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چکيده:
ناسيوناليسم عبارت از آگاهي به عضويت يا وابستگي به ملت و به عبارت ديگر ،آگاهي ملي
است و اين آگاهي غالبا پديدآورنده شور و عالقه افراد به عناصر تشکيل دهنده ملت است و گاه
موجب تجليل از آنها و اعتقاد به برتری اين مظاهر بر مظاهر ملي ديگر ملتها ميشود .هدف از
مقاله حاضر بررسي تاثير دو نوع از ناسيوناليسم بر هويت سياسي جمهوری اسالمي ايران
است .روش تحقيق براساس هدف و ماهيت آن،کتابخانهای و اسنادی است و در صدد است با
گردآوری برخي اسناد تاريخي و کتابخانهای ،به بررسي ناسيوناليسم تبارگرا و ناسيوناليسم مدني
از منظرگاه تفکر و آرمان و هويت سياسي انقالب اسالمي اهتمام ورزد که آيا سياست جمهوری
اسالمي ايران در حوزه قومي مبتني بر قرارداد است يا تبارگرا؟ براساس يافتههای پژوهش
ناسيوناليسم مدني در جامعه ايران ميتواند نسبت به ناسيوناليسم تبارگرا کارآمدتر باشد،
عليرغم اينکه ناسيوناليسم تبارگرا در ايران گسترش بيشتری دارد.
واژگان کليدی :ناسيوناليسم مدني ،ناسيوناليسم تبارگرا ،هويت سياسي ،جمهوری اسالمي
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مقدمه
شالودهی مفهوميِ ناسيوناليسم مدرن در حدود دهه  3281خورشيدی ،از سه کانونِ فرهنگيِ
همسايه به کشورِ ايرانِ عصر قاجار وارد شده است .هرسه اين کانونها ،از نظر جغرافيايي با
ايران زمين پيوند دارند و در دورانهايي تاريخي بخشي از سپهر تمدن ايراني محسوب مي-
شدهاند .نيرومندترين و موثرترين کانون ،در قفقاز قرار داشت .دومين کانون ،مصر بود .سومين
کانون ،در شمال هند و پاکستان امروزين قرار داشت.اما آنچه که در تاريخ معاصر ايران مي-
بينيم ،وامگيری مشتاقانه ناسيوناليسم مدرن است ،که از عصر مشروطه شروع شد و با تکيه بر
هر دو رکنِ دين و تاريخ و زبان پارسي انقالب مشروطه را به سرانجام رساند ،و بعد به دو شاخه
معارض و رقيب تجزيه شد و ابتدا دولت پهلوی و بعد دولت جمهوری اسالمي را با تاکيد بر
تاريخ پيش از اسالم يا ميراث دوران اسالمي نتيجه داد .در تمام اين دوران ،سرمشق نظری
غالب برای تعريف هويت جمعي ايرانيان ،ناسيوناليسم مدرن بوده است .خواه در روايت باستان-
گرای عصر پهلوی که دوران هخامنشي را مرجع تاريخ ميگرفت ،و خواه در روايت دينمدار
امروزين که عصر صفوی را معيار ميگيرد.
امروه ناسيوناليسم بر دو نوع است :ناسيوناليسم مدني به سيستم سياسيای گفته ميشود که
ساختار سياسي جامعه بعد از اضمحالل سيستم فئودالي را شکل داد .هرچند اشاره به حقوق
شهروندی ،برابری در مقابل قانون ،کم اثر کردن ارزشهای مذهبي و فئودالي و تمايل به اتکا
بيشتر به منطق علمي از ويژگيهای اين سيستم سياسي به شمار ميرود ،اما کليدیترين
ماموريت ناسيوناليسم “مدني” ،ساختن هويت ملي يا فراقبيلهای به جای هويت عشيرهای ،و سازمان
دادن دولتهای متمرکز سراسری به جای سيستمهای ملوک الطوايفي بوده است .به عبارت
ديگر ،ناسيوناليسم مدني با ساختن مليتها ،ساختار جامعه را طوری بازسازی کرد که امکان
رقابت سرمايه را در جغرافياهای سياسي متفاوت فراهم آورد .ناسيوناليسم قومي به گرايش
سياسيای اطالق ميشود که قوميت ،زبان و آداب و رسوم جامعه منتسب به قوم “خودش”
برايش مقدس بوده و برای گرفتن سهمي از قدرت اين ويژگيها را به پالتفرم سياسي تبديل
ميکند .تقدس خون ،خاک و زبان ،کهنه پرستي ،منزه جلوه دادن قوم “خود” ،اهريمن سازی
از اقوام ديگر ،اشاعه تنفر قومي از ويژگيهای فکری ناسيوناليسم قومي است .برای اشاره به
محصول ناسيوناليسم قومي ميتوان به وقايع افغانستان يوگسالوی در دهه نود ميالدی ،نسل
کشي رواندا و کشتار در فلسطين و وقايع چچن اشاره کرد .روش تحقيق در اين مقاله براساس
هدف و ماهيت آن،کتابخانهای و اسنادی است و در صدد است باگردآوری برخي اسناد تاريخي
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و کتابخانهای ،به بررسي ناسيوناليسم تبارگرا و ناسيوناليسم مدني ازمنظرگاه تفکر و آرمان و
هويت سياسي انقالب اسالمي اهتمام ورزد.
پيشينه تحقيق
بررسي ادبيات موجود مربوط به بحث ارزيابي تطبيقي ناسيوناليسم تبارگرا و ناسيوناليسم
مبتني بر قراداد با هويت سياسي ج.ا.ا حاکي از اين است که هيچ مقاله يا کتاب با اين موضوع تدوين
نشده است و پژوهشگران و نويسندگان اين حوزه تنها بصورت موردی به آن اشاره کردهاند .مقاله
ناسيوناليسم قومي حميدرضا جالييپور نتايج بدست آمده رابطه معنيدار بين جنسيت و رسميت
بخشيدن به هويت قومي و ناسيوناليسم قومي را تاييد ميکند.
چارچوب نظری(گفتمان انقالب اسالمي)
کليت ساختاردهي شده که از عمل مفصل بندی3حاصل ميشود ،گفتمان نام دارد .مفصل-
بندی عبارت است از گرداوری عناصر مختلف و ترکيب آنها در هويتي نو( .هوارث)3111،
مهمترين ارکان نظريه گفتمان که در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهاند عبارتند از:
الف) نشانه ،دال2و مدلو :1نشانهها ،اشخاص ،مفاهيم ،عبارات و نمادهائي انتزاعي يا حقيقياند
که در چارچوبهای گفتماني خاص بر معاني ويژه داللت ميکنند .معنا و مصداقي که دال بر
آن داللت ميکند ،مدلول ناميده ميشود .مدلول نشانهای است که با ديدن آن ،دال مورد نظر
برايمان معنا ميشود( .کسرائي)141:3188 ،
ب)ضديت4و غيريت :2فهم نظريه گفتمان بدون مفهوم ضديت و غيريت ناممکن است.
گفتمانها اساسا در ضديت و تفاوت با يکديگر شکل ميگيرند .هويتيابي يک گفتمان صرفا،
در تعارض با گفتمانهای ديگر امکانپذير است( .همان)141:
ج) هژموني :6مفهوم هژموني يا استيالء حول اين مفهوم ميباشد که در ساحت سياست يا
اجتماع چه کسي برتر است.
د :قدرت : 3قدرت را با توجه به تعريف خاص از آن ،ميتوان اساسيترين مفهوم در نظريه
گفتمان دانست؛ چرا که شکلگيری هر گفتمان اساسا از طريق مفهوم قدرت امکانپذير مي-
1

-articulation
-Signifier
3
-Signified
4
-Antagonism
5
-Otherness
6
-Hegemony
2
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باشد .قدرت از ديدگاه الکالئو و موفه عبارت است از« :قدرت تعريف کردن ،و تحميل اين تعريف
در برابر هرآنچه که اين تعريف را نفي ميکند».
سررشته مباني و اصول جمهوری اسالمي ايران به زنجيره بيشماری از عناصر تأثيرگذار چون
تأثير آموزهها و تعلقات مذهبي ،نگاه تاريخي و آرمانگرايي نسبت به دوستان و دشمنان ،محيط
ذهني و پيراموني پيوسته است که به دليل تعدد و درهم تنيدگي اين عناصر ،امکان تعيين وزن
هريک از آنها کاری دشوار است؛ به ويژه که شتاب تحوالت و ورود عناصر جديد بر پيچيدگي
موضوع افزوده ،جايگاه و وزن آنها را به فراخور شرايط تغيير ميدهد .انقالب اسالمي ،تئوریهای
قدرت در معادالت کالن جهاني را به چالش کشانده و در برآيندی کلي ،به منزله طرح نويني
تلقي شد که فراتر از فضای شيعي ،الهامبخش معنوی ملتها و نهضتهای آزادیبخش به ويژه
در جوامع مسلمان شد و به تبع آن ،دين اسالم از حاشيه معادالت بينالمللي خارج شده و در
مرکز فضای ذهني دنيای معاصر نشست( .ياقوتي)16:3111،
گفتمان انقالب اسالمي از گذشتههای دور در ايده و نظرات علمای بزرگ اسالم و شيعه
وجود داشته است؛ اما پس از تشکيل نظام جمهوری اسالمي ايران مجال بروز و ظهور را يافت.
اين گفتمان که به نوعي تداوم حرکت انبيا و به تعاليم آسماني وصل است ،با گفتمانهای
رقيب خود ،مانند سوسياليسم ،کاپيتاليسم و صهيونيسم ،تفاوتهای زيادی دارد .زيرا دال مرکزی
گفتمان انقالب اسالمي اسالم بوده که با دال مرکزی ساير گفتمانهای معاصر و ماقبل آن
تفاوت دارد .اما دال محوری آن شامل استکبار ستيزی ،معنويتگرايي ،عقلگرايي ،استقالل و
عزت طلبي ملي ،عدالت طلبي ،صدور انقالب و وحدت اسالمي ،حمايت و دفاع از حقوق مستضعفين،
مردم ساالری ديني و  ...است.
هر انقالبي يک گفتمان اصلي و زيرگفتمانها يا خرده گفتمانهايي دارد که در گذر زمان و
بر اساس رويدادها ،حوادث و نيازهای جديد اجتماعي توليد ميشود .تفاوت انقالبها به تفاوت
گفتمانهای آنها بر ميگردد .گفتمان هر انقالبي ،نمايشگر مباني ،اصول ،آرمان و اهداف
آن انقالب بوده و از اين جهت ميتوان مهمترين شاخص برای سنجش وضعيت يک انقالب
باشد .بنابراين گفتمان انقالب اسالمي ايران به خرده گفتمانهايي تقسيم ميشود که به عنوان
چارچوب نظری بحث ما و در ادامه آن مطرح ميشود.گفتمانهای مسلط در دوران پس از
انقالب اسالمي را در يک تقسيم بندی کلي ميتوان به  2دوره گفتماني تقسيم نمود:
-Power
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*گفتمان ليبرال اسالمي در دولت موقت و رياست جمهوری ابوالحسن بني صدر ()61-21
*گفتمان چپ اسالمي يا چپ ارزش مدار
*گفتمان سازندگي
*گفتمان اصالحات
*گفتمان عدالت محور
*گفتمان ليبرال اسالمي
پس از وقوع انقالب اسالمي ايران ،بلوک قدرت توسط احزاب ليبرال و گروههای سنتگرای
اسالمي تصرف شد .گروههای ليبرال ابتدا با شکلگيری دولت موقت قدرت را در دست گرفتند،
اما ديری نپائيد که اين گفتمان به دليل اختالف با دگر گفتماني خود يعني گروههای اسالمگرا ،با
استعفاء مهندس بازرگان3کنار رفت .بعد از استعفاء دولت موقت ،نخستين انتخابات رياست جمهوری
برگزار شد .در اين انتخابات ابوالحسن بني صدر به منصب رياست جمهوری رسيد و زمينه ساز
روی کار آمدن گفتمان ليبرال شد .بدين سان «مبارزه قدرت در سالهای اوليه انقالب ،روی
هم رفته به بستهتر شدن فضای رقابت و مشارکت حزبي انجاميد و نيروهای متعددی را يکي
پس از ديگری از عرصه قدرت اخراج کرد» (بشيريه )16:3181،بنابراين گفتمان اسالمگرا به
يک گفتمان هژمون در پهنه سياست ايران بدل شد.
 گفتمان چپ اسالمي يا چپ ارزش مدارگفتمان اسالمگرا توانست با مفصلبندی نشانهها حول دو انگاره اساسي «اسالميت» و «جمهوريت»
در سايه مفهوم واليت فقيه ،به منزله گفتمان هژمون ،پهنه سياسي ايران را در دست بگيرد .از
اين پس سامان سياسي ايران تحت حاکميت يگانه گفتمان اسالمگرا قرار گرفت .روندی که از
آن به عنوان هژمونييابي گفتمان «اسالم سياسي» 2يا «اسالم فقاهتي» 1نيز ياد ميشود( .حسيني
زاده )38-31:3186،نشانههای اين گفتمان را بايد حول «حقانيت اسالم و بايستگي برپاداشت
احکام آن ،واليت فقيه ،عدالت اجتماعي ،بازتوزيع ثروت و دارائيها ،اقتصاد دولتي ،مردم گرائي،
حاکميت فقه و اصالت روحانيت ،شهادتجوئي و بسيجيگری ،باور به امت واحده اسالمي ،استکبار
ستيزی و پشتيباني از مستضعفان جهان ،دگرسازی با غرب به ويژه اياالت متحده ،پشتيباني از
فلسطين و دگرسازی با اسرائيل ،بدبيني به سازمانهای بينالمللي و سياست نگاه به شرق جست.
 32 -3آبان 3128
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-Political Islam
-Jurisprudential Islam

3
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 گفتمان سازندگي ،مرحله خنثيگری و غيرسياسي سازینشانة مرکزی اين گفتمان را بايد به گرد مسائل اقتصادی جست .هاشمي رفسنجاني بارها بر
اين امر تأکيد داشته است که کانون دولتش را بحث سازندگي و تعديل ،آن هم در کنار اين به
گونهای عام و نه صرفاً اقتصادی ،ميسازد .در کنار اين نشانه ،نشانههای ديگری چون سازندگي،
بازسازی ويرانيهای جنگ ،مديريت علم محور ،بهرهگيری از نيروهای متخصص و تکنوکرات،
خصوصي سازی ،رواداری ،مصلحت انديشي ،جامعة مدني ،توجه به موازين و قواعد بينالمللي و
دگرسازی ماليمتر و اعتمادسازی با ديگر کشورها در مفصلبندی اين گفتمان به چشم مي-
خورد( .ظريفي نيا)3181:82،
3
 گفتمان اصالحات ،حذف ادغاميدر دوم خرداد ،مردم در کنش سياسي که برابری پيش فرض آن بود به سيد محمد خاتمي
رای دادند و زمينه ساز روی کار آمدن گفتمان «اصالحات» شدند.گفتمان اصالحات که با نام-
هائي چون «دوم خرداد»« ،دموکراتيک اسالمي» و «گفتمان فرهنگگرا» ،صورتبندی شده
است ،دال مرکزی خود را حول مفهوم «جمهوريت» و «توسعه سياسي» قرار داد .ديگر نشانه-
های گفتمان اصالحات را ميتوان در مواردی چون « قانون ،توسعه جامعه مدني ،دولت ديني
به جای دين دولتي ،واليت فقيه ،حقوق و آزادیهای فردی ،حقوق شهروندی ،عدالت ،معنويت
و کرامت انساني ،باور به برداشت و خوانش ماليم از دين ،فقه پويا ،سياست مبتني بر اخالق،
تالش برای تحقق شعار ايران برای همه ايرانيان ،پاسداشت حقوق زنان و اقليتها ،دولت پاسخگو،
سازمند کردن اقتصاد ،باور به فعاليت بخش خصوصي و تعاوني در امر اقتصاد ،رواداری و نفي
خشونت ،تمرکز زدائي از قدرت ،گفتوگوی تمدنها ،ارتباط با جهان به ويژه غرب ،جريان آزاد
انديشه ،رسانه دولت و جامعه مقتدر سامان مييابد(.تاجيک)318-311:3111،
 گفتمان عدالت محورسياست خارجي آقای احمدی نژاد مشابه سياست خارجي آرمانگرايي دوران جنگ بود است
که در آن مصالح و ارزشهای اسالمي و ايدئولوژيک بر منافع اقتصادی و سياسي اولويت يافت
و برخالف سياست خارجي دوران آقای رفسنجاني و خاتمي به اصول اوليه انقالب و در مرکز
آن عدالتطلبي و عدالتگستری نزديک شد .در اين دوره اصولگرايان و احمدی نژاد خواستار
عدالت به عنوان هدف اصلي در سياست داخلي و خارجي خود بودند.
 -3درون کشيدن بيرون
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دولت احمدی نژاد پس از پيروزی در انتخابات سوم تير 3184 ،بالفاصله در مرداد همين
سال برنامه تفصيلي خود را به کل مکتوب و مدوّن ارائه نمود .در اين برنامه ،به خوبي ساختار،
آرايش و دالهای گفتماني دولت نهم و از جمله عدالت گستری ،مشاهده ميشود .در مقدمه
(ره)
اين برنامه ،با تأکيد بر انقالب اسالمي و ارزشهای آن ،واليت و رهبری الهي امام خميني
عامل توفيق اين انقالب و ماية تمدن سازی آن به شمار آمده و با تأکيد بر اصولگرايي انقالبي،
دالهای چهارگانة عدالت گستری ،مهرورزی ،پيشرفت و تعالي مادی و معنوی ،و خدمترساني
مورد اشاره قرار گرفته است .در گفتمان اصولگرايي عدالت خواه ،اگرچه به کم داشتهای گفتمان-
های قبلي در حوزه عدالت و ارزشها توجه ويژه شد ،اما به موضوع عدالت ،بيشتر از زاويه اقتصادی
توجه گرديد( .اخوان کاظمي)241-221 :3188 ،
ناسيوناليسم
ناسيوناليسم از ملت ( )Nationگرفته شده است .به معنای مليتگرا و مليتجويي ميباشد.
حس مليتخواهي و وطن پرستي همزاد روح اجتماعات بشری است و هميشه در بين مردمان
يک سرزمين از جامعه جهاني وجود دارد و کنشهای بسياری نظير جنگ ،صلح و يا همزيستي
بخاطر هدف ملي ،همراه صلحي نسبي بوده است .ناسيوناليسم دو نوع است :ناسيوناليسم مدني و
ناسيوناليسم قومي.
 ناسيوناليسم مدنيبه سيستم سياسيای گفته ميشود که ساختار سياسي جامعه بعد از اضمحالل سيستم فئودالي
را شکل داد .هرچند اشاره به حقوق شهروندی ،برابری در مقابل قانون ،کم اثر کردن ارزش-
های مذهبي و فئودالي و تمايل به اتکا بيشتر به منطق علمي از ويژگيهای اين سيستم سياسي
به شمار ميرود ،اما کليدیترين ماموريت ناسيوناليسم "مدني" ،ساختن هويت ملي يا فراقبيلهای
بجای هويت عشيرهای و سازمان دادن دولتهای متمرکز سراسری به جای سيستمهای ملوک-
الطوايفي بوده است .به عبارت ديگر ،ناسيوناليسم مدني با ساختن مليتها ،ساختار جامعه را
طوری بازسازی کرد که امکان رقابت سرمايه را در جغرافياهای سياسي متفاوت فراهم آورد.
 ناسيوناليسم قوميبه گرايش سياسيای اطالق ميشود که قوميت ،زبان و آداب و رسوم جامعه منتسب به قوم
"خودش" برايش مقدس بوده و برای گرفتن سهمي از قدرت اين ويژگيها را به پالتفرم سياسي
تبديل ميکند .تقدس خون ،خاک و زبان ،کهنه پرستي ،منزه جلوه دادن قوم"خود" ،اهريمن
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سازی از قوم "حاکم" ،اشاعه تنفر قومي از ويژگيهای فکری ناسيوناليسم قومي است .اشکال
قومي ناسيوناليسم بر سنتهای فرهنگي ،زبان ،مذهب و شيوههای زندگي مشترک تأکيد
دارند( .عصارياننژاد)2 :3181 ،
هويت
هويت به عنوان "تشابه و يکنواختي ويژگيهای عمومي و اساسي" و يا " فرايند معنا سازی
بر اساس يک ويژگي فرهنگي يا مجموعه مبهم پيوستهای از ويژگيهای فرهنگي که بر منابع
معنايي ديگر اولويت داده ميشود( .کاستلز)22-1 :3181،
هويت ملي به عنوان مهمترين نوع هويت به معنای احساس تعلق و وفاداری به عناصر و
نمادهای مشترک در اجتماع ملي است .مهمترين عناصر و نمادهای ملي که سبب شناسايي و
تمايز ميشوند عبارتند از :سرزمين ،دين و آيين ،آداب و مناسک ،تاريخ ،زبان و ادبيات ،مردم و
دولت .در درون يک اجتماع ملي ،ميزان تعلق و وفاداری اعضا به هريک از عناصر و نمادهای
مذکور ،احساس هويت ملي آنها را مشخص ميسازد( .يوسفي ،)31:3181،يک واحد بزرگ
انساني که عامل پيوند آن يک فرهنگ و آگاهي مشترک است.
"قوم يک گروه انساني نژادی است که از زبان و فرهنگ و روش زندگي و تمنيات گروه
ويژهای در چارچوب يک شاخه بزرگ نژادی برخوردار است به قسمي که حتي از ديگر گروههای
نژاد خود نيز قابل تشخيص و تفکيک ميگردد".همچنين ميتوان مهمترين خصوصيات يک
قوم را داشتن نياکان مشترک واقعي ،نام مشترک ،سرزمين و زبان مشترک ،فضاهای مشترک
سرزميني ،ارزشهای مشترک و  ...دانست( .الطائي)328 :3118 ،
رابطه بين هويت ملي و هويت قومي ،به مکان قوم ،ويژگيهای هويتي قوم مورد نظر و
سياستهای قومي اعمال شده و  ...بستگي دارد( .نواح و تقوی نسب )2 :3181 ،بين هويت ملي
و هويت قومي معموالً سه نوع از رابطه متصور است:
 همبستگي معنيدار مثبت رو به افزايش که به معني همافزايي ،تأثير متداخل و رابطهقوی بين دو نوع هويت است و اين تعامل به نحوی است که قوت يک نوع هويت به معني
ضعف نوع ديگر نيست.
 همبستگي معنيدار منفي که به معنای تضاد ،تعارض ،ناهماهنگي و عدم انطباق دو نوعهويت ميباشد .به عبارتي اگر يک نوع هويت تقويت شود ،ديگری تضعيف ميگردد؛ بنابراين
امکان همزيستي آنها منتفي است.
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 فقدان رابطه همبستگي ميان دو نوع هويت ،به معني استقالل ،عدم ارتباط و تمايز جدی(و نه تضاد) بين آنها است( .حاجياني)313 :3181 ،
ناسيوناليسم تبارگرا (قومي) و ناسيوناليسم مدني(قراردادی) در ايران
ناسيوناليسم يکي از ايدئولوژیهای مدرن است که هم سو با شکلگيری نظام سياسي ملت-
دولت در اروپا (بعد از قرارداد وستفاليا  )3648قوت گرفت .در اين ايدئولوژی ،مردماني که در
يک چارچوب و مرز مشخص جغرافيايي و تحت يک حاکميت متمرکز زندگي ميکنند ،اعضای
آن ملت تلقي ميشدند .در ايران ،ورود انديشههای ناسيوناليستي به ميانه عصر قاجار باز مي-
گردد ،همسو با نخستين مواجهات حاکميت ايران با کشورهای غربي .ضرورت بازتعريف هويت
سياسي در چارچوب جديد ،نخست در گفتارهای روشنفکراني احساس شد که به کشورهای
اروپايي سفر ميکردند و با چارچوب مفهومي تازه برای تعريف وابستگي سياسي به يک نظم
سياسي و اجتماعي آشنا شدند .اين آشنايي اما عمدتا از رهگذر قرائت نژادگرايانه از ناسيوناليسم
به خصوص در آلمان صورت گرفت .نخستين داعيان اين روايت نيز چهرههايي چون شاهزاده
جالل الدين ميرزا و فتحعلي آخوندزاده بودند .ناسيوناليسم نژادی و باستانگرا چنانکه از
عنوانش برميآيد ،ميکوشد اساس همبستگي افراد در يک پهنه جغرافيايي را به اشتراکات تاريخي
و نژادی آنها منتسب دارد و بر خاص بودگي و تمايز مردمان يک ملت از سايرين و به عبارت
دقيقتر ،برتر بودن آنها بر ديگران تاکيد ميکند .ناسيوناليسم تبارگرا ،باستانگرا ،انحصارگرا و
سرکوبگر صداهای متفاوت است و به جای دفاع از تکثر ،تنوع و امکان گفت وگوی مسالمت
آميز ميان صداهای متفاوت از يکساني و يکرنگي سخن به ميان ميآورد( .رهنما)6 :3118 ،
ناسيوناليسم نژادی به شدت تمرکزگراست و سادهترين ابزار سياستمداران برای متشکل کردن
تودههاست .در سالهای اخير صورتهای ديگری از ناسيوناليسم نژادی ،البته بدون بهره گرفتن
مستقيم از مفهوم نژاد و با تکيه بر مضامين به نظر خنثيتر و علميتری چون تاريخ باستاني و
کهن در حال نضج و شکلگيری هستند .مشکل اصلي اين روايت از ناسيوناليسم ،ناکارآمدی
سياسي آن در ايجاد اتحاد ميان اقشار و گروههای مختلف جامعهای متکثر چون ايران است .راه
حل بديل و عملي قطعا گذر از ناسيوناليسم و کنار گذاشتن آن نيست.
بنابراين در ايران بيش از دو دهه است که گفتمان ناسيوناليستي نژادگرايانه با محوريت
آرياييگرايي در ميان بخشي از نيروهای سياسي ساختار قدرت و هم بخشي از روشنفکری خارج
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از قدرت و مخالفان نظام بازتوليد شده است و امروزه اين گفتمان از عمق به سطح جامعه نفوذ
کرده است.
نظريههای ناسيوناليسم درواقع در همه جا منحصراً تبارگرا نيستند و در بسياری از کشورها
قراردادی هم هستند .در ايران به اقتضای اينکه جريان ناسيوناليسم از مشروطه شکل گرفت،
به تبارگرايي پيوند خورد و ناسيوناليسم ما در ايران ،تبارگرا است و مذهبيها هم اساساً به
ناسيوناليسم دموکراتيک فکر نکردهاند و آن را با تبارگرايي در نظر گرفتهاند .نوعي احياييگری
در ناسيوناليسم تبارگرايي وجود دارد؛ يعني زندهکردن سنن باستان در اين نوع ناسيوناليسم
وجود دارد درحاليکه در کشورهای غربي اين جريان رخ نداده است .ناسيوناليسم تبارگرا در
ايران از لحاظ سياست خارجي هم مشکالتي دارد که يکي از آنها شارژ کردن شايعات بديل
است .همين که به داعش به عنوان گبر ايراني نگاه ميکردند و تشيع را به عنوان شکل تغيير
يافته زرتشت ميديدند ،از تبعات اين تبارگرايي است.
ناسيوناليسم مدرن و مدني در ايران در جريان انقالب مشروطه نضج گرفت .به قول حميد
عنايت «محتوای ناسيوناليسم ايراني در اين زمان با ناسيوناليسم کشورهای عربي متفاوت است.
ناسيوناليسمي که روشنفکران ايراني تبليغ ميکردند به مسئله «آزادی» توجه داشت».
(عنايت)232:3112،
هويت سياسي جمهوری اسالمي ايران
ويژگيهای هويت ايران عبارت است از:
اسالم سياسي شيعي،
واليت فقيه و جايگاه محوری روحانيت،
استقالل فرهنگي و بوميگرايي،
مردم باوری انقالبي
غرب ستيزی و ضد استعماری بودن،
عدالت طلبي،
برخي از اين ويژگيها ،ريشههای تاريخي و فرهنگي در ايران دارند مثل گرايش به اسالم
شيعي برخي ديگر مثل استقالل طلبي تا حد زيادی محصول رواج گفتمان ليبرال و چپ در ايران
دهه  3111و  3141شمسي بودهاند .در واقع هويت جمهوری اسالمي ايران مجموعه متنوعي
از ويژگيها را در خود جمع کرده است که در مرحله اجرايي و عملياتي شدن با تناقضهای روبرو
312

ارزيابي تطبيقي ناسيوناليسم تبارگرا و ناسيوناليسم مبتني بر قرارداد با هويت سياسي جمهوری اسالمي

ميشود( .قهرمانپور)362 :3114،
در مورد نوع هويت در درون ايران البته نکاتي قابل توجه است .اول اينکه به رغم وجود
نوعي احساس آشکار هويت قومي ،نظام سياسي ايران فاقد آرامشي اطمينان بخش است ،زيرا
اين کشور از بسياری از جهات موزائيکي و از پراکندگي و اختالفات تحميل شده تاريخي است
که به دشواری به ايجاد نوعي وحدت ملي گردن مينهد .متجاوز از  41درصد جمعيت ايران را
غيرفارسها تشکيل ميدهند که غالبا به لحاظ قومي و زباني کامال متمايزند .آذربايجانيها ،کرد-
ها ،ترکمنها ،بلوچها ،عربها ،قبايل مختلف ترک ،ارمنيها و ساير گروهها ،مواد خام الزم برای
نيروهای گريز از مرکز را فراهم ميآورند؛ نيروهايي که ميتوانند اين کشور را به تجزيه تهديد
کنند .اين تفاوتهای مذهبي ،قومي ،زباني ،و فرهنگي هنوز به طور قطعي در نوعي احساس
کلي مليگرايي ايراني ذوب نشده است.
ايدئولوژی مشروعيت بخش به جمهوری اسالمي ايران و تعيين کننده ماهيت و هويت آن،
اسالم سياسي يا اسالم شيعي است.با توجه به محتمل بودن بروز يک تعارض فکری در قالب
نوعي جنگ ايدئولوژيک ميان جمهوری اسالمي ايران و ساير بازيگران نظام بينالملل که بر ايدئولوژی
متمايزی استوارند ،تالش برای کنترل و مهار جمهوری اسالمي ايران به عنوان سردمدار اسالم-
گرايي سياسي معارض در سطح بينالمللي و منطقهای شدت ميگيرد ،زيرا مهار جمهوری اسالمي
ايران به مثابه جلوگيری از گسترش اسالم سياسي است .از اينرو جمهوری اسالمي ايران در سياست
خارجي در تالش است اسالم سياسي را احيا و با بازيگری به نام اسرائيل که نيروی اصلي مهار
کننده اسالم سياسي در سطح فکری و عملي است مبارزه کند.حتي در برداشت جمهوری اسالمي،
در اين ميدان؛ آمريکا نيز آلت دست اين رژيم است(.باقری)26 :3114،
از اينرو حمايت ايران از حزب اهلل باعث تقويت جايگاه حزب اهلل در جامعه شيعيان لبنان شده
و آن را به يک بازيگر در نظام سياسي لبنان و نماد مقاومت عليه اسرائيل در منطقه تبديل کرده
است و هيچ نشانهای وجود ندارد که حزب اهلل از مبارزه مسلحانه با اسرائيل دست بکشد و تنها
به جنبشي سياسي تبديل شود .در اين راستا ميتوان حمايت از حزب اهلل را در قالب بقای ايدئولوژی
اسالمي به معنای صيانت از ارزشها ،قواعد ،سنتها و فرهنگ اسالمي و جلوگيری از نفوذ بيگانگان
تحليل کرد( .مشيرزاده)24 :3182،
بنابراين حمايت ايران از حزب اهلل که به مقابله با رژيم اسرائيل ميپردازد در راستای تقويت
هويت اسالمي و در جهت حفظ و گسترش اسالم سياسي برآمده از مردم ساالری ديني ،به منظور
تامين امنيت هويتي و فيزيکي ايران است .به نظر ميآيد بتوان در همين راستا حمايت ايران از
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انصار اهلل که البته محدودتر است را با همين ويژگي تفسير کرد که اسالمگرايي در حوثيها هم
وجود دارد همانطور که آمريکا ستيزی در آنها هست .همچنين در جنبشها در فلسطين که به
گفته خودشان در  11درصد با ايران شباهت منافع دارند .در مورد گروههای عراقي هم با توجه
به شيعه بودن آنها ميتوان اين موضوع را بسط داد.
در مقدمه قانون اساسي به رسالت جهاني انقالب عنايت خاصي مبذول شده است و چنين
آمده است که "قانون اساسي با توجه به محتوای انقالب اسالمي ايران ،زمينه تداوم اين انقالب
را در خارج فراهم ميکند بويژه در گسترش روابط بينالملل با ديگر جنبشهای اسالمي و مردمي
ميکوشد تا راه تشکيل امت واحد جهاني را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم
و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد( ".مدني )412 :3111 ،الزمه تبديل نهضت و انقالب
به حکومت ايجاد «ساختار» است و حکومتي که بر مبنای توحيد و حدود الهي سازمان مي-
يابد ،بايد تحت نظارت و اداره اسالم شناسان مسلمان باشد .بنابراين واليت فقيه الزمه حکومت
اسالمي است .نميتوان حکومت اسالمي را پذيرفت ،اما واليت فقيه را در رأس آن نديد .واليت
فقيه از منظر امام(ره)نه تنها به ديکتاتوری منجر نميشود ،بلکه پرچمدار مبارزه با ديکتاتوری
است( .گنجي ارجنکي )318:3188،واليت فقيه حاکميت الهي را به حاکميت مردمي پيوند مي-
زند .اين پيوند نه تنها واليت همه جانبهای را برای فقيه ارائه ميکند بلکه به نوعي حاکميت
مردم بر سرنوشت خويش را نيز اعالم مينمايد.
گفتمان انقالب اسالمي با ظهور خود ،ساختار ژئوپليتيکي استعمارزده و تحت حاکميت ليبرال
دموکراسي جهان اسالم به ويژه منطقه خاورميانه را به چالش کشيد و با شعار بازگشت به اسالم
و بازسازی گفتمان اسالمي ،نوعي پويايي را در سطح ژئوپليتيک منطقه به وجود آورد .اهداف
کلي بيان شده از سوی گفتمان انقالب اسالمي که سبب تغيير در نظم ژئوپليتيکي در جهان
اسالم و حداقل خاورميانه شد به اين شرح هستند:
استقرار حاکميت اسالم و حفظ وحدت جهان اسالم؛
مبارزه با دشمنان اسالمي ،استعمارگران و استثمارگران سرزمينهای اسالمي؛
مبارزه با ظلم ،سلطه و استعمار در سطح جهاني؛
کمک به نهضتهای اسالمي ،انساني و رهايي بخش در سطح جهان؛
استقرار صلح و آرامش در جهان از راه براندازی ظلم ،سلطه و استعمار و غيره( .فاضلي نيا،
)331 :3182
اسالم سعادت انسان را در کل جامعه بشر يکي از اهداف خود برميشمارد و استقالل،آزادی
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و عدالت اجتماعي را حق همه انسانها ميداند .دوران پر فراز و نشيب پس از انقالب نشان مي-
دهد که سياست کلي نظام جمهوری اسالمي ايران بر حمايت از مظلومان و مبارزه با مستکبران
عالم مقرر گرديده است( .شجاعي)21 :3181 ،
بررسي ناسيوناليسم تبارگرا و ناسيوناليسم مبتني بر قرارداد با هويت سياسي جمهوری اسالمي
ايران
ناسيوناليسم بر دو نوع تبارگرا و مبتني بر قرارداد است .ناسيوناليسم تبارگرا حاوی نوعي
جوهرگرايي ،رمانتيسم ،باستانگرايي و تا حدی نژادپرستي است اما ناسيوناليسم مدني مبتني
بر قرارداد حول قانون اساسي است ،تصميمي عقاليي است و معموالً هم دموکراتيک است .در
ايران معاصر ،مشخصاً از مشروطيت به اين سو ،موج جديدی از ملت خواهي ،مليگرايي و گرايش-
های ناسيوناليستي ،همچون ديگر نقاط جهان ،به راه افتاده است .در اين بين سهم پارادايم
ناسيوناليستي تاريخينگر و باستانگرا بيش از ديگر گرايشها بوده است.پس از انقالب اسالمي
برخي از ارکان نظام و انديشمندان جامعه سرگرم پروراندن هويتي برای ملت ايران شدند که
يکسره بر اسالم و مفاخر اسالمي تکيه داشت و ايران باستان را درآن جايي نبود.
با پيروزی انقالب اسالمي گفتمان سنتگرايي ايدئولوژيک با کوشش در راه احيای سنت-
های اسالمي و شيعي در مقابل گرايشهای جهان مدرن و هويتهای ملي و غير ديني جديد،
از انضباط اجتماعي ،وحدت و يکسان سازی فرهنگي و همسويي فکری و اجتماعي در قالب
هويت سراسری مورد نظر خود حمايت کرده است.گفتمان سنتگرای ايدئولوژيک کوشيده است
تا انسان و جامعه را به شيوهای ضد ليبرالي بر اساس ارزشهای سنتي و ديني تعريف و بازسازی
کند .اقدامات مختلفي از قبيل برقراری پوشش اجباری برای زنان ،نظارت وکنترل بر مدارس و
آموزشگاهها گزينش ايدئولوژيک کارگزاران و کارمندان عمومي ،بازخواني تاريخ برحسب عالئق
ايدئولوژيک ،نفي و منع ايدئولوژیها و گرايشهای فکری غير اسالمي و ...کوششهای مختلفي
در راه يکسان سازی هويت اجتماعي سراسری در قالب ايدئولوژی و نفي و انکار تنوعات هويتي
موجود به شمار ميروند .بر طبق ايدئولوژی انقالبي ،هويت اسالمي در تقابل با "غير" آن يعني
غرب تعين خاص خود را پيدا ميکند .از اين رو تداوم کشمکش نظری با غرب يا غرب ستيزی
الزمه تداوم هويت بر ساخته ايدئولوژی انقالب اسالمي بوده است( .بشيريه)326-1 :3182،
اين نگرش نامتوازن نسبت به عناصر تشکيل دهنده هويت ايراني و تاکيد افراط گونه بر مسأله
دين به زيان مليت ايراني و ميراث تاريخي ،فرهنگي و سياسي آن ،پيامدهايي را در پي داشته
است که ميتوان به طور خالصه ذکر کرد:
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دامن زدن به بحران هويت در ميان ايرانيان .رشد هويت فراملي و فرو ملي .قراردادن ايران در
برابر چالشها و دشمنيهای خارجي در سطح منطقهای و بينالمللي .باز شدن فضا برای تحريف
تاريخ ملي ايران .تاکيد ناموزون بر مذهب باعث وارد شدن لطمه به مذهب شده است.
استفاده از ناسيوناليسم تبارگرا در بسياری از مواقع ابزاری بوده است در خدمت چانهزني نخبگان
قومي برای رسيدن قدرت؛ مثالً با دامن زدن به هويت قومي و برجستهسازی دردهای قومي،
نخبگان ميخواهند در رقابتهای سياسي برنده شوند ،در انتخابات برای دستيابي به قدرت ،نخبگان
بعد فرهنگي ناسيوناليسم قومي را ابزار يا سکو قرار ميدهند و با تکيه به اين ابزار ميخواهند
هم بر رقيب غلبه کرده و هم خود را به سيستم سياسي غالب کنند( .احمديان)33 :3111 ،
مهمترين مولفههای ناسيوناليسم مدني که همانا آزادی بيان و عقيده ،آزادی احزاب و گروه-
ها است .آزادی عقيده عبارت است از اين که هر شخصي ،هر فکری اعم از اجتماعي ،فلسفي،
سياسي يا مذهبي را که ميپسندد و يا آن را عين حقيقت ميپندارد آزادانه انتخاب کند ،بي
آنکه مواجه با نگراني يا بيم و يا تجاوزی شود( .طباطبائي )62:3111،ناسيوناليسم مدني از بعد
شموليت تواناتر است و تنشهای فرهنگي و قومي را در خود حل ميکند .قدرت ناسيوناليسم
مدني اين است که دعاوی انحصاری گروههای قوميتي را به رسميت نميشناسد و با تأکيد بر
تکثر در هويت سياسي ايران ،ميتواند برای جامعه ما مفيد باشد.
نتيجهگيری
ناسيوناليسم در سادهترين تعريف مترادف با وطنپرستي و ميهندوستي و با تسامح آئين
اصالت دادن به ملت و مليتگرايي دانسته ميشود .ناسيوناليسم از مفاهيم متجددانه دنيای
مدرن است که از عمر آن بيش از چهار سده نميگذرد که منشأ آن را به انقالب  3181فرانسه
باز ميگردانند ،اما به گواهي تاريخ و به حکم اوراق تاريخ نگاران ريشههای آن را در پيش از
اين ميتوان جست .درواقع ناسيوناليسم را واکنشي «ابداع شده» در برابر تغييرات ساختاری در
اقتصاد ،سياست و اجتماع دنيای مدرن ميدانستند نه امری ازلي و تغييرناپذير .در چنين
شرايطي ناسيوناليسم مدعي بود که الهام دهنده واحد سياسي پذيرفته شده جهاني است
که ميتواند ملتها را از حضيض به اوج و تعالي سوق دهد و با شکل و معنا دادن به ملت ،آنها
را دائر بر مدار سرنوشت خويشتن خويش کند.با ناسيوناليسم عصر بي خبری و بيگانگي آحاد
يک ملت نسبت به هم و سرنوشتشان سپری ميشود و افق جديدی در تاريخ هر ملت سرخواهد
زد .در فضای گسترش روند جهاني شدن و فشردگي زمان و فضا ،توسعه سازمانهای فراملي،
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گسترش ارزشهای انساني حقوق بشر ،مهاجرت و جابجايي وسيع انساني به همراه ظهور هويت-
های خرد و متکثر ديگر نميتوان هويت ملي را بر اساس مؤلفههای سنتي و پيشامدرن از قبيل
نژاد ،زبان ،قوميت و مذهب استوار و روايتي قومي -فرهنگي و خونبنياد از هويت ملي تعريف
کرد زيرا در دنيای مدرن فعلي اين عناصر به دليل خصلت و نيروی طرد و حذف موجود در
آنها از طريق دوگانههای خودی -غيرخودی و ما و آنها ،کارکرد مؤثر خود را در ايجاد حس
همبستگي ملي در ميان جوامع غيرهمگن به لحاظ زباني ،قومي و مذهبي از دست داده-
اند .لذا جهت فراگير کردن هويت ملي و توسعه دايره شموليت آن در جوامع با تنوع قومي،
زباني و مذهبي بايد به سمت تعريف سياسي و حقوق بنياد مفهوم مليت و هويت ملي حرکت
کرد که در اين تعريف ملت به مثابه جمعي سياسي از شهروندان هستند که ضمن اعمال حاکميت
و اراده خود از طريق مشروعيت بخشي به دولت ملي صرفنظر از مذهب ،زبان ،قوميت ،جنسيت
و موقعيت طبقاتي دارای حقوق و تکاليف متساوی در برابر قانون هستند.پس از پيروزی
انقالب اسالمي ايران ،ناسيوناليسم ايراني به واسطه عدم برخورداری از عقالنيت منطقي و
به واسطه ستيز غيرعقالني با سنن ،آداب و رسوم ،دين و مذهب نتوانست پايگاه مردمي و
اجتماعي پيدا کنند و در بسياری موارد ناسيوناليسم ايراني با انقالب اسالمي به تقابل و رودررويي
قرار گرفتند و يک بار ديگر روشنفکران ناسيوناليست افراطي ايراني در ورطه غيرعقالني خويش
غرق گرديدند و آنچه امروزه به مثابه يک واقعيت اجتماعي در جامعه ايران مشهود است
اين ميباشد که واقعيتهای فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادی ايران نشان ميدهد که در
طول دوران معاصر ناسيوناليسم افراطي نژادگرايانه و مذهب ستيز و فرهنگ گريز هيچ گاه در
ايران موقعيت مناسبي نداشته است و گفتمان روشنفکران ناسيوناليست در چالش فرهنگي
خود دچار کاستي و رکود و فقر عقالنيت منطقي بوده است .بنابراين امروزه در جمهوری اسالمي
ايران که قرائتهای گوناگون (از جمله نژادی) از ناسيوناليسم در هوای فکری و فرهنگي آن
موج ميزند به جای گذر از ناسيوناليسم بايد قرائت مبنا را متحول کرد .به عبارت ديگر به نظر
ميرسد برای تقويت اتحاد و وحدت ملي در عين حفظ تکثر و تنوع بايد از اشکال سياسي و
مدني ناسيوناليسم سخن به ميان آورد .يعني به مردمان خاطرنشان شد که زيستن در ايراني
که به همه ايرانيان تعلق دارد به جای آنکه مستلزم تعلق به نژاد يا زبان يا دين يا قوميت خاصي
باشد از اين ضرورت ناشي ميشود که همه ايرانيان سرنوشتي يکسان دارند و منافع و خواست-
های شان تنها در يک همزيستي مسالمت آميز و تشريک مساعي با اهدافي کامال سياسي و
اجتماعي امکانپذير است .سوای تالش دولت مرکزی در احقاق حقوق همة اقوام ايراني ،آنچنانکه
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در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران بر آن صحه گذاشته شده است ،اقوام متنوع در جامعة
ايراني نيز بايد با حذف ناسيوناليسم قومي و نهادسازی سازماني ،بستری برای مشارکت نظاممند
در متن نظام سياسي فراهم سازند .قطعاً با عملياتيسازی اين مهم از جانب نخبگان ابزاری و
فکری در سطوح ملّي و قومي ،ضريب امنيت ملّي ،از يکسو ،افزايش و تهديدات ناشي از آن،
از سوی ديگر ،کاهش مييابد .به عبارت ديگر ناسيوناليسم مدني در اوضاع جامعه ايران
ميتواند نسبت به ناسيوناليسم تبارگرا کارآمدتر باشد ،باوجود اينکه ناسيوناليسم تبارگرا در
ايران گسترش بيشتری دارد .مبنای ناسيوناليسم مدني به رسميت شناخته شدن حقوق همه
شهروندان در برابر قانونِ اساسي مشترک است .عاملي که باعث ميشود تا اعضای ملت در کنار
هم و درون يک سرزمين متحد شده و به همديگر گرايش پيدا کنند ،برابر دانسته شدن حقوق
آنهاست .در اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول  22،12،11،18،11ضمن به رسميت
شناختن حقوق فردی ،اجتماعي و سياسي شهروندان ،دولت نيز موظف به حمايت از آن شده
است .بنابراين نه تنها تعارضي بين ناسيوناليسم مدني و قانون اساسي ايران نيست ،بلکه اجرای
دقيق اصول مذکور همدلي ،برادری ،همگرايي و مشارکت را نيز بين شهروندان و مسلمانان را
افزايش داده و بر هويت سياسي جمهوری اسالمي ايران تاثير زيادی ميگذارد .ناسيوناليسم مدني،
آزادی تشکيل اجتماعات و تشکلهای سياسي و احزاب به عنوان يکي از روشنترين چهره
های آزادی عقيده و بيان قابل طرح ميباشد که قانون اساسي جمهوری اسالمي نيز آن را به
رسميت شناخته است.
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