليکه بازھم
مثل پان -ايرانيست ھا آنھا ھم بر اين باورند شاﺧص اصلی ھويت ايرانی زبان فارسی است ،اما صراحت
پان -ايرانيست ھا را در پرستش نمادين قومی ايرانی و جنگ ملی برای ايجاد يک امپراتوری مدرن ايرانی را
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ندارند .تالش من در اين بخش اين بود که نشان دھم تبيين ھای متفاوت از ھويت ايرانی که در نھايت
رويکرد ناسيوناليسم رسمی ايرانی را بازتوليد کرده و می کنند  ،ھمگون نبوده و با ھم اﺧتالفاتی دارند .اما
در ھمانحال پيوستگی يا ﺧويشاوندی آنھا سيستماتيک و منظم است نه اتفاقی .علت اين امر اينست که
بقول فوکو ،گفتمان نه تنھا ھميشه ريشه در قدرت دارد ،بلکه قدرت تنھا از طريق سيستم و ساﺧتارھای
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در بخش بعدی مفھوم 'مسئله کرد را را دنبال می کنيم ،و از طريق اين بحث تالش ﺧواھيم کرد تناقضات
نھفته در گفتمان ھای ناسيوناليستی ايرانی و در نتيجه ھمستيزی ايرانيت و کرديت را پی گيريم .نمونه
کردھا از اين زاويه قابل توجه است که کردھا ظاھرآ جزو عوامل تشکيل دھنده آن نمادين قومی ايرانی
ھستند که قواعد بنيادين گفتمان ناسيوناليستی ايرانی را تعيين می بخشد .اما در ھمانحال جنبش ملی ،حق
طلبی و 'استقالل ﺧواھی' کردھا ،بويژه بر بستر تحوالت اﺧير در عراق و برآمد جنبش ملی کرد در ترکيه،
ﺧطری عليه امنيت ملی 'ايرانی' بوده و در جنگ مقدس با اين ﺧطر ناسيوناليست ھای ايرانی در دفاع از
تماميت ارضی ايران ھمسنگر دولتيان ھستند .ﺧويشاوندی انتخابی ناسيوناليسم معاصر ايرانی در نحلهھای
شيعی -واليتی ،شيعی -رفرميستی ،ايرانی -مشروطهﺧواھی ،و ايرانی -دمکراتيک و بازتوليد قواعد بنيادين
گفتمان دولتی و رسمی در برﺧورد آنھا با مسئله کرد بارزتر منعکس می شود .در گفتمان ھای معاصر
ناسيوناليستی ايرانی کردھا قوم بوده و پروسه تکوين ملت را طی نکردهاند .زمانيکه تناقص اين تبيين زير
سئوال قرار می گيرد که اگر چنين است ما چگونه می توانيم برآمد جنبش کردھا را در عراق در سالھای
گذشته به مثابه ملت و به رسميت شناﺧتن اين موقعيت را ھم در توافق نامهھای دوران جمھوری عراق تحت
رھبری ژنرال عبدالکريم قاسم ،در بيانهای سال  ١٩٧٠م ،.ھم در قانون اساسی اﺧير عراق ،و ھم تاﺋيد اين
توافق نامه ھا از سوی مجامع بين المللی را توضيح دھيم .در جواب به چنين پرسشی گفتمانھای
ناسيوناليستی ايرانی ﺧود به دو دسته تقسيم می شوند .دسته اول ،بر اين باورند که اين تحوالت نتيجه
ايدهھای ناسالم و مخرب جداسری ﺧواھانه و تجزيه طلبانهای است که در نتيجه رسوخ مارکسيسم و دﺧالت
ابر قدرت اتحاد شوروی سابق در در منطقه ما نضج گرفته بودند و بيش از عراق ھم در ايران در شکل
جماھير آذربايجان و کردستان ھدف تجزيه ايران را مد نظر داشتند اما ﺧوشبختآ شکست ﺧورند .تحوالت
اﺧير عراق ھم و بويژه پذيرش حقوق کردھا به مثابه يک ملت يکی از پيامدھای ناگوار اشغال عراق از
سوی امريکا است .دسته دوم ،ھر چند در نگرانی ھا و دلھرهھای دسته اول حول دسيسهھای امپرياليستی
در منطقه ما سھيم و شريک است ،اما در ھمانحال می پذيرد که کردھا در عراق و ترکيه ملت ھستند و به
ھمين دليل از حق تعيين سرنوشت سياسی برﺧوردارند ،اما در ھمانحال تاکيد دارد که کردھای ساکن ايران
قوم بوده و بخش تفکيک ناپذير ملت ايران ھستند ،و صحبت از حق تعيين سرنوشت برای آنھا به معنای
نقض حق ملت ايران در اعمال سيادت بر سرزمين ايران است .از ھر دو سو ،الزامات نه تحول و تکوين
تاريخی بلکه حفظ تماميت ارضی ايران است .اين بحث را در بجش بعدی پی می گيريم.
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بخش سوم :مسئله کرد

حقيقت بيرون از مکانيسم قدرت نيست ] [...و تنھا بوسيله
نيرو و زور و در اشکال متنوع آنھا توليد می شود .ھر
جامعهای 'سياست ھای عمومی' خاص خود برای توليد
حقيقت دارد و اين عبارت است از انواع گفتمان ،که به
مثابه حقيقت پذيرفته شده و بکار گرفته می شوند؛ مکانيسمھا
و مواردی که انسان را قادر می سازند عبارات 'درست' را
از گزارهھای 'نا درست' تشخيص دھد.
ميشل فوکو

٤٧

.١پيش درآمد
عليرغم اينکه تاريخ پديدار شدن و کاربرد اصطالح 'مسئله کرد' در سياسيت بين الملل به دورهی بين دو
جنگ جھانی و تحوالت تاريخ ساز آن ،يعنی ھمانا شکل گيری و به رسميت شناﺧته شدن چھار دولت مدرن
ايران ،ترکيه ،عراق و سوريه از سوی قدرتھای اروپايی بر می گردد ،اما اين اصطالح تا دھهھای پايانی
قرن بيستم يا در ادبيات سياسی و تاريخی موجود در اين چھار كشور بکار گرفته نمی شد ،يا توسط
نيروھای اپوزيسيون به مثابه مفھومی يکسره مبھم بکار گرفته می شد .ريشه اين ابھام را بايد در چگونگی
تحول سياست قدرتھای اروپايی و بويژه بريتانيا ،در سالھای پس از پايان جنگ اول جھانی جستجو کرد .در
دوران جنگ اول جھانی ،محور متفقين و بويژه سياست پردازان و ماموران بريتانيا در راستای اولويت ھای
سياسی قدرتھای اروپايی ،بطور کلی از حق ملل برای تعيين سرنوشت سياسی ﺧود سخن می گفتند .آنھا در
معاھده سور منعقده در سال  ،١٩٢٠بويژه در مواد  ٦٢و  ،٦٤حق تعيين سرنوشت سياسی کردھا را در
واليات کرد نشين امپراتوری سابق عثمانی و ،پس از يکسال تحت نظر اتحاديه ملل ،پذيرفته بودند .اما تغيير
تعادل قوا در منطقه بر اثر پيشروی بقايای ارتش امپراتوری عثمانی تحت رھبری کمال آتاترک منجر به
انعقاد معاھده صلح لوزان شد ٤٨.مذاکرات و تواقفنامه صلح لوزان برآمد توازن جديدی در منطقه بود .در
واقع بريتانيا و فرانسه بر بستر شکست نظامی نيروھای ارمنی ،ايتاليايی و يونانی در برابر کماليستھا ،به
بھای قربانی کردن کردھا و پشت کردن به تعھدات پذيرفته در پيمان نامه سور ،قرارداد ترک مخاصمه با
ترکيه را امضا کردند .يکی از پيامدھای اين معاھده صلح ،پذيرش شرايط کمال آتاترک مبنی بر مشروعيت
دولت جديد جمھوری ترکيه به عنوان نماينده مردم اين کشور به مثابه کليت يکپارچه ،در ميدان سياست بين
المللی بود .مسئله کرد که تا اين مقطح به علت موقعيت سوق الجيشی کردستان و منابع غنی آن توجه
قدرتھای اروپايی را بخود جلب کرده بود ،اکنون به دليل تقسيم کردستان و قرار دادن مردم کرد تحت
حاکميت چھار دولت ايران ،ترکيه ،عراق و سوريه ،از مسئله ملتی که حق تعيين سرنوشت سياسی دارد ،به
موضوع ﺧواست يک اقليت فرھنگی تحت حاکميت ملی چھار کشور تقليل داده شد.
دولت جديدالتآسيس ترکيه با بھرهگيری از اين شرايط و توازن قوای جديد در منطقه و انعقاد معاھده صلح
لوزان ،با دست بازتری جنگ با کردھا را ادامه داد .يکی از داليل موفقيت کماليسم در ﺧنثی کردن فشار ،و
وادار کردن غربيان به سکوت در مقابل سياست نسل کشی و پاکسازی قومی کردھا ،اين بود که گفتمان
کماليستی موفق شد که مسئله کرد را به مثابه يکی از موانع عمده تحقق پروژه مدرنيزاسيون در ترکيه
بشناساند .گفتمان کماليستی ،مدرنيزاسيون ترکيه را ،چونان پروژهای اجتماعی ،عقالنی و جھانشمول معرفی
می کرد .برای گفتمان کماليستی ،پروژه نوسازی در ترکيه عبارت بود از متجانس شدن با غرب مدرن در
ھمه عرصهھای اقتصادی ،اداری ،فرھنگی و سياسی آن .گفته می شد که اين پروژه بدون برنامه توسعه
ھمه جانبه به منظور جبران عقب ماندگی ھای اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و فرھنگی ،ممکن نيست .در اين
راستا مقاومت کردھا به عنوان مانع جدی راه وصول به اين ھدف معرفی می شد .اين تبيين ،به دولت ترکيه
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 ٤٨مذاکرات صلح از نوامبر سال  ١٩٢٢در لوزان شروع شده بود .اما پيشروی غير منتظره نيروھای کماليست
مقامات برﯾتانيا را چنان به وحشت انداخته بود ،که لرد کرزن وزﯾر خارجه آن وقت برﯾتانيا ،در تلگرامی که از لوزان به
لندن می فرستد ،صراحتآ پيشنھاد کرده بود که تمامی مناطق کرد نشين در مقابل پذرﯾش صلح از طرف دولت
ترکيه را می توان واگذار کرد.

١٩

اجازه داد تا سياست زدودن ھويت کردی را به جزء تفکيک ناپذير پروسه مدرنيزاسيون در ترکيه تبديل کند.
نظريه 'مدرن' کماليسم ،روايتھای تبيين کننده مدرنيته را بکار گرفته و ،نظريه پردازان کماليستی ،پيش
فرضھای نظری ﺧود را از معرفت شناسی ماترياليستی و سکوالريستی مغرب زمين به وام گرفتند ،اما در
راستای محو مانع 'ھويت کردی' ضرورت بازتوليد دوگانهھای مدرنــسنتی ،متمدنــبربر ،شھریــروستاﺋی،
و صنعتی-شبانی را که از اجزای اصلی نظريه استعمار بودند ،بە وام گرفتند .بدين گونه اجزای نظريه
استعمار با رنگ و لعابی ديگر ،به ابزار مؤثر و ،جزء تفکيک ناپذير سياست کماليستی در سرکوب جنبش
ملی کردھا تبديل شد .تنھا تفاوت اين بود که استعمار غربيان بخشآ ليبرال بود در حاليکه کماليسم منشآ
گسترش سياست توتاليتری در جامعه ترکيه شد که تا امروز ھم نه تنھا ماشين اصلی سرکوب کردھا بلکه ھم
چنين مانع بزرگ در راه تحول آن است.
چنانکه در بخش پيشين گفتيم ناسيوناليسم رسمی در ايران کارايی اين مدل را در برﺧورد با مشکل کردھا
دريافت و بکار گرفت .با تاﺧير کمی گفتمانھای "عروبه"  -ناسيوناليسم عربی ،در عراق و بعدھا در سوريه
ھمين سياست را در قبال کرد ھا در پيش گرفت .بدين سان مسئله کرد ،به يکی از مساﺋل بسيار پيچيده
منطقهای ما تبديل شد .اگر درست بنگريم در باب برﺧورد با مسئله کرد ،ميان گفتمانھای کماليستی،
ناسيوناليسم رسمی ايرانی و اسالمی و عروبه و بعثی ،تفاوتی چندانی وجود ندارد .تفاوت اينھا تنھا در
شيوهھا و اشکال کار است نه در محتوی .ھدف ھمه آنھا ايجاد يک پروژهی )ترکی ،ايرانی و عربی( است کە
اين پروژه مدرنيزاسيون در راه وصول به آن ھدف ،بايد از مانع کردھا عبور می کرد .بدين سان پروژهی
مدرنيته ايرانی و ترکی و عربی ﺧواست سياسی کردھا را بمثابه مانع و مشکل توسعه و پيشرفت ملی معرفی
کرد.
در دوران جنگ سرد و در حاشيه برﺧورد به تحوالت ﺧاورميانه ،مسئله کرد گاه توجه سياستمداران،
ژورناليستھا ،مورﺧين و بخش نسبتآ کوچکی از محافل آکادميک و دانشگاھی را بخود جلب می کرد .بويژه
آنگاه که درگيری جنبش ملی کردستان با نيروھای مسلح ﺧطر آن را در بر داشت که منشا گسترش تنش
منطقهای باشد .اما در کل مسئله کرد به مثابه موضوع ملت بی دولت و محروم از نمايندگی سياسی ،از
اولويت ﺧاصی در سياست پردازی قدرتھای بزرگ در ﺧاورميانه برﺧوردار نبود .به ھمين دليل مباحث نظری
حول مسئله کرد يا در حد تاريخ نگاری کالسيک توضيحی و توصيفی در جا می زد و يا در بھترين حالت در
چھارچوب تئوری مارکسيستی در باب مسئله ملی طرح و فرموله می شد .در حوزه داﺧلی ھم ،ھر نوع توجه
و تالشی در راه جستجو و پرسش حول کردستان ،مسئله کرد ،تاريخ کردھا و گاه حتی نوشتن به زبان کردی
ﺧطر دستگيری ،زندان و حتی اعدام را بدنبال داشت .در اين دوره و برﺧاسته از اين شرايط ،برای
روشنفکران کرد شعر و شاعری تنھا حوزه و عرصهای بود که در آن آرزوھا و اميال مردم کرد را در
قالبھای احساسی و حماسی نه الزامأ 'علمی' بيان می کردند.
در اروپا چنين بوده است که گاه ھنر الھامبخش نظريه پردازان و فيلسوفان زمان ﺧود برای طرح مباحث
نوين نظری و تئوريک بوده است .فرانتس كافکا بسيار پيش از برﺧی از متفکران مکتب فرانکفورت ،مسئله
غلبه عقل ابزاری و تآثيرات مخرب آن در زندگی انسان معاصر را لمس کرده ،سيمای انسان ﺧورد و 'مسخ'
شده در زير چنگالھای زنجير بروکراسی مدرن به مثابه قربانی عقل ابزاری در آثارش به شيوهای بديع بيان
کرده بود .در کردستان ھم برﺧی از شعرای کرد در اشعار ﺧود تبيينی از ھويت ملی کرد مطرح کردند که
بعدھا الھامی شد برای محققين و مورﺧين در راستای تحليل نظری و يا روايت تاريخی از مسئله کرد .برای
مثال در سال  ١٩٧٤ھيمن موکريانی در يکی اشعار ﺧود ،مسئلهکرد را چونان مسئله ملتی که عمآل موجود
است اما ھويت ملی آن انکار می شود بيان کرد ٤٩.اين تبيين شاعرانه از ھويت کردی به دو دليل در پايانه
قرن بيستم مبناﺋی شد برای تحليل نظری روشن تری از مسئله کرد .اوأل ،علوم اجتماعی در اروپا از دھهھای
شصت قرن بيستم بدين سو ،مرحله تحول کيفی را طی کرده که ھم مرزھای سابق ميان تاريخ نگاری از
يکطرف و جامعه شناسی و فلسفه از طرف ديگر کم رنگ شده ،ھم نظريه ناسيوناليسم در ھمه شاﺧه ھای
علوم انسانی به موضوع بررسی و تبيين تبديل شد .ثانيآ ،پايان جنگ سرد ھمراه بود با تحوالت جدی
 ٤٩اکثر شعرای کرد در قرن بيستم به شکلی از اشکال در ااشعار خود اﯾن درک را منکعس کردهاند .برای مثال می
توان از ھkمن موکرﯾانی شاعر سرشناس کرد نام برد که در سال  ١٩٧٤رنج مصائب زندگی تبعيدی سياسی خود
در غزل نامهای بنام 'نالهی جداﯾی' در بيانی استعارهای پرده راز از اﯾن مسئله کرد بر می دارد آنگاه که می سراﯾد:
بانگی ئازادی و گرۆی ﯾهکسانی ﯾه
شيوهنی من شيوهنی ئينسانی ﯾه
ئهو گهلهی حاشا دهکهن لkی و ھهشه
شيوهنی من شينی کوردی ب tبهشه
إفغان من فغانی انسانی است/بانگ آزادی و برابری است ،فغان من ،فغان کرد بی سھم است /آن ملتی انکارش
کنند و اما وجود دارد
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منطقهای که امکانات مساعدتری برای جنبش ملی کرد ايجاد کرد .بر ﺧاسته از اين دو فاکتور امروز
کردشناسان با زبان گفتمانی روشنتری طرح و تحليل نظری از مسئله کرد بدست می دھند ،و بخش قابل
توجھی از کردشناسان اين مسئله را چونان ديالکتيک انکار ھويت ملی کردھا از سوی اين چھار دولت و
مقاومت کردھا در برابر اين سياست انکار تبيين می کنند ،و اين امکان شناﺧت و درک روشنتری از شکل
٥٠
سياسی و ﺧصلت ناسيوناليسم کرد را برای ھمه ايجاد کرده است.

 .٢مسئله کرد در ايران پس از انقالب ١٣٥٧
پايان جنگ سرد ،که نقطه پايانی بر سيستم دو قطبی در جھان ھم بود ،امکانات سياسی قابل توجھی را
برای مبارزه ملی کردھا مھيا کرد .اکنون در عراق ما با وجود يک دولت محلی کردی روبرو ھستيم که ھم
مشروعيت بين المللی دارد و ھم ظرفيت ھای دستگاه اداری -بروکراتيکی آن در راستای پاسخگويی به
نيازھای مردم گام به گام در حال افزايش است .اين دولت ھمچنين با تشکيل نيروھای مسلح حرفهای توان
اقتدار سياسی بر منطقه کردستان و قدرت دفاع از آن را در صورت يورش احتمالی در دست ﺧود متمرکز
کرده است .آينده عراق ھر چه باشد وجود دولت کردی ،چه به مثابه دولت محلی در چھارچوب سيستم
فدراليستی عراق و چه در شکل دولتی مستقل ،در صورتی که عراق روند تجزيه را طی کند ،يک واقعيت
سياسی عمآل موجود است .در ترکيه ھم پس از سالھای سياست پاکسازی قومی ،زبانی و فرھنگی عليه
کردھا در راستای پروژه ھمگون سازی ٥١آتاترکی ،امروز پس از فراز و نشيبھای دھهھای گذشته ،بخشی
از جامعه سياسی ترکيه پذيرفته است که نه تنھا مسئله عضويت ترکيه در جامعه اروپا ،بلکه ھمچنين آينده
ﺧود دولت ترکيه در گرو چگونگی برﺧورد با ،و نھايتآ حل مسئله کرد است .بعالوه ،پس از سرنگونی رژيم
سلطنتی ،جنبش ملی کرد مھميترين نيروی اپوزيسيون عليه روند استقرار نظامی تئوکراتيک در ايران بود.
ھر چند رژيم جمھوری اسالمی ايران با ھدف نابودی جنبش ملی کرد رکورد تازهای از سياست پاکسازی
قومی کردھا را برای ﺧود ثبت کرده است ،اما جنبش ملی کرد در ايران پس از جمھوری اسالمی ،عليرغم
شکست نظامی ،تحول کيفی معينی را پشت سر گذاشته است که در برامد آتی سياسی در ايران جای ﺧاصی
را ايفا ﺧواھد کرد.
با در نظر گرفتن تحوالت سه دھه گذشته و توازن قوای منطقهای ،گفتمانھای ناسيوناليستی ايرانی اکنون
چگونه با مسئله کرد روبرو می شوند؟ عليرغم ھمه اين تحوالت ،سخن گفتن از مسئله کرد و يا کردستان در
ايران آسان نيست و تبيين اين موضوع در زبان فارسی ھم ﺧالی از اشکال نيست ،چرا که آنگاه که ما از
مسئله کرد صحبت می کنيم ،لغت 'مسئله' ھم به معنای 'درﺧواست'' ،حاجت' و 'مـطلب'  ،ھم به معنای
مشکل يعنی 'سخت' ' ،پيچيده' و 'ذشوار' ،و نھايتآ به معنای معضل يعنی 'اشکال'' ،دردسر' و 'گرفتاری'
که به 'مشکل گشا' و يا راهحل نياز دارد ميتواند بکار گرفته شود .ما در زبان انگليسی و کردی اين مشکل
را نداريم ،يعنی می توانيم طرح مسئله کرد به عنوان پرسش را از مسئله کرد به مثابه معضل را از ھم
تفکيک کنيم .اما واژه مسئله ،که منشا عربی دارد ،در زبان فارسی معنای استعارهای يا شاعرانهای آن با
معنای علمی آن يعنی آنزمان که به مثابه مفھومی که بار تئوريک و فکری دارد بکار می رود ،بسيار
متفاوت ﺧواھد بود.
فعالين سياسی دوران انقالب سال  ١٣٥٧بياد دارند که در آن سالھای اول پس از سرنگونی رژيم سلطنتی
اصطالح 'مسئله دار' متداول شده بود که بار منفی بسيار قوی داشت .مسئله دار به کسی اطالق می شد که
حول ﺧط مشی سياسی سازمانی که معموآل در صفوف آن فعاليت می کرد سئوال ھای مشخصی در ذھنش
شکل گرفته بود از آنجا که او ناروشنی در استراتژی و تاکتيک سازمان ﺧود حس می کرد و جھت شفافيت
بيشتر جرﺋت طرح سئواالتی را بخود می داد .اما در فضای ھيجانات انقالبی آن دوران اصطالح 'مسئله دار'
 ٥٠عباس ولی جزو اولين کسانی بود در ادامه بحث خود حول مفھوم 'تارﯾخ نظری' در رساله اﯾران پيش از
سرماﯾهداری ،که در سال  ١٩٩٣منتشر شد ،اﯾن متد بررسی را بکار گرفته و مسئله کرد را چونان دﯾالکتيک
سياست انکار و مقاومت کردھا در برابر اﯾن سياست فرموله کرد .کردشناسان دﯾگر چون مارتين بروﯾنسين ،امير
حسن پور ،حميد بوزارسالن و رابرت اوسالن ،از دھه  ١٩٩٠ببعد قرن گذشته اﯾن رواﯾت را از مسئله کرد بدست
دادهاند.
. Assimilation
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چنان داغ ننگی را منعکس می کرد که کسانی که در موقعيت رھبری نبودند ،و يا زير پايشان در سازمان و يا
گروھی که به آن تعلق داشتند چندان قرص و محکم نبود ،ناچار بودند سئوالھا و ﺧواستھای ﺧود را
بگونهای مطرح کنند که اين بار ننگ را بر جان نحيف ﺧود ھموار نکنند.
بطور کلی وقتی واژهای مفھوم ) ( conceptمی شود يک رشته مساﺋل حاد سياسی ،بر بستر منافع
گروھای انسانی و بر اساس تبيين نظری ،جايگاھی ويژهای را در انگاشت آن اشغال می کنند که تنھا در
پرتو آنھا ،برداشت مفھومی آن واژه قابل درک است .وقتی که دلوز می گويد' ،ھمه مفاھيم با مساﺋل و
مشکالتی در ارتباطند که بدون آنان و متمايز از آنھا بخودی ﺧود معنی ندارند' ،درست بر اين امر تاکيد دارد.
تفاوت واژه ،متافور و مفھوم که اولی بيشتر توصيفی و ،دومی توصيفی و تشريحی با زبان استعاره ای و
تشبيھی و نمادين )سمبوليک( است ،در اينجاست که اين آﺧری با بھرهگيری از روش نظری و کيفيت
تحليلی و استداللی آن بيشتر وسيلهای است در مسير رسيدن به ھدفی مشخص .به باور من اين مشکل
زبانشناسانه در کاربرد مفھوم 'مسئله' به منظور برﺧورد با مسئله کرد می تواند منشآ بد فھمی ھای
بسياری باشد.
سوای نا روشنی مفھوم 'مسئله' در گفتمان سياسی معاصر در ايران ،مسئله کرد در يک فرايند تاريخی
ويژه ،به مسئلهای سياسی -حقوقی ،ملی ،منطقهای و بين الملی تبديل شده است ،که طرح و در نھايت اراﺋه
راهحلی جھت يافتن افقی به منظور حل آن ،بدون درک نسبتآ درستی از مکانيسم چالشھای آن دوران و
پيامدھای آن ،بسيار دشوار ﺧواھد بود .چرا که واژه 'مسئله' ،که در اينجا به مثابه مفھوم اشاره و يا
داللتی است بر تعلق گروه انسانی ﺧاصی که به شکلی از اشکال آگاھی 'ملی' در انديشه سياسی آنان وزن
قابل توجھی دارد .برﺧورد و يافتن راهحلی برای حل مسئله اين گروه را نمی توان صرفا در چھارچوب حق
و مفھوم شھروندی جستجو کرد .به سخن ديگر ،کاربرد مفھوم مسئله ،به مثابه ابزاری تحليلی و استداللی
در راستای برﺧورد با ﺧواست و طلب کردھا ،بدون درک پيوستگی معنايی آن با تحوالت تاريخی ،که ﺧود
محصول دﺧالت قدرتھای اروپايی در منطقه ﺧاورميانه بوده و پيامدھای ملی ،منطقهای و جھانی ﺧاصی را
بدنبال داشته ،غير ممکن است .اگر نوشتهھای محدودی را که در سی سال گذشته در باره کردھا نوشته شده
است ،بتوان پژوھش ھای تاريخی و يا حوزه علوم انسانی ﺧواند ،در بھترين حالت حاشيهای است بر تاريخ
نويسی ايرانی .وانگھی ،نويسندگان ايرانی ،بويژه اسالمی ،از ديدگاه تحول تاريخی ايران و بسط تمدن
ايرانی و اسالمی در تاريخ مردمی مانند کردھا نظر می کنند و در واقع ،از ديدگاه منطق تحول تاريخی ايران،
در نھايت ،به نوعی ،کل تاريخ کردستان را پاورقی تاريخ ايران می دانند.
البته ،بحث در باره مفھوم مسئله کرد پيچيدهتر از آن است که در اين مقاله کوتاه بتوان به تفصيل به آن
پرداﺧت و با وضع سياسی و امکانات کنونی تاريخ نگاری و علوم اجتماعی در ايران در چشم انداز کنونی
تقريبآ غير ممکن است .در بخش سوم و پايانی مقاله از اين حيث به اين نکته ھا اشاره می کنم که ،به ھر
حال ،طرح بحث در باره ھمزيستی يا ھمستيزی ايرانيت و کرديت ،بويژه در پيوند با تاريخ انديشه در ايران،
زمانی امکانپذير ﺧواھد شد که منظور از مسئله کرد روشن شده باشد.
اگر اشارات گذرا و موقتی من به مبحث مسئله کرد و سير تاريخی آن يکسره به ﺧطا نرفته باشد ،بر مبنای
آن می توان نتايجی مھم برای ايضاح برﺧی مفاھيم تاريخ ايران گرفت .بيشک حساسترين و مھمترين مرحله
تاريخی اين مبحث دوران جمھوری اسالمی است .اما بررسی ھای تحقيقی در باب مسئله کرد در دوران
جمھوری اسالمی پديدهای نادر است .اکثريت رسالهھای نوشته شده در تحليل انقالب سال  ١٣٥٧ايران و
تحوالت پس از آن يا اصآل به مسئله کرد نپرداﺧته و ،يا تنھا اشارهای گذرا به آن کردهاند .در ﺧارج از ايران
از محدود کارھای تحقيقی در مورد جنبش ملی کرد پس از انقالب  ١٣٥٧که درﺧور توجه جديتری است
کاری است که ﺧانم فرشته کوھی کمالی در دانشگاه اکسفورد بريتانيا به اتمام رسانده ،بعدھا به مثابه کتابی
تحت ھمان عنوان رسالهای آن رشد سياسی کردھا در ايران :ناسيوناليسم شبانی ٥٢توسط انتشارات
مکميالن در سال  ٢٠٠٣چاپ شد .تالش ﺧانم کوھی کمالی اين است که جواب اين سئوال را بدھد که چرا
پس از انقالب ايران کردستان به مرکز مبارزات تودهای عليه نظام جمھوری اسالمی تبديل شد و در اين
راستا ايشان مروری دارد بر داليل رشد ناسيونالسيم کردی در دوران رضا شاه و جنش اسماعل آقا سميتکو.
ايشان ھم چنين جمھوری کردستان در دوران پس از جنگ دوم جھانی را مورد بررسی قرار می دھند .سپس
در راستای پاسخ به سئوال اصلی به تحليل علل قدرت جنبش مقاومت ملی کرد در سالھای پس از انقالب می
٥٢
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پردازند .در کل ،ﺧانم کوھی کمالی عليرغم سمپاتی به مقاومت کردھا در برابر رژيم و ستايش شخص دکتر
قاسملو ،ناسيوناليسم کرد را ،در چھارچوب ويژهگی رشد سرمايهداری در ايران که رشد ناموزون آن
مقاومت ھای روستای و دھقانی بدنبال داشت ،به مثابه واکنشی در برابر سياست ھای تمرکزگرای دولت و
٥٣
ھمچون 'ناسيوناليسم شبانی' ارزيابی می کند.
در ميان کارھايی که در ايران انجام گرفته است  ،من جزوه آقای حميد رضا جاليی پور تحت عنوان؛
کردستان  :علل تدوام بحران آن پس از انقالب اسالمی ٥٤را برای ادامه بحث انتخاب کردهام .آقای جاليی
پور ﺧود سه دليل عمده را که مشوق ايشان در نوشتن اين جزوه بودهاند چنين بيان می کند :اول ،جامعه
٥٥
شناسی در ايران تاريخ پنجاه سالهای پشت سر ﺧود دارد و می بايست با 'بکار گيری روشھای اين رشته'
مساﺋل و مشکالت سياسی و اجتماعی ايران را تجزيه و تحليل کرد .دومآ ،ايشان در کردستان برای ده سال
مسئوليت ھای دولتی مھم داشته و تجربه و مشاھدات شخص ايشان عامل مھمی در راستای اين ھدف ﺧواھد
بود و ،نھايتا ،مسئله کردستان بسيار پيچيده و مشکالت آن ساﺧتاری است با توجه به دو دليل ذکر شده
ايشان کانديدی مناسبی برای اين کار ھستند.
من سه دليل ديگر ھم به داليل ايشان اضافه می کنم (١ .آقای جاليی پور يکی از چھرهھای اصلی جنبش
اصالحات-مذھبی است و تالش می کند با نگرش و راھکار امنيتی در برﺧورد با مسئله کردستان و بقول
ايشان 'بحران کردستان و علل تدوام آن' ،فاصله داشته باشد و ،ھر چند تبيين ايشان ھم در چھارچوب
نگرش امنيتی به مسئله کرد در ايران است ،اما آقای جاليی پور کوشش بسياری بخرج می دھند تا در اذھان
اين تلقی را ايجاد کنند که با گرايش امنيتی ديگر در رنگ و لعاب پوپوليستی–فاشيستی جناح اصولگرا
فاصله جدی دارد (٢ ٥٦.آقای جاليی پور پس از بازگشت از کردستان به تحصيالت ﺧود ادامه داده ،پاياننامه
دکترای ﺧود را در دانشگاه معتبر سلطنتی لندن در مورد انقالب ايران نوشته و اکنون سالھا است به عنوان
استاد جامعه شناسی در گير فعاليت ھای تدريسی و تحقيقاتی است ،بنابراين بايد صالحيت علمی و انگيزه
فردی برای اين ھدف داشته باشد  (٣ .آنچه ايشان می گويند ھر چند از زواياﺋی با نظرات سکوالرھای
دمکرات ﺧارج از حکومت کمی فرق دارد ،اما فرجام کار و نتيجه گيری ايشان در چھارچوب پيش فرضھای
نظری روايت ھای جاری ديگر نيروھای ھای اپوزيسيون ايرانی ملی-مذھبی ،دمکراتيک-سکوالر ،و
مشروطهﺧواه-دمکرات قرار می گيرد ،در نتيجه در ﺧور توجه است.

 .٣بحران کردستان يا مسئله کرد؟
نطقه آغاز آقای جاليی پور در تحليل 'بحران کردستان' پاسخ به اين پرسش نيست که :چگونه میتوان
شرايطی را ايجاد کرد کە ھمه ساکنين ايران ،از جمله کردھا ،بتوانند در کنار ھم در سعادت و آسايش زندگی
کنند ،بلکه پرسش اصلی برای ايشان ،مانند بسياری از 'نظريه پردازان' مسئله 'اقوام ايرانی' ،اين است که
چگونه میتوان تماميت ارضی ايران را حفظ کرد .آقای جاللی پور عليرغم اينکه فصلی از رساله ﺧود را به
شکل گيری مسئله کردستان در بعد تاريخی اﺧتصاص داده است ،اما ترجيح می دھد از "بحران کردستان" و
نه مسئله کرد صحبت کند ٥٧.ايشان پنج عامل را که در شکل دھی و تدوام 'بحران کردستان' نقش جدی ايفا
کردهاند بدينترتيب ﺧالصه ميکند (١' :ھمبستگی کردی (٢ ،احزاب سياسی کردی (٣ ،موقعيت برون مرزی
٥٨
)عامل ﺧارجی( (٤ ،جغرافيايی سياسی کردستان ،و  (٥سياست ويژه امنيتی دولت'.
بنظر ايشان 'ھمبستگی کردی' يکی از عوامل جدی 'بحران کردستان' بوده و در راستای تبيينی
'جامعهشناﺧتانه' از اين پديده اظھار می دارد" :نظريه 'عصبيت ابن ﺧلدون' ،ھمان ھمبستگی اجتماعی است

٥٣مۆلف بر اين باور است که "ھر اجتماع چادر نشين که ساکن شود لزومآ آرمانھای ھويت ملی را دنبال نمی کند .اما در مورد
کردھای ايران ناسيوناليسم کردی بطور چشمگيری در نتيجه سياستھای سرکوبگرانه حکومت بسط يافت" ،بدين سان ،مۆلف می
گويد که ھم جامعه کردستان ،جامعهای چادر نشين اسکان داده شده بود و ،ھم ناسيوناليسم کرد ،جنبشی سياسی صرفآ واکنشی عليه
اصالحات و سياستھای تمرکزگرايانهای حکومت رضا شاه بود.
٥٤جالﯾی پور ،حميد رضا ،کردستان :علل تدوام بحران آن پس از انقالب اسالمی ) ، (١٣٥٨-١٣٧٠چاپ اول )(١٣٧٢
انتشارات وزارت .امور خارجه ،تھران.
 ٥٥ھمانجا ،ص.٩ ،
٥٧
٥٨

٥٦

ھمانجا ،صص .١٣٩-٧٣
ھمانجا ،صص .٢٠-١٩

٢٣

که بر اساس ﺧون يا نژاد يا دين و يا ترکيبی از اينھا در بين گروھی از مردم به وجود می آيد" ٥٩اينکه چرا
در توضيح اين پديده از ميان ھمه نظريهھای جاری جامعهشناسی ،که اساسآ گفتمانی مدرن است ،بايد به
نظريه 'عصبيت' ابن ﺧلدون متوسل شد ،در نگاه اول ممکن است چنين به نظر آيد که اعتقادات مذھبی ايشان
در اين انتخاب نقش داشته باشد .اما انتخاب با ھدف ترسيم مرزی روشن ميان 'ھمبستگی ملی' با ھمبستگی
قومی' ،و توضيح 'ھمبستگی کردی' در چھارچوب دومی بکار گرفته شده است" .ھمبستگی ملی ،به
ھمبستگی در ميان افراد يک سرزمين مشخص )دارای مرز( گفته می شود که دارای زبان،دين ،آداب و
رسوم ،دردھا و شادی ھا و آرزوھای مشترک باشند .اما ھمبستگی قومی در ميان منطقه فرھنگی )نه
منطقهای که با مرزھای سياسی روشن شده باشد( که دارای نژاد ،زبان ،دين ،آداب و رسوم مشترک باشند،
شکل می گيرد ٦٠".در تعريف و توضيح ھمبستگی کردی پارامترھای متعددی چون؛ 'اعتقادات' ،زبان،
'مختصات نژادی' ،آداب و رسوم کردھا و حتی 'رقص چوبی' کردی توسط ايشان مورد بررسی قرار
گرفتهاند .و پس از تالش بسيار و بخشآ ناموفق در تبيين تحليلی و پيوند اين عوامل با ھم ،در پايان به
ﺧواننده يادآور می شود که با طرح اين مباحث "در پی آن نيستيم که برای کردھا مليتی مستقل اثبات کنيم يا
مليت و قوميت آنھا را ھمان مليت ايرانی بدانيم ] [...بلکه سخن ما بر سر تفاوتھای قومی و 'برآيند آن'
است ٦١".البته در زير نويس اين بخش ﺧواننده را مراجعه می دھند به بحث حقيقت مليت رشيد ياسمی و
بدين ترتيب روشن می شود که جملهی "در پی آن نيستيم مليت کردھا را ايرانی بدانيم" ،بيشتر تعارف است.
در پايان و پس از تالشی بسيار نتيجه می گيرند که 'تفاوت در زبان و گويش ،عقايد ،آداب و رسوم بين
فارسھا و کردھا' ھر چند داللتی بر ھويت مستقل ملی کردھا نيست اما حکايت از "احساسی می کند که کردھا
ﺧصوصآ در ھنگامی که کردستان ناامن می شود و دولت مرکزی ضعيف می گردد و کرد احساس ﺧطر می
کند ،درون گرا می شود و به طور نانبشته بر روی ويژگی ھای ﺧود تکيه می کند ٦٢ ".اين تبيين از
ھمبستگی کردی با ھدف نفی ھويت ملی و آگاھی ملی و تقليل آن به ويژهگيھای 'گويشی-زبانی' و آداب
رسوم محلی است .ﺧطای اصلی و تناقص مستتر در اين تبيين آنجا نمايان می شود که نويسنده ھمبستگی
کردی را مترادف با 'کردايتی' بکار می گيرد .ھر ﺧواننده متوسط و آشنا با مسئله کرد می داند که اصطالح
'کردايتی'يعنی ناسيوناليسم کردی ،که راھنما و مبنای ايدﺋولوژيکی سياست تامين حق تعيين سرنوشت
سياسی برای کردھا است ،و مانند ھر نوع ديگر ناسيوناليسم اساسا پديدهای سياسی است .به سخن ديگر،
'ھمبستگی کردی' چونان پديدهای اجتماعی ناظر بر تفاوتھای گويشی و آداب و رسومی ،بخودی ﺧود نمی
تواند منشا اصلی به اصطالح 'بحران کردستان' باشد ،و به ھمين دليل آقای جاليی پور به بررسی فاکتور
دوم ،احزاب و تشکيالت سياسی کردی می پردازد.
آقای جاللی پور تالش دارد تفکيکی ميان آنچه او 'بحران کردستان' نامگذاری کرده با مسئله کردستان
ترسيم کند ،دومی "بيشتر ناظر به جريانی در کردستان است که ﺧواھان ﺧودمختاری می باشد و يا ﺧواھان
استقالل سياسی کردستان است  -جريانی که سعی دارد برای کردھا يک ھويت سياسی مستقل در نظر
بگيرد ".اما اولی؛ "وقتی است که :اين ﺧواست ﺧودمختاری يا استقالل به شکل برﺧورد نظامی با قوای
حکومتی در می آيد و صحنه سياسی مناطق کرد نشين به طور جدی نا امن می شود ٦٣".در نگاه نخست
برای ﺧواننده روشن نيست که اگر ھدف اصلی اين بررسی 'بحران کردستان' است ،آنگاه چرا ايشان يک
فصل اين بررسی را به مسئله کرد در بعد تاريخی آن اﺧتصاص دادهاند .يعنی جريان سياسی که در راستای
تامين 'ﺧواست ﺧودمختاری يا استقالل سياسی ،کردھا' را از دھهھای پايانی قرن نوزدھم تا کنون نمايندگی
کرده و می کند .اما اندکی تامل روشن می سازد اين 'تناقص در مفاھيم' ٦٤برﺧاسته از گفتمان دوگانه ،و يا
دوگانگی در گفتمان ناسيوناليستی ايرانی است به گونهای که شرح اجمالی از آن را در بخش دوم آورديم.
چنانکه در بخش دوم تالش کرديم نشان دھيم ،اين دوگانگی در گفتمان ،محصول ورود مدرنيته به ايران بود
که 'جان پريشان ايرانی ' را دچار بحرانی ساﺧتاری جدی کرده بود .دو گرايش عمدهای که بر اثر وضعيت
بحرانی دوران جنگ جھانی اول و در راستای يافتن راه برون رفت از بحران ،رشد کرده به گفتمان
ھژمونيک تبديل شده بودند ،حامل دوگانگی و يا 'تناقض در مفاھيم' بودند .اين گفتمان از آنزمان تا امروز
رويکردھای مختلفی داشته و دارد ،اما ھمه آنھا به شکلی از اشکال ،ھمان دوگانگی را منعکس کرده و می
کنند .گفتمان رفرميسم-مذھبی اين دوگانگی را در لعاب و رنگ شيعيگری ﺧاص ﺧود تبيين می کند؛ از
 ٥٩ھمانجا ،ص .٧٨
 ٦٠ھمانجا ،ص ٧٩
٦١ھمانجا ،ص ١٠٧
 ٦٢ھمانجا ،صص ١٠٩-١٠٨
 ٦٣ھمانجا ،ص ١٢
Contradiction in Terms

٢٤

٦٤

يکطرف علوم انسانی مدرن را در بررسی ھای ﺧود بکار می گيرد ،اما از طرف ديگر ،مفاھيم آن بر
متافيزيک اسالمی–شيعی استوار است .از يکسو ،روش ميشل فوکو را در مرحله بندی تحول گفتمانی در
تاريخ ايران بکار می گيرد ،و از سوی ديگر ،تاريخ تحول گفتمان سياسی در ايران را به دوره 'عصر غيبت'
٦٥
و دوران 'بعد از غيبت' تقسيم بندی می کند.
آقای جاليی پور تاکيد دارد که" :مسئله کردستان نه فقط در ايران بلکه در ترکيه و عراق نيز مطرح است
] [...پديدهای نيست که به پس از پيروزی انقالب اسالمی مربوط شود بلکه مسئلهای است مسبوق به
سابقه" و از سوی ديگر " ،مسئله کردستان پس از پيروزی انقالب اسالمی به شکل بحرانی تدوام پيدا
کرد ٦٦" .اگر تحليل ايشان را جدی بگيريم و مسئله کرد چونان 'جريانی که سعی دارد برای کردھا يک ھويت
سياسی مستقل در نظر بگيرد' جريانی که 'ﺧواھان ﺧودمختاری می باشد و يا ﺧواھان استقالل سياسی
کردستان است' ﺧود مسئله کردستان ھمواره مسئلهای بحران زا است ،چرا که ھر زمان اين ﺧواست در
کردستان مطرح شود و دولت مرکزی ظرفيت حل آنرا را به شيوهھای دمکراتيک و غير نظامی نداشته باشد،
ﺧواست ﺧودمختاری و يا استقالل سياسی به بحران فرا می روييد .در نتيجه اين سئوال مطرح ﺧواھد شد که
وجه تمايز قاﺋل بودن ميان مسئله کردستان و بحران کردستان با چه ھدفی تبيين شده است؟ در واقع اين
تفکيک ھدف ويژهای را پی می گيرد و بر آنست که اثبات کند جمھوری اسالمی ايران ،اگر احزاب کردستانی
به شيوه غير قھر اميز اين ﺧواست را مطرح می کردند ،توانايی پاسخگويی پاسخ به مسئله کرد را داشت،
و نتيجه می گيرد که ﺧطا و مسئوليت اصلی تبديل مسئله کرد به بحران کردستان ،احزاب کردی ،بويژه حزب
دمکرات کردستان و کومله بودند ،نه نظام جمھوری اسالمی .اين عامل با بھرهگيری از 'ھمبستگی کردی'
)عامل  (١که پس از فروپاشی نظام سلطنتی مجددآ تقويت شده بود  ،و ھم چنين جغرافيای کوھستانی
کردستان )عامل  (٣با شعار ﺧودمختاری به ميدان آمدند و کارزار جنگی سازمان يافته و ﺧونينی را به دولت
جديدالتاسيس انقالبی-اسالمی ايران تحميل کردند .در اين جنگ موقعيت منطقهای–بين اللمی کردستان )عامل
 (٤در شکل کمک دشمنان انقالب ايران ،بويژه دولت عراق ،که "از اول پيروزی انقالب با دولت در حالت
تخاصم قرار داشت" " ،عامل مؤثری در استمرار اقدامات سياسی-امنيتی" احزاب کردی بود ٦٧.و در آﺧر
می افزايد که سياست ويژه امنيتی جمھوری اسالمی )عامل  (٥ھم در تدوام اين بحران نقش ايفا کرد.
"اساس سياست امنيتی دولت جمھوری اسالمی در کردستان بر اساس اين جمله رھبر ] [...که حساب مردم
کرد از صد انقالب جدا است يعنی با مردم رآفت با ضدانقالب شدت .بر اساس چنين سياستی دولت جمھوری
اسالمی ،در ھمان حالی که در کردستان با پيشمرگان کومله و دمکرات می بايست مقابله می کرد در ھمان
٦٨
حال وظيفه داشت تا ﺧدمتگذار مردم کرد باشد".
نيازی به مکث و احيانأ پاسخ دادن به روايت ايشان از حوادث و وقايع کردستان در سال ھای پس از
سرنگونی نظام سلطنتی در ايران نيست ،چرا که ھر ﺧواننده نسبتآ مطلع از تحوالت آن سالھا ،بخوبی آگاه
است که تا چە اندازه ،اين جمع بندی مغرضانه ،يکجانبه ،نامنطقی و جعل آميز است ٦٩.از سوی ديگر،
روش و مفاھيم ايشان ،حتی در سطح جامعهشناسی تجربی ھم موفق آميز نيست .اما اين پرسش مطرح
ﺧواھد شد ،اگر چنين است چرا اين ھمه روی آن تاکيد شد .به اين دليل ساده که اوآل ،اين رساله جديترين
کاری است که از طرف روشنفکران ايرانی در مبحث مسئله کرد در ايران پس از انقالب اسالمی نوشته شده
است .دومآ ،عليرغم ھمه کاستی ھای آن ،اين رساله ھمان قواعد بنيادين گفتمان ھای ايرانی را در مبحث
 ٦٥برای مثال مراجعه کنيد به کتاب خانم جميله کدﯾور ،تحول در گفتمان سياسی شيعه در اﯾران ،بوﯾژه فصل دو،
صص  ،٩٩-٤٥تھران :طرح نو١٣٧٨ ،
 ٦٦جالﯾی پور ،ھمانجا ،ص ١٥٦
 ٦٧ھمانجا ،صص ١٣٢-١٢٣
 ٦٨ھمانجا ،صص ١٣٦-١٣٥

 ٦٩ايراد اصلی سياست امنيتی جمھوری اسالمی در کردستان از نظرداشت آقای جاليی پور اين بوده که سياست رژيم جمھوری
اسالمی در سالھای پس از سرنگونی نظام سلطنتی در برخورد به مسئله کردستان؛ "نه بر اساس مذاکره و نه بر اساس سرکوب
بود ".ايشان بر اين باورند که در دوران جمھوری اسالمی "ما خبری از قتل عام کردھا به عنوان يک سياست نداريم ".و اضافه می
کنند که "خرده گيران ممکن است به پارهای وقايع نظامی و سياسی در ێول اين دوازده سال اشاره کنند و از آن بخواھند سياست ][...
سرکوب را نتيجه بگيرند ] [...از ھيچک از اين وقايع سياست سرکوب را نمی توان نتيجه گرفت .چرا که مھمترين دليل اوآل
گسترش قوای حکومتی برای برقراری امنيت در کردستان است که زحمات و رنجھا و شھادتھای زيادی به قوای حکومتی وارد
کرد) ".ھمانجا ،ص  (١٣٥آقای جاليی پور تالش بسياری انجام می دھد که بگويد با گرايش دوم ،فراکسيون اصول گرا ،در
برخورد به مسئله کرد فاصله دارد ،امروز بسياری می دانند که نمايندگان گرايش دوم ،بارھا صراحتآ اظھار کردهاند ' که سرشت
کردھا با جمھوريت و مھاباد و قاضی محمد آغشته شده و فاسد گشته است و نتيجه گرفتهاند که بايد مناطق اصلی پرورش اين افکار
را از سکنه خالی کرده و جايش سيب زمينی کاشت' اما مطالعه رسالهی ايشان نشان می دھد که نگرش ايشان ،ھمچون گرايش
اصول گرا ،در برخورد با مسئلهکرد نگرشی امنيتی است.
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مسئله کرد بازتوليد می کند .در بخش دوم متذکر شديم که گفتمان ھای ناسيوناليستی ايرانی ،و اساسآ ھر
گفتمان ديگری ،بر اساس شرايط و موقعيتی که در آن شکل می گيرند رويکردھای متفاوت اجتماعی و
سياسی دارند ،و بويژه با توجه به موقعيت ،جايگاه و ويژهگی فردی کسانی که آنھا را توليد می کنند ،حتمآ
متفاوت ﺧواھند بود .اما در ھمانحال ،گفتمانھای ناسيوناليستی ايرانی در رويکرد تاريخی ﺧود در باب مسئله
مردم غير فارس زبان ايران ،بويژه کردھا ،از قواعدی بنيادين پيروی کرده و می کنند.
آقای جاليی پور در پايان رساله ﺧود ،تاکيد دارند که ،بررسی ايشان کوششی است در پاسخ به مسئلهای
پيچيده که به علت ﺧصوصيات پارادوکسی آن" ،از يک طڕف به سرنوشت  ٢/٥ميليون انسان مربوط می
شود و از طرف ديگر به وحدت و ھويت و تماميت ارضی ايران " ٧٠پاسخ دادن به آن چندان ساده نيست .و
نتيجه می گيرند که دو سوی اين معادله "در پارهای از زمينهھا با ھم تعارض دارد " .به ھمين دليل است که
ايشان اصطالح بحران در کردستان را بر عبارت مسئله کرد ترجيح می دھند .به سخن ديگر ،مسئله کرد در
ايران 'معضل' جدی است نه پرسش و يا ﺧواست .و اين معضل برﺧاسته از دو واقعيت متعارض است.
واقعيت اول ،ﺧواست کردھا برای 'ﺧودمختاری يا استقالل سياسی' که ايشان ھم می پذيرند تاريخی نزديک
به  ١٢٠سال پشت سر ﺧود دارد .در ھمانحال اين ﺧواست در ايران مسئله ساز بوده چرا که بالفاصله با
واقعيت دوم" ،تماميت و وحدت ايران" در تعارض قرار می گيرد .واقعيت دوم حاصل رنجھا و "يکی از
افتخارات ايرانيان است که ايران و ھويت جغرافيای ،زبانی ،سياسی و باالﺧره تمدنی آن را حفظ کردهاند .لذا
ايران يک واقعيت صرفآ تاريخی نيست بلکه ،ايران واقعتی زنده است که يک تاريخ طوالنی ھم پشت سر
دارد ٧١" .و در اثبات تفسير ﺧود ،در باب 'وحدت و ھويت ايرانی' از ميان ھمه 'پيامبران ،جرجيس را
انتخاب کردهاند' و از دکتر حسين زرين کوب نقل قول می آورند" ٧٢.به رغم جايی ھای ظاھر که شمال و
جنوب و شرق و غرب را از يکديگر دور افکنده بود اشتراک در معنويت ،وحدتی پديد آورده بود که اﺧتالف
سالله و نزااع ﺧاندانھا آن را نمی کاست" )حسين زرين کوب ،تاريخ ايران ،ص  ٧٣.(٣آقای جاليی پور ،در
ﺧاتمه ،اين معضل کرد يا بحران کردستان را جمع بندی می کنند" :لذا مشکل از اينجا شروع می شود ،اگر
ﺧودمختاری که در کردستان به عنوان نسخهای شفابخش پيچيده شود ،چه ضمانت اجرايی برای حفظ اين
تماميت و ھويت ايرانی است؟ ايرانی که پس از پيروزی انقالب اسالمی از ھر سو آماج حمالت دشمنان
ﺧارجی و داﺧلی است .ﺧالصه اين که يکی از معضالت کردستان اين است که پارهای از روشنفکران کرد
نسخهای برای کردھا می پيچند که با ھمبستگی و يکپارچگی ايران منافات دارد ،مگر اينکه در اين نسخه
نويسی يکپارچگی و وحدت و ھويت ايرانی را در نظر بگيرند .چرا که کشور ايران کشور عراق و ترکيه
نيست " ) ٧٤تاکيد از من است(
چرا تحليل آقای جاليی پور که با تاکيد بر اھميت مسئله کرد با تاريخ حداقل يک قرنی آن ،که ﺧود ايشان
توجه ﺧوانندگان را به اھميت آن جلب کرده و در فصل دوم تحت عنوان ،شکل گيری مسئله کردستان در بعد
تاريخی آن را مرور می کند ،با اين نتيجه به پايان می رسد .اين دستور العمل سياسی که ،نسخهای بپيچيد که
با ھمبستگی و يکپارچگی ايران منافات نداشته باشد ،به چه معنی است؟ مؤلف و جامعه شناس رفرميست
پيش از آنچه چنين دستورالعمل سياسی را از کار 'تحقيقاتی' جامعهشناسانهی ﺧود بيرون بکشد ،می بايست
نشان دھد که طڕح پيشنھادی احزاب کرد در کردستان ،بويژه حزب دمکرات کردستان به رھبری دکتر
قاسملو ،نسخهای بود که با ھمبستگی و تماميت ايران منافات داشت .اگر ايشان در اثبات اين موضوع،
تحليلی متکی بر اسناد اراﺋه می کرد ،آنزمان ﺧواننده ھم می پذيرفت که احزاب کرد ،در ايجاد بحرانی که
موضوع بحث ايشان ھست ،نقش داشتهاند .اما ،ايشان می دانند چنين نبود و درست بر عکس ،ھمه
طرحھای اراﺋه شده توسط نمايندگان کرد در سالھای اول پس از سرنگونی نظام سلطنتی ،با نظرداشت
ھمبستگی و تماميت ايران تھيه شده بودند .مشکل اين بود که در جمھوری اسالمی ،تنھا دکان عطاری ،نه
داروﺧانه ،موجود بود و در آنجا بجای 'انتی بيوتيک' برای درد مزمن يک قرنی کردھا 'گل گاوزبان' ھمراه
با امدادھای غيبی امام زمانی تحويل مشتری می دادند که نتيجه چنين مداوايی ،رماتيسم شديدی بود که
مريض ما از شدت آن امروز بيش از گذشته درد می کشد .در واقع دکتر ھمان نسخه مطلوب آقای جاليی پور
را برای ﺧود بيمار نوشته بود و او را روانه عطاری جمھوری اسالمی کرده بود با اين اميد که در پستوی
عطار در ميان دعاھای 'آﺧرالزمانی' چند قرص 'آنتی بيوتيک' ھم موجود باشد.
 ٧٠ھمانجا ،ص ١٦٣
 ٧١ھمانجا ،صص  ١٦٤و ١٦٣
 ٧٢ھمانجا ،ص ١٦٥

 ٧٣ھمانجا ،ص ١٦٥

 ٧٤ھمانجا ،صص ١٦٥-١٦٤
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مشکل اصلی طرح اراﺋه شده توسط احزاب کرد' ،دمکراسی برای ايران و ﺧودمختاری برای کردستان'،
ريشه در آن نداشت که گويا 'با ھمبستگی و تماميت ايران منافات داشت' ،بلکه مشکل اينجا بود که برای
تحقق اين استراتژی احزاب کرد نيازمند متحدی بودند که ظرفيت پذيرش شکلی از دمکراسی را داشته باشد،
که ﺧودمختاری برای کردستان در چھارچوب آن عملی باشد .امروز ھمگان می دانند در قدرت اﺋتالفی حاکم
مولود انقالب تودهای سال  ١٣٥٧و ،حتی در صفوف نيروھای اپوزيسيون آن ،عليرغم تالش ھای بی وقفه
رھبران کرد و بويژه شخص دکتر قاسملو ،نيرويی در ميدان نبود که ﺧواھان شکلی از دمکراسی باشد که
'ﺧودمختاری برای کردستان' ھم در چھارچوب آن ميسر باشد .آقای جاليی پور در تحليل به اصطالح 'بحران
کردستان' ،بجای مجرم ،قربانی را متھم کرداهند .شيوه بررسی ،ساﺧتار گفتمانی و نتيجهگيری ايشان ،ھمه
نه نشان از يک کار تحقيقاتی جامعه شناسانه ،بلکه حکايت از پژوھشی اطالعاتی-سياسی به منظور تبرﺋه
مجرم دارد.
اما چنانکه پيشتر ھم اشاره کرديم ،عليرغم اين نارساييھا و کاستيھا .اين نوشتار از آنجا که منعکس کننده
نظرات بخش قابل توجھی از نيروھای اصالح طلب و ھم چنين اپوزيسيون سکوالر در برﺧورد با مسئله
کردستان است ،در ﺧور توجه است .در عين حال اين نوشتار ،در برگيرنده تحول فکری بخشی از نيروھای
اسالمی حاکم ،موسوم به فراکسيون اصالح طلب است .اين نيرو که تا سالھای پس از پايان جنگ عراق و
ايران ،در شيوه انديشيدن با فراکسيون شناﺧته شده به اصولگرا ،مرز چندان روشنی نداشت ،امروز از
عقالنيت بنياد گرايانه اواﺋل انقالب فاصله گرفته است .ھدف اصلی اسالم سياسی بنيادگرايانه آن دوران که
بنيان و اساسش بر مذھب شيعه ،سنت ،زھد و تقوی ،فداکاری و ايثار استوار بود ،غضب قدرت و به حاشيه
راندن ھمه نيروھای سکوالر و دگر انديش بود .اين ھدف با پايان جنگ به دست آمده بود .در دوران به
اصطالح سازندگی ،بخشی از نيروی حاکم گام به گام از عقالنيت بنيادگرايانه دور شد .اين تحول ھمچانکه می
دانيم آسان بدست نيامد و از مسير نقد گفتمان 'غربزدگی' آل احمدی و 'تشيع سرخ' شريعتی عبور کرد .در
نقد شريعتی ،آنھا ضرورت بازسازی اسالمی سياسی را در جھت عکس انھا ،يعنی نه در اﺧتالط شيعيگريی
با افکار چپ-پوپوليسی بلکه در اﺧتالط شيعيگريی با انديشه ليبرالی مغرب زمين ،بويژه از نوع پوپری آن،
سامان دادند ،و البته در اين مسير گناه 'غرب ستيزی' آل احمد و شريعتی را ھم به گردن حزب توده و
مارکسيستھا انداﺧتند ٧٥.آنچه در اين تحول برای بحث من اھميت دارد جايگزينی عقالنيت اسالم سياسی
بينادگرا با شکل معينی از عقالنيت رسمی است .ماکس وبر عقالنيت رسمی را حسابگری ھدفمند و
کارآمدترين ابزار در روند رسيدن به ھدف تعريف می کند.
اين عقالنيت رسمی ،بر عکس فراکسيون اصولگرا ،می فھمد که دنيای دو قطبی به پايان ﺧود رسيده است
و ،يکی از آن دو قطب فعآل به تاريخ پيوسته است .و ديگری ،آنچه ديروز 'ابر قدرت' غرب نام داشت،
امروزه 'نظم نوين جھانی' نام گرفته ،توانايی آنرا دارد که يوگوسالوی را از نقشهی جغرافيا محو نموده
بجای آن چند دولت-ملت جديد به ليست سازمان ملل اضافه کند؛ به عراق حمله کرده صدام را سرنگون
نمايد .در اين شرايط ،عقالنيت رسمی اصالح طلب می فھمد که شعار 'نه شرقی نه غربی' ،ديگر راه رسيدن
به ھدف نيست و بايد جای ﺧود را به شعار 'ھم شرقی و ھم غربی  ،ھم اسالمی و ھم غربی' بدھد .من البته
در اينجا قصد ارزش گذاری و يا مخالفت با اين عقالنيت رسمی ــ را تعقيب نمی کنم و تنھا بازتاب آن را در
برﺧورد مسئله کرد مد نظر دارم .اين نگرش می بيند که سربازان 'نظم نوين چھانی' در دو سوی مرز ايران
در حال گشت و گذارند .و تجربه ديروزين صدام حسين را ھم از ياد نبرده است .از طرف ديگر ،اين عقالنيت
متوجه است کە کردھا ھم بيش از ھر زمان فعال شدهاند ،امروز در عراق دولتی در دولت ھستند و در ترکيه
ھم جنبش تودهای آنھا قوی بوده و ،شرايط بين المللی ھم بر عکس دوران دو قطبی بيشتر پشتيبان روش
برﺧورد دمکراتيک و 'حقوق بشری' در رويارويی با تنش ھای منطقهای است .عقالنيت رسمی و جناح
اصالح طلب می فھمد که بايد در بازی بزرگ 'دمکراسی و حقوق بشری' شرکت داشته باشد تا بازی در
عرصه داﺧلی را نبازد .در واقع جمع بندی آقای جاليی پور در رساله تحليليشان ،امروز منعکس کننده بخش
قابل توجھی از نيروھای اپوزيسون ھم است .توصيه ايشان به روشنفکران کرد که 'در طرح مسئله کرد
نسخه ای را تعقيب کنيد که يکپارچگی و وحدت و ھويت ايرانی را در نظر بگيرد' ،به اين معنی کە گزينه
ھاﺋی مانند ﺧودمختاری و بدتر ازآن استقالل جھت حل مسئله کرد کارايی ﺧود را از دست داده و روشنکفران
کرد بايد با تاکيد بر دمکراسی و حقوق بشر ،ظرفيت ھای الزم را در سيستم موجود در ايران را چه به لحاظ
سياسی و چه به لحاظ اقتصادی باال ببرند و از اين منظر چارهيی برای حل مسئله کرد بيابند .و چنانکه
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مشاھده کرديم در چھارچوب اين نظريه بيش ھر زمان بر قوم بودن ملت کرد تاکيد دارد ،چرا که قوم از حق
تعين سرنوشت سياسی برﺧوردار نيست.

 .٤قوم يا ملت کرد؟
مسئله کرد ،به گونهای که شرح اجمالی از آن را در اين بخش ذکر کرديم ،بهيکی از پيچيدهترين مساﺋل
انسانی ،فرھنگی و سياسی امروز منطقه ﺧاورميانه تبديل شده است .مسئله کرد ،مسئله بزرگترين ملت بی
دولت در ﺧاورميانه و اگر ھم بگويم در جھان معاصر است سخنی به گزاف نگفتهام .بيش از سی ميليون
"کرد در کردستان تحت حاکميت ملی چھار دولت مقتدر ترکيه ،ايران ،عراق و سوريه زندگی می کنند که به
روش ھای مختلف ھويت ملی کردی آنھا را انکار کرده ،با نيروی زور از تجلی ھمهی ﺧواستھای
سياسیــفرھنگيشان ممانعت به عمل می آورند ٧٦".دول چھارگانه ذکر شده در تمام دوران جنگ سرد با اين
مسئله دست و پنجه نرم کرده و ھنوز ھم می کنند .در پايانه دھه ھشتاد قرن گذشته دول ايران ،عراق و
ترکيه بدنبال يک دھه کارزار بی سابقه نظامی به منظور سرکوب ﺧيزش مجدد جنبش ملی کرد ،تالش
داشتند که اين احساس را در افکار عمومی ايجاد کنند که عمليات نظامی آنھا ھر چند پر ھزينه اما بيھوده
نبوده است .صدام حسين ،نمايندگان جمھوری اسالمی و ترکيه در رسانهھای گروھی و بين المللی تاکيد
داشتند که در کشور آنھا چيزی به نام مسئله کرد وجود ندارد .اما اين تبليغات چندان مؤثر واقع نشد ،چرا که
اين منطقه پس از پايان جنگ سرد آبستن حوادث جديدی بود که بيش ھر چيز بی ثباتی و بحران مزمن
سياسی سيستم حاکم در اين چھار کشور را عيان کرده ،نشان داد متمايز از رويکردھای متفاوت ،ھيچکدام از
اين چھار کشور توانايی راه برون رفت از اين بحران را نداشته و ندارند .اين بحران که در تدوام ﺧود و پس
از جنگ دوم ﺧليج به سرنگونی نظام بعثی در عراق منجر گرديد ،در سه کشور ايران ،ترکيه و سوريه ھم
در ابعاد جديدتری انکشاف يافته است .در چنين شرايطی و در کنار تدوام جنبش ملی کرد ،ما شاھد تالشھاﺋی
در صفوف گروھای اپوزيسيون ايرانی در راستای پذيرش ضمنی مسئله کرد ھستيم .اما مخالفت ھا،
کشمکشھا و حتی ضديت آشکار اين نيروھا با نظام واليت فقيه ،مانع نوعی ھمسويی با نظام و يا
ﺧويشاوندی انتخابی آنھا در برﺧورد با مسئله کرد نيست.
به سخن ديگر ،امروز بخشی از اين نيروھا تلويحآ ﺧواست 'ﺧودگردانی' کردھا را در نظام آتی می پذيرند،
اما اين پذيرش منوط به رعايت ﺧط قرمزی است ،که عبور از آن به ھيچ وجه قابل تصور نيست ،چرا که
'کشور ايران ،کشور عراق و يا ترکيه نيست' .ﺧالصه ،مسئله کرد در جوھر ﺧود ظرفيتی دارد که آنرا به
معضل و مشکل تبديل می کند ،معضلی که سرنوشت ايران زمين را بخطر می اندازد .از اين منظر چھرهھای
شناﺧته شده اپوزيسيون ايرانی ،روشنفکران کرد را نصيحت می کنند که دست از افراط طلبی ،تجزيهطلبی و
استقالل ﺧواھی بردارند و 'نسخهای' برای کردھا بپيچند که با ھمبستگی و يکپارچگی ايران منافات نداشته
باشد و ،تالش بی وقفهای را بخرج می دھند تا با ﺧلق اصطالح ھای چون قوم ،زير-ملت ،و ﺧورد-ملت برای
تبيين ھويت ملی کردھا ،نشان دھند که در ايران تنھا يک ملت وجود دارد.
بحث حول ھويت ملی کردھا سالھاست ادامه دارد .در صفوف کردشناسان ھم بطور کلی دو گرايش اصلی را
می توان از ھم متمايز کرد؛ اول ،مکتب باستان گرايی ،و يا ازلی گرايی است .باستان گرايان بر اين باورند
که ھويت کردی و ايدﺋولوژی راھنمای آن ناسيوناليسم کردی )کردايتی( پديدهھا و مقوالت مدرن و معاصر
نيستند و شکل گيری آنھا محصول ورود مدرنيته به منطقه ما و تحوالت سياسی ،اجتماعی و اقتصادی
ناشی از اين چرﺧش تاريخی نيست .باستان گرايان استدالل می کنند ،واژه کردستان به سرزمينی اطالق می
شود که کردھا در آنجا زندگی می کنند و واژه کرد حداقل از قرن دوازدھم ببعد در منابع اسالمی-عربی
بشکل جمع 'اکراد' بکار رفته و منظور از کردستان سرزمين اکراد بوده است .آنھا بويژه تاکيد دارند که از
سدهھای قرن شانزدھم ميالدی ببعد ما شاھد ظھور و اعتالی امارات و اميرنشين ھای کردی بوديم که در
پرتو آنھا ،ادبيات و شعر کردی زايش و تولدی دوباره می يابد .و در اين تحول ،و يا زايش ناسيوناليسم
کردی برای احمد ﺧانی ،که بايد او را فردوسی کردھا ﺧواند ،نقش تعيين کننده ای قاﺋلند .در حقيقت ﺧانی در
منظومه مهم و زين نه تنھا چون رودکی و فردوسی آنجه را امروز ما به عنوان زبان کردی می شناسيم به
شيوهای زيبا و حماسی مدون می کند ،بلکه در اثر ﺧود انگشت بر تفاوت قومی کردھا در برابر عجم ھا
Vali, Abbas ( ١٩٩٨) ‘The Kurds and Their Others: Fragmented Identity and Fragmented Politics’,
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)ايرانيان( ،روميان )ترکان عثمانی( و عربھا می گذارد و در آرزوی ايجاد وحدت و يگانگی کردھا ،اميران
کرد را مانع اصلی ايجاد اين يگانگی می بيند و آنھا را سرزنش می کند که چرا از اين مھم غافل اند .در ﺧور
توجه است که در باب فھم و تبيين ھويت کردی ،گفتمان باستان گرايی کردی حلقهھای مشترکی با گفتمان
ناسيوناليستی ايرانی دارد ،تفاوت تنھا در فرجام کار است .ھر دو گفتمان عليرغم پذيرش تآثير ورود مدرنيه
به منطقه در برآمد ھويت ملی ،برای ھويت ملی ﺧود ريشه تاريخی ھزار سالهای قاﺋلند .نمادين قومی،
کردی يا ايرانی ،جوھر اصلی دستگاه مفاھيم و مقوالت گفتمان باستان گرايی کردی و ناسيوناليسم ايرانی را
تشکيل می دھد ،تنھا يکی ،از اين تبيين ،ملت بودن کرد را نتيجه می گيرد و ديگری در دغدغەی حفظ
تماميت ارضی ايران ،برای کرد ھا جايگاه قوم را پسنديده و می شناسد.
مکتب دوم ،مدرنيسم است که اکنون اکثريت کردشناسان معاصر را در بر می گيرد ،و در دو دھه گذسته آثار
آنھا کردشناسی را به مرحلهای نوين ارتقا داده و گام به گام زمينه گشايش رشته کردشناسی را در
دانشگاھای اروپايی را مھيا تر کرده است .مدرنيست ھا نه منکر آنند که از قرن ١٢ی ميالدی به اين سو
واژه کرد و بعدھا کردستان در منابع اسالمی بکار رفته و نه منکر تآثير ﺧيزش ادبی کردی از قرن شانزدھم
ميالدی ببعد و بويژه اشعار احمد ﺧانی را در شکل گيری ناسيوناليسم کردی ،که برآمد و ظھور آن در ارتباط
با تحوالت سياسی-اجتماع در کل منطقه و جامعه کردی می سنجند ،ھستند .مدرنيستھا تنھا بر دکترين
ناسيوناليسم در شکل گيری ملت کرد به مفھوم سياسی آن مانند ديگر ملل موجود در منطقه ﺧاورميانه تاکيد
دارند .من در ذيل فشردهای از مکتب مدرنيستی را بيان ﺧواھم کرد ،اما پيش از آن مايلم توجه شما را به يک
جلب کنم و اظھار کنم که با توجه به پيچيدهگيھاھی تحوالت قرن گذشته در منطقه ما بعيد به نظر می رسد که
گفتمان باستان گرايی کردی و گفتمان ناسيوناليسم رسمی در ايران ،قادر به تحليل امروزين ناسيوناليسم
بطور کلی و مسئله کرد بطور مشخص و اراﺋه راحلی مطلوب به منظور حل مسئله کرد باشند .بويژه
ناسيوناليسم رسمی ايرانی )در ھر دو روايت ملت آريايی و اسالمی ايران( که بر بستر ساﺧتار گفتمانی و
سنت تاريخی ﺧود ھمچون تالشی مقرون به صرفه نمی شناسد .تالش برای تبيين سير تاريخی مسئله کرد
و درک مختصات 'کردايتی' ،نه تنھا بايد در برگيرنده نقد اين نگرشھا باشد ،بلکه ھم چنين نبايد در سطح
نظريهھای مدرنيستی مارکسيستی و ليبرالی سابق درجا بزند .شرايط نوين بين المللی برﺧاسته از رشد
سرمايهداری و امکان به وجود آمدن 'دھکده جھانی' ميدان نبرد گفتمانی را بر تبيين ھای نژاد پرستانه و
آﺋيين گرايانه از ھويت ملی را زير سئوال کشيده است .نسل جوان کرد و ايرانی معاصر نبايد اجازه دھد که
زمانه او ،که دربرگيرنده تنوع بی سابقه در آراء سياسی ،رونق فرھنگ و ھنر ،شکل گيری شور و ھيجانی
عمومی برای درک مدرنيته و ايجاد فرھنگ نوين و دمکراتيک است در اﺧتالط با حسی نوستالژيک به
'گذشته زرين' و با آفت کينه توزی و دشمنی نسبت به 'ديگران' تباه شده و از دست برود .چنين تالشی،
بيش از ھر چيز مستلزم تبيين درستی از ھويت ملی بطور کلی و ھويت ملی کرد و ايرانی بطور مشخص
است.
در واکنش به گفتمان باستان گرايی و نارساﺋيھای آن ،گفتمان ديگری در سالھای گذشته رشد کرد و
طرفدارانی پيدا کرد که بنام پارادايم 'نمادگرايی قومی' ٧٧شناﺧته شده است .بر ﺧالف باستان گرايان ،نماد
گرايان تالش دارند با برجسته کردن عناصر ذھنی چون اسطوره ،احساس ،سيستم ھای ارزشی ،و آداب و
روسوم ،فونکسيون ناسيوناليسم را درک کنند .اما در ھمانحال آنھا بر ﺧالف مدرنيتستھا از تاثير عوامل
عينی و تاريخی در شکل گيری ملت ھا غافل نيستند .به گفته آنتونی اسميت نمادگرايی قومی به عنوان
آلترناتيو دو مکتب باستان گرايی و مدرنيست برآمد کرد؛ و 'از آنجا که مدرنيستھا در تئوری قوی ھستند و
اما در تاريخ ضعيف ،و درست بر عکس ،باستان گرايان در تاريخ قوی اند و در تئوری ضعيف' اين مدل
تالش داشت به عنوان آلترناتيو باالنس منطقی ميان دو سوی اين معادله را حفظ کند ٧٨.بر ﺧالف ارزيابی
مثبت آنتونی اسميت در باره اين پارادايم ،من بر اين باور نيستم که نمادگرايان قومی در ايجاد آلترناتيوی در
مقابل دو مکتب ديگر چندان موفق بودهاند .اين تذکر را از آنجا الزم دانستم که جای پای اين نگرش در
بررسی ھای جاری که توسط بخشی از روشنفکران کرد و ايرانی انجام می گيرد محسوس است .به سخن
ديگر می گويم امروز نمی توان با تکيه بر درک مکانيکی سابق و بويژه ليست مشھور استالين ناسيوناليسم
را درک کرد و توضيح داد ،و استدالل کرد ملت به مجموعهای از افراد گفته می شود که دارای سرزمين،
زبان ،تاريخ و فرھنگ مشترکی ھستند .و يا استدالل کرد که ملت تنھا در رابطه با دولت قابل توضيح است.
اين نظرات امروز در سطح اکادميکی و در توضيح ناسيوناليسم طرفداران زيادی ندارند.
Ethno-symbolism
Smith, Anthony D (٢٠٠١) Nationalism, London: Polity Press
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ھمچنانکه اکثر تئوريسين ھای معاصر تاکيد دارند ،ناسيوناليسم مقولهی است بسيار پيچيده و ،تقليل دادن
عناصر تشکيل دھند آن به شاﺧصھای زبانی ،تاريخی ،ھويت قومی ،و غيره تنھا به تبيين يکجانبه از اين
پديده پيچيده منجر ﺧواھد شد .بيشک ناسيوناليسم بشکلی از اشکال با ھويت فرھنگی و ديگر عناصر
تشکيل کننده ھويت اتنيکی در پيوند است .اما "ناسيوناليسم را نبايد بطور مستقيم به؛ نوع ﺧاصی از
ويژهگی فرھنگی و يا ھمبستگی اجتماعی ،و يا ساﺧتار معين ارتباطاتی ،و يا به ھر نوع ،از منافع طبقاتی،
مناسبات اقتصادی ،و يا حالت و نياز روحی ﺧاص مربوط دانست ٧٩".ناسيوناليسم اصطالحی است که به
جنبش ھای سياسی اطالق می شود که تالش دارند قدرت سياسی را بدست گيرند و يا از دولت ھای استقرار
يافته دفاع کنند و معموآل اين تالش را بر پايه يک گفتمان ناسيوناليستی ميسر می سازند .بنابراين
ناسيوناليسم بيش از ھر چيز يک دکترين سياسی بوده و مبانی گفتمانی آن بر سه ستون استوار است؛ (١
پديدهای به نام ملت )کرد ،ايرانی ،عرب( با ويژگی و ﺧصوصيات ﺧاص ﺧود وجود دارد (٢ ،منافع و سيستم
ارزشی ملت بر ھمه منافع ديگر ارجحيت دارد (٣ ،ملت نيازمند استقالل سياسی است ،يعنی بايد تالش کند
که اقتدار سياسی را در دست ﺧود داشته باشد و ديگران بر آن حکومت نرانند ٨٠.تاکيد مکتب مدرنيسم بر
محوريت سياست در تعريف ملت و ملت گرايی ،به معنی اين نيست که ھر کسی و يا گروھی می تواند اراده
کند و جنبش سياسی را بر پا داشته و برای ﺧود يک کشور تآسيس کند.
معموآل اين ايراد از طرف کسانی بسياری مطرح می شود که ميگويند با اين استدالل ،ما زمينه اين را ايجاد
می کنيم که ھر گروھی ،به بھانه گويش محلی و يا ستم دولت مرکزی ،در منطقهی ﺧود يک ملت ﺧلق کند و
بخشی از ﺧاک ايران را تجزيه کند .وقتی که بر محوری بودن سياست در تشکيل ملت تاکيد می شود ،ھدف
آنست که نشان داده شود که عناصر تشکيل دھنده ملت بسيار وسيع و گسترده است ،اما آنچه اجازه می دھد
بخشی از اين عناصر و يا ھمهی آنھا يک ھويت ملی توليد کرده و در يک مسير تاريخی ،عليرغم فراز و
نشيب ھا ،استمرار آنرا تصمين کنند ،فاکتور سياست است .به ديگر سخن ھويت ملی نه تک بعدی و نه
ثابت ،بلکه چند بعدی و مدام در حال تغيير و تحول است ،اما آنچه انسجام آنرا حفظ می کند ،فاکتور سياست
است.
ديويد ميللر فيلسوف بريتانيايی و يکی از صاحب نظران مطرح در باب ناسيوناليسم ،تعريفی از اين مقوله
بدست می دھد که من تالش دارم فشردهای از آن را به منظور روشن شدن بيشتر اين بحث در اينجا بيان کنم.
ميللر ناسيوناليسم را به شکل مقولهای سه بعدی و يا سه اليهای در ھم تنيده تعريف می کند .اولين بعد اين
مقوله  ،ھويت شخصی يا فردی است .وقتی کسی در پاسخ سئوال ديگری می گويد من کرد ،ايرانی يا سوﺋدی
ھستم ،بر نکتهای مھم انگشت می گذارد .بعد دوم ،چھارچوب اﺧالقی معين است که ملت به مثابه 'جمعيتی
متصور' می تواند با تکيه بر آن کارکردی عملی و اجتماعی داشته باشد .عبارت 'جمعييت ھای متصور' را
بنديت اندرسون در کتاب مشھور ﺧود به ھمين نام تبيين کرد و منظور اينست در حاليکه دايره ارتباطات و
پيوندھای اجتماعی ھر عضو يک ملت از محدوده چند ھزار کس تجاوز نمی کند ،اما اين شخص ،در ھمانحال
نوعی احساس پيوند و نزديکی را در ذھن ﺧود از کليت احاد بطور مثال  ٧٠ميليون ملت ﺧود متصور می
کند .منظور از چھارچوب اﺧالقی اين است که تعھدات اﺧالقی که ما نسبت به ھم مليتھای ﺧودمان احساس
می کنيم ،بسيار عميقتر از تعھداتی است که در مقابل ساير بشريت برای ﺧود قاﺋل ھستيم .برای مثال وقتی
که صدام در شانزدھم مارس  ١٩٨٨حلبچه را بمبارن کرد که در اثر آن بيش از  ٥ھزار کرد جان ﺧود را از
دست دادند ،بقول آقای ابراھيم يونسی احساس ايشان و ساير کردھای مقيم مرکز نسبت به قربانيان و زﺧمی
ھای بستری شده در بيمارستان ھای تھران ھمانی نبود که اھالی تھران به آنھا داشتند ،ھر چند کردھا گويا
ايرانی ھم ھستند .البته منظور اين نيست که اھالی تھران ھيچ احساسی تاسفی نسبت به اين تراژدی نداشتند،
بلکه به دليل تعھدات اﺧالقی در قابل قربانيان کرد اين تراژدی برای کردھا مقيم تھران از جنس ديگری بود.
سومين بعد ھويت ملی ناظر بر آنست که اعضای يک ملت و يا يک جمعييت ملی طالب تعيين سرنوشت
سياسی ﺧود ھستند و برای تحقق آن در اشکال دولت و يا انيستيتوھای مشابه ديگر فعاليت می کنند.
نکته محوری در تئوری ديويد ميللر ناظر بر آنست که اين ھويت سه بعدی ،نوعی انسجام درونی و ساﺧتار
ويژه ﺧود را دارد ،و ھر نوع ﺧلل در يکی از اين ابعاد روند فروپاشی سيستم و زوال آن را بدنبال دارد .و
آن فاکتوری که استمرار و انسجام اين ھويت سه بعدی را تآمين می کند ،سياست است ،البته سياست به
٨٠
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معنای ﺧاص آن .برای درک اين تئوری ،می توان در جھت عکس ھم آنرا مورد سنجش قرار داد .مثال کردھا
در ترکيه می تواند نمونهای گويا باشد .دولت ترکيه در راستای ايجاد ملت ھمگون ترک در طول نزديک به
 ٩٠سال ،سياست پاکسازی قومی را عليه کردھا به اجرا گذاشته و در اين راستا از اعمال زور ،در ﺧشن
ترين شکل آن ،دريغ نکرده است .نه تنھا زبان کردی ،بلکه آداب و رسوم آنھا ،از جمله جشن نوروز و حتی
واژه کردستان تا اين اواﺧر در ترکيه ممنوع بود .تا اوسط دھه ھشتاد اکثريت کردھای ترکيه ،بويژه نسل
جوان قادر نبودند به زبان کردی مکالمه بکنند .اما عليرغم ھمه اينھا ،اکنون در ترکيه ،جنبش ملی کردی
فعال و زندهای موجود است که ساﺧتار آن با ھمين تئوری ھويت سه اليهای قابل توضيح است .ھويت ملی
کرد در ترکيه را نمی توان با عناصر مندرج در ليست استالين توضيح داد ،چرا که کماليسم با زور آنھا از
ميدان ﺧارج کرده بود .در ھمانحال وجود جنبش کرد را در ترکيه نمی توان به ارادهی شخصی عبدﷲ
اوجالن توصيح داد .منظور اين نيست که آن عوامل و يا شخص اوجالن در ايجاد ھويت ملی کردی و زنده
نگاه داشتن آن نقشی نداشتهاند ،که قطعآ داشتهاند .نکته آنست که ملت نه مقولهای است طبيعی و نه ارادی
و برای ايجاد و شعلهور نگاهداشتن آن ،به فاکتوری سياسی نياز ھست ،و آن فاکتور سياسی ،دکترين
ناسيوناليسم است.
دکترين ناسيوناليسم فونکسيون يا کارکرد ويژهای دارد که ھويت ملی را ايجاد می کند و آن را در طول زمانی
معينی زنده نگاه می دارد .اين کارکرد را در ايجاد ھويت ملی ،می توان به پنج دسته ﺧالصه کرد (١ :برای
ايجاد احساس و آگاھی ملی و در نھايت ھويت ملی ،قبل ھر چيز احساس تعلق گروھی الزم است .يک ملت،
زمانی وجود دارد که اعضای آن به وجودش باور داشته باشند (٢ ،ھويت ملی ،يک ھويت فعال و زنده است؛
اعضای يک ملت يکسری فعاليت ھای مشترک اجمتاعی با ھم انجام می دھند (٣ ،ھويت ملی بايد يک نوع
استمرار تاريخی را را در ﺧود منعکس کند (٤ ،معموآل نوع و يا شکل ﺧاصی از تعلق جغرافيايی و يا عرق
به مکان و سرزمين مشخص در ميان اعضای يک ملت می بايست جاری باشد ،و  (٥ھويت ملی مستلزم
ايجاد احساس تفاوت با ملل ديگر است ،يعنی اعضای ھر ملت بر اين باورند که ملت انھا ﺧصوصيات ويژهای
دارد که آنرا از ملل ديگر متمايز می کند .بحث سر اين نيست که اين تفاوتھا طبيعی ھستند يا نه ،بحث بر
باور به اين تفاوتھا در ميان اعضای يک جمعيت ملی است ٨١.ﺧصلت کارکردی دکترين ناسيوناليسم ،برای
اينکه قادر به ايجاد چنين رويکردھای باشد ،به شرايط معينی اجتماعی ،ارتباطاتی و شناﺧتی ويژهای نياز
داشته و دارد که تنھا در دوران مدرن فراھم گرديد .زمانی که ارنست گلنر اظھار کرد "ناسيوناليسم بيداری
ملل به ﺧودآگاھی ملی نيست ،بلکه ناسيوناليسم ملل را درست در شرايطی که وجود ندارند ﺧلق می کند"،
درست اين فونکسيون ناسيوناليسم را مد نظر داشت .کسانی بسياری اين عبارت گلنر را نقل قول می کنند و
از آن کليشهای ساﺧتهاند اما معنی آنرا در زمينه کليت بحث او درک نکردهاند .ﺧصلت کارکردی ناسيوناليسم
و رويکردھای اجتماعی و سياسی آن تنھا در ساﺧتار سياسی دولت-ملت ممکن بود و اين ساﺧتار سياسی
در دوران مدرن بوجود آمد ،چرا که ماحصل ايدهھای مدرن بوده و ابتدا در امريکای شمالی و اروپايی غربی
نضج گرفته ،از اوسط قرن نوزدھم وارد ساير کشورھا شدە و پس از جنگ جھانی اول جھانگير شده است.
در چھارچوب چنين سيستمی است که دکترين ناسيوناليسم می تواند آن نقش کارکردی را داشته و
رويکردھای ذکر شده را در روند ايجاد ھويت ملی ايجاد کند.
ناسيوناليسم کردی ھم مثل ناسيوناليسم ترکی ،عربی و ايرانی دارای تاريخی ﺧاص ﺧود است و که بيش از
 ١٠٠سال قدمت داشتە ،راھنما و ايجادگر جنبش ھای ملی کرد است .طبق ھر سه مکتب ناظر بر تئوری
ملت گرايی و ناسيوناليسم ،يعنی باستان گرايی ،نمادين قوم گرايی و مدرنيستی ،کردھا ملت ھستند ،و ھيچ
متخصص علوم اجتماعی آشنا به تاريخ منطقه ،اگر متاثر از ناسيوناليسم ايرانی ،ترکی و يا عربی نباشد،
مرتکب اين ﺧطا نخواھد شد که بگويد کردھا قوم ھستند نه ملت .اصوال ھر شيوهای از تاريخ نويسی به
دستگاه مفاھيم و مقوالت ﺧاص ﺧود نياز دارد تا سير تحوالت تاريخی مورد بحث را بر زمينه آنھا به لحاظ
گفتمانی تبيين کند .قوم ﺧواندن ھويت کردھا با نظرداشت تاريخ تحول و تکامل ھويت کردی چه پيامدھای
نظری نه تنھا برای تبيين ھويت ملی کردھا ،بلکه ھم چنين برای ھويت ايرانی بدنبال ﺧواھد داشت؟ اگر قوم
را برگردان و معادل مناسبی برای اصطالح گروھای اتنيکی بدانيم آنگاه بايد متوجه باشيم که زمانيکه آنرا به
بخشی از دستگاه مفاھيم و مقوالت ﺧود وارد می کنيم اينکار بدون بکار گيری مفھوم 'قوميت' امکان پذير
نيست .و در اينجا رودروی معضل جدی تئوريک قرار می گيريم ،که پيامدھای جدی برای تبيين ھويت ملی
در ايران ،اعم از کردی و ايرانی ﺧواھد داشت .اشکال کار از اينجا سرچشمه می گيرد که ھر چند مفھوم
اقوام به مثابه گروهھای انسانی ،تاريخی نسبتآ طوالنی دارد و از قرون وسطی بدين سو کاربرد اين اصطالح
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را می توان مشاھده کرد ،اما مفھوم 'قوميت' ٨٢کامآل جديد است و برای اولين بار در فرھنگ اکسفورد
انگليسی در سال  ١٩٥٣ذکر شد .و بسياری از متخصصين تاکيد دارند که 'اين اصطالح بنظر می رسد بسيار
معاصر باشد و معنی آن ھم چندان روشن نيست' و يا ھمزمان چندين معنی متفاوت را تداعی کند و از آنجا
که ﺧود واژه از لغت اتنيک انگليسی مشتق شده ،آنھم به سھم ﺧود برگرفته از زبان يونانی است بايد توجه
٨٣
داشت که در قرون وسطی اين واژه در مورد بی دينان ،غير يھوديان و غير مسيحيان بکار گرفته می شد.
و در نتيجه مفھوم قوميت حداقل حامل معنی کاربردی منفی در توصيف مناسبات ميان انسانھا و طبقه بندی
'ما' و 'ديگران' است ،و آن مرادی را که روشنفکران ايرانی مد نظر داشته و اظھار می کنند که در ايران
فارسھا ،کردھا ،و...ھمه اقوام برابر حقوق ايرانی در چھارچوب ملت واحد ايران ھستند را منعکس نمی کند.
 .٦فرجام :ايرانيت و کرديت ،ھمزيستی يا ھمستيزی؟
پارادوکس ھمزيستی يا ھمستيزی ميان ايرانيت و کرديت را چگونه بايد طرح ،درک و حل کرد .اين مقاله
کوششی اندک بود بر اين مدعا کە يک جانب اين پاردوکس ،يعنی ھمستيزی ايرانيت و کرديت ،بيان ﺧيال و
گمان نبوده ،بلکه حکايت از وضعيت واقعی و جدی دارد ،چرا که دو سوی اين معادله در تعارض باھم اند.
کرديت ،آنگونه که ما آنرا تعريف کرديم ،عبارت است از ھويت ملی کردھا ،که نمی توان آنرا به ھويت
فرھنگی و قومی؛ زبان کردی ،لباس کردی' ،رقص چوبی' و غيره تقليل داد .ھمه اين عناصر قومی در ايجاد
و تکامل و استمرار ھويت کردی نقش جدی ايفا کرده ،بدون آنھا ايجاد ھويت مستقل ملی کرد اگر ناممکن
نبوده ،حداقل بسيار دشوار می بود ،اما ھويت ملی کرد جيزی فراتر از ابراز ھويت فرھنگی و قومی کردی
است و اساسآ ابراز اين ھويت فرھنگی کردی بخودی ﺧود نميتوانست و نمی بايست به مشکل و معضل
چھار دولت مدرن منطقه ﺧاورميانه ،که حداقل دو تای آنھا ،ايران و ترکيه رويا و ادعای ابر قدرت بودن
منطقهای را داشته و دارند ،تبديل شود .به اين اعتبار اگر اشارات گذرا و ﺧالصهوار ما به اين مبحث
'کرديت' يکسره به ﺧطا نرفته باشد ،بر پايه تبيين آن می توان نتايجی مھم برای مفاھيم تاريخ معاصر منطقه
ما ،بويژه رابطه ايرانيت و کرديت و نھايتآ 'مسئله کرد' ،گرفت .يکی از نتايج مھم اين بحث از نطقه نظر من،
کە اميدوارم توجه روشنفکران دمکرات ايرانی را بجود جلب کند ،اينست که مسئله کرد در جوھر ﺧود
پرسشی سياسی است نه مسئله و معضل .اين پرسش متاثر از فرايندھای اقتصادی ،اجتماعی و سياسی در
فاصله زمانی  ٩٠سالەی گذشته و چگونگی سمت گيری آنھا به مسئله و معضل پيچيده و الينحل ملی،
منطقهای و بين المللی تبديل شده است .گفتيم که از دھهھای پايانی قرن نوزدھم و متاثر از ورود مدرنيته به
منطقه ما ،سيستم سنتی و پيش -مدرنی که تنظيم کننده مناسبات اجتماعی و اقتصادی در منطقه ما بود دچار
ساﺧتاری بحرانی شد .اين بجران در دوران جنگ جھانی اول و بويژه در سالھای پس از آن زمينه ساز
دگرديسی در ناسيوناليسم ﺧلقی مشروطه و تبديل آن به ناسيوناليسم رسمی ايرانی شد.
بدون اينکه نياز باشد بحث اراﺋه شده در بخشھای اول و دوم اين مقاله را در مبحث ايرانيت تکرار کنيم ،در
اينجا تنھا به اين بسنده می کنم که بگويم يکی از الزامات برنامه نوسازی دولت ھای مدرن و جديد ،که بر
اساس ايدﺋولوژی ناسيوناليستی قوام يافته بود ،به منظور يافتن راه برون رفت از بحران ساﺧتاری محصول
ورود مدرنيه به منطقه ،ممنوع کردن 'کرد انديشی' بود ،چرا که 'کرد انديشی' انعکاس نوعی 'دگر انديشی'
بود که مانع جدی در راه ايجاد ھمگون سازی که نظام پھلوی برای ايجاد ايران مدرن به آن نياز داشت ايجاد
می کرد .سرودن شعر به زبان کردی که در دوران پيش از ظھور پھلويسم و کماليسم پديده عادی در منطقه
بود .ھم در ايران و ھم در ترکيه پس از تشکيل دولت مدرن زبان کردی ممنوع شد ،چرا که 'کرد انديشگی'
که نه تنھا انعکاس دگر انديشی بلکه الھام بخش 'دگرباشی'ای بود که روبنا و يا دولت ملی ﺧود را طلب می
کرد .زمانی که 'ھيمن موکريانی' در اولين شعر ﺧود در سال ١٣٢١ش .تحت عنوان من کرد ھستم می
گفت' :مرا از زنجير و حلقه و چوبه دار باکی نيست حتی اگر مرا تکه تکه کنيد ،ھنوز ﺧواھم گفت که کرد
ھستم' ،کرديت برای او صرفآ لباس کردی و رقص 'چوبی' کردی نبود ،بلکه عمدتا يک ھويت سياسی بود.
به ديگر سخن برای ھيمن و ديگر روشنفکران 'کومله ژ.ک '.سردون و نوشتن به زبان کردی تنھا بيان
احساسات شاعرانه به زبان کردی نبود ،بلکه بيش از ھر چيز ابزاری بود در راستای ايجاد فرھنگ ملی و
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دولت کردی .و به ھمين دليل نظام پھلوی نميتوانست 'کردانديشگی' را تحمل کند چرا که حامل 'دگرباشی'ی
٨٤
بود که ھويت تماميت گرای ايرانی را زير سئوال می برد.
از اين منظر ميتوان گفت ﺧواست مردم کرد که ﺧواھان روبنای سياسی و دولت ملی ﺧود بودند و ھنوز ھم
ھستند ،نه تنھا توليد کننده مسئله يا معضلی نيست بلکه اگر در بازسازی و نوسازی ساﺧتار مناسبات سنتی
پرنسيب دمکراتيک رعايت می شد و به کردھا ھم حق انتخاب کردن داده می شد ،مسئلهای بنام مسئله کرد
در تاريخ تحوالت معاصر منطقه ما ثبت نمی شد .در حقيقت در چرﺧش تاريخی معين ،ﺧواست کردھا قربانی
اشتراک منافع سه نيروی سياسی شد که ھر کدام ھدف حفظ و در نتيجه بازسازی سيستم امپراتوری ﺧود را
تعقيب می کردند .تا قبل از شروع جنگ جھانی اول ،کردھا تحت حاکميت دو امپراتوری ايرانی و عثمانی بسر
می بردند ،و تنھا رشتهی پيوند کردھا با ھر دو – که ھمواه دستخوش فراز و نشيب ھم بود– اين بود کە
اميران و عشاير کرد به ھر دو امپراتوری باج و ﺧراج می دادند .به ھر حال ،بسيار بيش از جنگ جھانی
اول ،ھنگاميکه مدرنيته به قلمرو ھر دو امپراتوری پا گذاشت ،سيستم آنھا را دچار بحرانی ساﺧتاری کرد.
در تمام دوران جنگ ھر دو امپراتوری در چنين بحرانی زندگی می کردند .پايان جنگ اول برای امپراتوری
عثمانی که در جبھه شکست ﺧوردگان جنگ بود ،تنھا افق فروپاشی را نويد می داد .از امپراتوری ايرانی
ھم تنھا دولت ضعيف و ناتوانی باقی ماندە بود که تشکيل کابينه ھايش منوط به لطف و مرحمت انگليسھا
بود .از طرف ديگر ،امپراتوری کبير بريتانيا که فاتح اصلی جنگ جھانی اول بود ،در بحرانی مالی شديدی
بسر می برد که منافع آن ،سياست ھای ويژهای را طلب می کرد .در واقع پس از دوران کوتاه درگيری
نيروھای بريتانيا با بقايای ارتش امپراتوری عثمانی تحت رھبری کمال آتاترک ،تحوالت سياسی منطقه ما در
مسير ديگری سير کرد .نقشه سياسی و بويژه مرزھای شناﺧته شده امروزين ﺧاورميانه ارثيه چاره انديشی
وينستون چرچيل ،وزير استعمارات آن زمان امپراتوری بريتانيا در رايزنی با کارگزاران و ماموران سياسی
و نظامی بريتانيا به منظور حفظ منافع بريتانيای کبير بود.
اين سياست با دو گرايش در ترکيه و ايران ،منافع و گفتمانی مشترک پيدا کرد .از يک طرف سياست کمال
آتاترک ،که عبارت بود از حفظ بقايای قلمرو وسيع و پھناور امپراتوری عثمانی زير پرچم ناسيوناليسم
ترکی ،از طڕف ديگر ،سياست ناسيوناليست ھای ايرانی به رھبری قزاق تا آن زمان گمنامی به نام رضا مير
پنچ به عنوان ناجی 'ايران' ،که تحت رھبری او ھدف نوسازی ايران را در سر داشتند .در دو بخش پيشين
بحث اجمالی در باب نظريه ناسيوناليسم رسمی و چگونگی برآمد آنرا در ايران داشتيم ،و گفتيم که گفتمان
ناسيوناليسم رسمی ناظر بر تلفيق مفھوم دولت– ملت با ساﺧتار اداری و سنتی به ارث مانده از يک
امپراتوری چند قومی ،چند فرھنگی و چند زبانی است .مدلی که در مورد ايران و ترکيه پيش– مدرن صدق
می کند .در اينجا توجه ما بيشتر بر اين محور استوار است که چگونه اين سه گرايش ،اشتراک منافع و
گفتمانی پيدا کردند و با چه نتايجی .ھم کماليستھا و ھم 'پھلويستھا' متوجه شده بودند که حفظ قدرت به
شيوه سابق و بر اساس مفھوم سنتی قدرت ،ديگر ممکن نيست .در ساﺧتار سنتی ھر دو امپراتوری رابطه
قدرت با اتباع و ساکنين قلمرو امپراتوری مفروض رابطهی ارباب–رعيت بود ،يعنی سلطنت به عنوان نھاد
قدرت حاکم به مشروعيت سياسی نياز نداشت و تنھا بر توجيه شرعی و سنتی استوار بود .ھم پھلوی و
احوانش و ھم آتاترک و طرفدارانش متوجه بودند که برای حفظ امپراتوری ،نيازمند نوسازی و بويژه در
ساﺧتار قدرت ھستند .قدرت جديد و مدرن به مشروعيت سياسی ،آنگونه که تئوريسن ھای مقوله دولت-
ملت و بويژه ماکس وبر فورموله کردهاند ،يا به نوعی رضايت و ﺧشنودی اتباع )بعدھا شھروندان( نياز دارد
و توجيھات شرعی و دينی اين کارکرد را ندارد .اما از طرف ديگر ،نوسازی کماليستھا و پھلويستھا ھدف
حفظ بقايای به ارث مانده از سيستم امپراتوری را دنبال می کرد ،در نتيجه مفھوم مشروط و محدود کردن
قدرت سياسی حاکم به اراده مردم )که متنوع و چند قومی بود( که در ھر دو امپراتوری توسط گرايشات
ناسيونالستی ﺧلقی در پايانه قرن نوزدھم رشد کرده  ،جای ﺧود را به مفھوم ملت 'ترک' و 'ايران' داد.
بدينسان مفاھيم ملت و حکومت ملی به عنوان اصل اساسی حکومت پذيرفته شد و در مناسبات بين المللی
به کار بسته شد و ھنوز ھم می شود ،اما حکومت ملی به مفھوم محدود و مشروط بودن قدرت سياسی به
ھمه مردم ھيچگاه در اين دو کشور متحقق نشد ،و ساﺧتار دولت تلفيقی است از دولت -ملت و سيستم
امپراتوری.
٨٤کومله ژ.ک .در روز  ٢٥مرداد .١٣٢١ش در شھر مھاباد توسط تعدادی از روشنفکران کرد تشکيل شد .تعدادی از مورخين و
کردشناسان بر اين باورند که شکل گيری ژ.ک .را بايد به مثابه آغاز ناسيوناليسم کرد در ايران دانست .در روز  ٣آبان .١٣٢٤ش
تشکيالت ژ.ک منحل شده و بجای آن حزب دمکرات کردستان اعالم موجوديت کرد و قاضی محمد به عنوان رھبر حزب در کنگره
اول حزب که در ھمين روز برگذار شد انتخب شد.
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شانس و اقبال کماليسم و پھلويسم تنھا به علت اشتراک منافع امپراتوری بريتانيا با سياست آنھا بويژه پس
از سالھای  ١٩٢٠با اين تحول ،ممکن و تدوام پيدا کرد ،و قربانی اصلی اين تحول کردھا بودند .البته الزام
منافع بريتانيا کبير و قدرتھای اروپايی در مناطق ديگر ھم منجر به شکل گيری 'دولت-ملت' ھاﺋی از اين نوع
در افريقا ،آسيا و ارروپا شد که ھمان مشکل مشروعيت سياسی را داشتند که امروز ايران و ترکيه دارند.
امروز اکثر آنھا از نقشه سياسی دنيا پاک شدهاند ،آﺧرين نمونه ھا ،دولت يوگسوالوی و چکسالواکی بودند.
اما در ﺧاورميانه ،ما ھنوز ھم با اين مشکل دست و پنجه نرم می کنيم .و پيچده ترين مساﺋل امروز
ﺧاورميانه مسئله کرد و فلسطين است .امروز برای اکثر ناسيوناليستھای کماليستی و روشنفکران عرب و
بخش قابل توجھی از روشنفکران ايرانی ،مسئله کرد ،يعنی تراژدی بيش از سی ميليون انسان ،چيزی بيش
از طغيان اقليت فرھنگی عليه فرھنگ ملی ايرانی ،ترکی و عربی نيست و وجود آن نافی حق و تماميت ملل
ايران ،ترک و عرب و عامل بی ثباتی و بی امنی منطقه است ،اما اکثريت آنھا با تمام قوا پشتيبان مسئله
فلسطين بوده که جمعيتی در حدود بيش سه ميليون را در بر می گيرد و از حق آنھا برای تشکيل يک دولت
مستقل ملی دفاع می کنند .اميد است ﺧواننده فکر نکند که ما دفاع از حق ملت فسلطين را جايز نمی دانيم.
بلکه سخن بر سر اينست که اين يک و بام و دوھوايی چرا؟ بويژه اينکە ھمچنين برداشتی از سوی ايرانيان
از چه نشات گرفته است؟ چرا که اکثر روشنفکران ايرانی تشکيل يک دولت فلسطينی ،در کنار بيست و دو
دولت عربی موجود را حق مسلم فلسطينيھا و عربھا دانسته و در اين راستا ھمرزم آنان ھستند ،اما نسبت به
سرکوب کردھا و نقش دولت ھای ايرانی در ھمکاری با دول ترکيه و عراق و سوريه در ژنوسايد کردھا ھيچ
عکس العملی نشان نمی دھند.
به باور من اين تناقص ريشه در تبيين ناسيوناليسم رسمی از ھويت ملی ايرانی دارد .در بخش اول ،مقوله
ناسيوناليسم رسمی را به بحث گذاشتيم ،و در بخش دوم ،اشاراتی داشتيم بر شرايط دوران جنگ اول جھانی،
چگونگی و مکانيسم دگرديسی در ناسيوناليسم مشروطه و 'تناقض در مفاھيم' و دوگانگی در صورت بندی
)ساﺧتار( گفتمانی ناسيوناليسم پس از مشروطه در ايران را بررسی کرديم .ھمچنين گفتيم که نقدھای جاری
از انقالب مشروطيت در اين نکته توافق دارند که اين تحول تاريخی را بايد به مثابه تجلی ارادهای ايرانيان
در راستای گام گذاشتن و ورود به عصر نوين و يا مدرنيته ارزيابی کرد .اين نقدھا با در نظر گرفتن ايران به
عنوان جامعهای در حال گذار از ساﺧتار سنتی به صورت بندی نوين و با تاکيد بر سير تحوالت سياسی آن
دوران روی اين نکته ھم توافق دارند که با تثبيت حکومت رضا شاه اين تحول دچار وقفه شده و نھايتآ به
شکست رسيد .از اين منظر ،اکثريت نگرشھای انتقادی معاصر علت اصلی نھادينه نشدن دمکراسی را در
استقرار ديکتاتوری رضا شاه جستجو کرده و تالش دارند با بررسی سيستم ترک ﺧورده و اما مقاوم و جان
سخت ،سنتی در ايران و ،با تاکيد بر تاثير دو قلوھا يا دوگانهھای سنتی-مدرن ،روستايی-شھری و
ديکتاتوری-دمکراسی ،پروژهای ناتمام 'مدرنيته ايرانی' را در مسير ديگری به فرجام برسانند .اين نگرش
که اکثرآ می پذيرد که 'مدرنيته ،تقدير ماست' ،٨٥اما فراموش می کند که اکتاو پاز از پديدهای بنام
'ديکتاتوری نھادی' ھم سخن می گفت .به سخن ديگر ،علت اصلی نھادينه نشدن دمکراسی در ايران وجود
مانعی است بنام ديکتاتوری نھادی و يا نھادينه شده و ،چنانکه در بخش دوم اشاره کرديم ،اين نقدھا ،ھمه
دوقلوھای ذکر شده صحبت می کنند و ،اما دوقلوی دولت-ملت و امپراتوری را فراموش می کنند .در نقد علل
ناتمامی و يا شکست مدرنيته در ايران بيش از ھر فاکتور ديگر بايد به دو دليل بر نقش نھاد دولت-ملت
انگشت گذاشت .اول ،نھاد دولت-ملت مھمترين شاﺧص تمايز جامعه مدرن از جامعه سنتی است و دوم،
مدرنيته در ايران ،از آغاز پروژهای دولتی بوده و عمدآ از باال و توسط دولت و از طريق نوسازی دولتی در
جامعه ايران ريشه دوانده است.
در ايران پروژه مدرنيته عبارت بود از پروژهی رضا شاھی نو سازی دستگاه دولتی و اداری کھن و اما
پوسيده باقی مانده از امپراتوری ھای گذشته .اين مھم از طريق مھندسی سياسی صرفآ نوسازی دستگاه
نظامی-اداری و ايجاد سيستم آموزشی مدرن و بدون ھيچ توجھی به ترکيب پر تنوع قومی و فرھنگی و
زبانی سرزمين ھای بازمانده از آن امپراتوريھای گذشته به فرجام ﺧود رسيد .چنانکه در بخش دو اشاره
٨٥

اين سخن از اکتاو پاز ،شاعر و روشنفکر مکزيکی – امريکای التينی است .اکتاو پاز در سال ١٩١٤م .متولد شد و ماطبق

سنت نويسندگان امريکای التين؛ مانند نرودا و آستورباس مدتی ھم ديپلمات بود .اما در سال  ١٩٦٨پس از اقدامات خشونت آميز
دولت برای جلوگيری از تظاھرات دانشجويان که به کشتاری خونين در مکزيکوسيتی منجر شد ،از پست خود در سفارت مکزيک
در ھندوستان استعفا داد .پازدر بررسی جالبی که از مشکالت جوامع امريکای التين انجام داد به اين نتيجه رسيد که کشورھای
اروپايی و امريکای شمالی با اصحاب روشنگری و جنبش رفورماسيون ظھور کنند ،در حاليکه امريکای التين با ضد اصالحات و
مدرسهگرايی به وجود آمدند ،اولی با مدرنيته متولد شد و دومی عليه مدرنيته زاده شد ،ازاين منظر ،او از پديدهای بنام ' ديکتاتوری
نھادينه شده' در امريکای التين صحبت می کند.
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شد ،درھم آميزی و امتزاج منافع و آمال دو گروه ،روشنفکران ﺧلقی از يک سو و رجال و مقامات اداری و
نظامی از سوی ديگر ،بستر مناسبی برای دگرديسی در ناسيوناليسم ﺧلقی مشروطه و ظھور ناسيوناليسم
رسمی در ايران را ايجاد کرد که ايدﺋولوژی راھنمای پروژه مدرنيزاسيون در ايران بود .اين فاکتور معرف
يکی از مھمترين تمايزات مھم گذار از ساﺧتار سنتی به مدرن در ايران است .در گفتمان ناسيوناليسم رسمی،
ملت ھمچون تودهی رعايايی که پروسه فرديت پذيری ) (individualisationرا ھم طی نکرده است ،تنھا
ابزاری است جھت مشروعيت دولت در حوزه بين المللی و به عنوان جامعه سياسی مستقل از دولت در
حوزه داﺧلی محلی از اعراب ندارد .دمکراسی در ايران زمانی ممکن است نھادينه شود که در روبنای
سياسی جامعه مانعی بنام ديکتاتوری نھادی از بين برده شود و اين مھم زمانی ميسر می شود که ميدان
مانور و قدرت جامعه سياسی بطور کلی و دولت بطور مشخص ،ھمواره توسط نھادھای مستقل جامعه مدنی
محدود شود .تا زمانيکه گفتمان ناسيوناليسم رسمی گفتمان ھژمونيک در جامعه ايران است تنھا پديدهھای
چون :استبداد سلطنتی و فقاھتی؛ پدرساالری؛ تاريک انديشی؛ رھبر پرستی؛ و قدرت ستايی در حوزه
اجتماعی توليد و بازتوليد می شود و امکان ايجاد بستر مناسبی برای گسترش و تعميق فرديت پذيری را در
جامعه ايران مسدود نگاه داشته می شود .اما در ھمانحال بايد بهياد داشته باشيم که ايجاد و تحکيم نھادھای
مستقل جامعهی مدنی تنھا در گرو بستر مناسبی برای گسترش و تعميق فرديت پذيری در جامعه نيست،
بلکه ھمچنين در گرو به رسميت شناﺧتن ترکيب پر تنوع چند-ملتی ،چند زبانی و چند فرھنگی جامعه ايران
است وبدون اين عامل بستر مناسبی در راستای به فرجام رساندن ساﺧتار نيم بند دولت-ملت در ايران ممکن
نيست و ،اين ھم بنوبه ﺧود در گرو نقد و به حاشيه راندن گفتمان ھژمونيک ناسيوناليسم رسمی و تبيين آن
از تک ملتی بودن ساکنين ايران است.
امروز ،ايرانيت يعنی ھويت سياسی و ملی 'ايرانيان' که توسط نظام جمھوری اسالمی در عرصه بين الملل
نمايندگی می شود .با تاملی اندک ما متوجه ﺧواھيم شد حلقهای مشترک ،در چنبره صورتھای متفاوت ،ميان
رضا شاه و احوانش و کارگزاران امروزين جمھوری اسالمی وجود دارد که بر اساس آن ،پذريش ملت به
مثابه کليت سياسی مستقل از دولت و نھادھای رسمی دينی و دولتی اساسا قابل تصور نيست .ھمين درک
است که ﺧواست و ادعای ناسيوناليسم کرد را در راه تحقق حق تعيين سرنوشت سياسی برای ملت کرد را
ﺧطری جدی برای آينده ايران می بيند .ايرانيت به اين معنا در مواجه با مسئله کرد تالش دارد که
روشنفکران کرد را متقاعد کند که 'نسخهای بپيچند که منافاتی با تماميت ارضی ايران' نداشته باشد و بسر
عقل آمده و دست از اين ﺧواب و ﺧيال دولت کردی بردارند .چرا که اگر عاقل نشوند ،ايرانی ھا با کسی
شوﺧی ندارند و در راه حفظ تماميت ارضی ايران از بکار بردن ھيچ شيوهای ابا ندارند .به سخن ديگر،
ناسيوناليسم رسمی ) در ھر دو شکل و شمايل آريايی و اسالمی( مانع جدی در راه ھمزيستی ھمه ساکنين
ايران و عامل اصلی ھمستيزی ايرانيت و کرديت است.
در پايان می گويم که امکان ھمزيستی ايرانيت و کرديت ممکن و ميسر است به شرط آنکه مفھوم ايرانيت را
به يک ھويت ملی واحد و در چھار چوب دولت عقب ماندهای که ھنوز ھم رابطهی قدرت سياسی آن با
شھروندان بر اساس الگوی ﺧداوندگار–رعيت ،امام–مقلد و مراد–مريد است ،تقليل ندھيم .بلکه اگر ايرانيت
و دنيای ايرانی را چونان رشتەای از پيوندھای مشترک فرھنگی ،تاريخی ،زبانی تعريف کنيم که بيش از
سيصد ميليون گروهھای انسانی ساکن منطقه ﺧاورميانه را در بر می گيرد و فرايند دولت-ملت ھای متعدد
را طی کرده است .در چنين برداشتی البته ايرانيت و کرديت می توانند باھم ھمديگر ھمزيستی داشته باشند و
با ھمکاری برادرانه جايگاه شايستهای را برای 'جان پريشان ايرانی' در اين دنيای گلوبال اما چند فرھنگی
بيابند .ناسيوناليسم ايرانی با تعريفی که ما از آن کرديم نه تنھا تا کنون کاردان کاملی برای اين مھم نبوده
است ،بلکه ﺧود يکی از موانع اصلی آنست.
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