
1 

  
  
  
  
  

 *سازي يِ ملّت  و پروژهيتِ ملّيِ هوي درباره
  داريوشِ آشوري

  
ري  كه به تعريفِ فراگيدنديار كوشنظرانِ علومِ سياسي بسي  صاحب، مدرنهايِ ملت-شِ دولتدر قرن نوزدهم در اروپا، با پيداي

. بخش دارند تدا وحيگر  گانهند كه نقشِ يردك تكيه مي ملت  در ساختارِيهاي  بر سازمايهها در اين تعريف. رسند ب ملّت مفهومِاز
خ  زبان و فرهنگ و تاري،طبع به گرِ ملّت، هايِ يگانه )element( برشمرده اند، يعني سازمايه ن عنوانيي كه به ايهازترينِ چي مهم
زبانِ يگانه، فرهنگِ يگانه، ها، يعني  ، اين سازمايهت آن است كهي واقعاما.  بوده است يگانه نژادِ، گهگاه،و» يِ جمعي افظهح«و 

كمتر با واقعيتِ تاريخي يِ ساختارِ امپراتوري داشته اند،  ويژه در موردِ كشورهايي كه پيشينه تاريخِ يگانه، نژادِ يگانه، به
 »ملّت« يِ يكپارچگيِ  و مايه حضور داشته باشندخي تاريي راستي در گذشته بهها  اينز آن كه ش ابه عبارتِ ديگر، بي. خواند مي

ه در اروپا از دلِ انقالب صنعتي ك --نِ دولتِ مدرنماشي رِ فشارِ در زيبايست  ، ميبوده باشند  از يك سرآغازِ دوردستِ تاريخي
زبان و تاريخ و فرهنگِ يگانه،  با يعني، ملّتِ يكپارچه را،.  كنندن نقشي بازيچني، »سازي ملت«از راهِ فرايندِ  --برامده است

  .د آورندپدي
  

 هويتِ .خي تاري ازليِهايِ  اند، نه پديده مدرن در دورانِ»سازي ملت«ندِ  فرايد آمده از دلِ مدرن پديهايِ بنا بر اين، ملت
 بسا گانه و چه ييِ جمعيِ ذهب و حافظه زبان و مها اغلب دارايِ قوم. د جستيها با ت را بيشتر در ميانِ قومييِ جمعي يكپارچه
 بسيار كوچك،  كشورهايِدر جهان، جز در برخي. ها هستند ت تركيبي از قومي، به معنايِ مدرنِ كلمه،ها لّتاما م.  اندنژاد يگانه

اي هستند كه   انسانيهايِ ها مجموعه  ملت.ل شده باشدت تشكيوميك قتّي وجود داشته باشد كه تنها از يرسد كه مل به نظر نمي
ي از ا چنين انگاره در .برند يا حاكميتِ يك دولت به سر مي) sovereignty(مايي فر در قلمروِ جغرافياييِ معين در زيرِ فرمان

دانند و سرزمين يا كشور را   ملّت ميفرمايِ برآمده از خواستِ دولت را قدرتِ فرمان --اي ست مدرن كه انگاره --مفهومِ ملّت
گر به كار يِ يكديتوانند به جا  كشور، ملّت، دولت مي به همين دليل، سه مفهومِ.از آنِ ملّت، و دولت را نگهبانِ تماميتِ آن

ها در   در هم آميختنِ قومش برايِكوش. د ملّت نامي، به اين معنا،توان ، نميندا  دهتا زماني كه دولت بر پا نكرها را   اما قوم.روند
در قرنِ نوزدهم  بود كه ناسيوناليسم اروپايي حركتي ،ژه از نظرِ زبانيوي شان، به كپارچه كردنملّيِ و ييِ  يگانه ك واحدِدرونِ ي

  ملييِ هويتِ يگانه» كشفِ« تاريخ و  بازخوانيِكه نسبت به مفهومِ ملّت آفريد، بهكراني  اين ايدئولوژي، با شورِ بي. آغاز كرد
 ملّي و دستگاهِ اداري  دولتِيِ  ساختارِ يكپارچه از راهِدكوشي در حقيقت، مياما، .  آن و نگارشِ تاريخِ ملّي پرداختايِ درازندر
  .  بسازدد،جوي  آنچه را كه در تاريخ مي با زبانِ واحد، و همچنين آموزشِ سراسريِ ملّي، آن پليس و  ارتشِو
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مرزهايِ با را  ارِ واحدِ ملّي در اروپا فراهم آورد كه توانست باز را انقالب صنعتيسازي  ملّتندِ اين فراييِ زمينه
از يك ساختارِ تر بيشهايِ مدرن يگانگيِ خود را  به عبارتِ ديگر، ملت. درد آوو حمايت شده پديگمركيِ تعريف شده 

 با به ،فرهنگي هدفي ست كه سپسـ  زبانينهاييِ يكپارچگيِ . فرهنگيـ   يكپارچگيِ زبانيتاگيرند،  اقتصادي ميـ  يِ سياسي يگانه
اين . شود ، دنبال مي»تاريخِ ملّي« ايدئولوژيِ ناسيوناليسم و خوانشِ آن از اقتصادي، در پرتوِ ـ  هايِ سياسي كار انداختنِ اهرم

 شورِو  آورد به وجود مدرنِ آن  معنايِ را بهايي اروپهايِ  توانست ملت، در اروپا ناسيوناليستي شورِ آتشِافروختنِبا  ،ندفراي
 سازي  به عبارتِ ديگر، در فرايندِ ملّت.تتعلّق به قوميورِ ش به جايِ ،تعلّق به ملت ه ايشان بخشيد، يعني شورِاي ب هويتي تازه

   .دهد يِ خود قرار مي كند و يا در سايه شود و آن را در خود حل مي اي چيره مي قبيلهـ  بر روحِ قومي» روحِ ملّي«
نه، تاريخِ يگانه،  با تعريفِ زبانِ يگا،كپارچهشان در قالبِ ملّتِ ي  كردنها و ذوب تيحركت به سويِ درآميختنِ قوم

ي مانندِ فرانسه و در كشورهاي --م ديدي نازيزِ گزافكارِ آن را در آلمانِآمي  جنونيِ كه نمونه --گانها نژاد يفرهنگِ يگانه، و حتّ
اين دو كشورِ نيز، پيش از آن كه به .  استاب بودهبودند، كمابيش كامي باوري ، كه پيشتازانِ پرشورِ ايدئولوژيِ ملّتآلمان

يِ جغرافياييِ  ، در يك پهنهفرمايي فرمانبزرگِ يعني يك واحدِ امپراتوري  . ملّي بدل شوند، امپراتوري بودندهايِ مهوريج
روا ست و امپراتور و دستگاهِ حكومتيِ  ،  بر چند يا چندين قوميت فرمان كه در آن يك قوم، با زبان و فرهنگِ فرادستپهناور،

هايِ   حل كردنِ قوم، يعنيهويتچه كردنِ ر براِي يكپا، در روزگارِ باستان،ها در امپراتوري .فرمايي ست او نمادِ اين فرمان
يِ خود را برايِ خود نگاه د نمادهايِ سروريكوش همواره مي  سرور، بلكه قومِكردند نمي كوششي روا، فرمانگزار در قومِ فرمان

  . گذاشت ردست را به حالِ خود واميهايِ زي  قومدارد و
ها بر بنيادِ  زيرا امپراتوري . كوشش برايِ يگانگيشود تا ي بيشتر ديده ميسگانگيِ قوم ب، در كل،ها  امپراتوريدر

قرونِ وسطا، در  در ،هايِ گوناگون را كوشش برايِ يگانه كردنِ قومبزرگِ هايِ   نمونه.شوند  قومِ جهانگشا بنا ميريِسرو
امپراتوريِ كليساييِ هايِ آن  ترين نمونه  برجسته.دانستند دارايِ رسالتِ جهاني ميبينيم كه خود را  مي هايِ ديني امپراتوري

شان در امپراتوريِ عثماني، كه به   و عباسي ست، و جانشينانِ ترك اروپا و امپراتوريِ اسالميِ امويمسيحيت در قرونِ وسطايِ
 ،ها در موردِ عرب. يِ ديني ببخشند يِ خود هويتِ يگانه سلطههايِ زيرِ  كوشيدند به قوم نامِ پيامِ جهانيِ مسيحيت و اسالم مي

همچنان كه پذيرشِ زبانِ التيني به عنوانِ . شان بود يِ مسلمان كردن هايِ زيرِ سلطه نيز بخشي از پروژه زبان كردنِ قوم عربي
و پاگير كردنِ اين زبان در بخشِ بزرگي دار كردن  زبانِ رسميِ كليسا و كتابِ مقدس، پس از فروپاشيِ امپراتوريِ روم، در ريشه

   .گمان نقشِ اساسي داشته است هايِ التيني بي يِ زبان از اروپا و پديد آمدنِ خانواده
 از زورآور كردنِ زبانِ قومِ  ديگريهايِ بزرگِ  نمونههايِ دور و نزديك، در ساختارهايِ امپراتوريانه در گذشته

 در شان روايي  فرمانروا و به درازا كشيدنِ  فرمانشود و تنها زورآوريِ قومِ يني مربوط نمي كه به رسالتِ دروا نيز داريم فرمان
هايِ يورشگر در اروپا و فالتِ ايران و در هند  آرياييبسا  چهمانندِ كاري كه  .ها اسبابِ آن را فراهم كرده است درازنايِ قرن

 ، آذربايجان و اران و تركيه، آسيايِ ميانه در تركهايِ تازشگرِ قوم يا ومي،هايِ ب عني نشاندنِ زبانِ خود به جايِ زبان، ينده اكرد
 زبان نِ حكومتِ شوروي، برايِ روسيويژه در دورا ها، به  يا كوششِ روس،هايي از افريقا يا استعمارگرانِ اروپايي در بخش

دانيم، كوششي برايِ آلماني كردنِ  ال، تا آن جا كه مي اما امپراتوريِ اتريش، برايِ مث.شان يِ آسيايي هايِ زيرِ سلطه  قومكردنِ
ها قومِ  در امپراتوري . سروري اجازه نداده باشدكوتاهيِ زمانِشايد  يا رواييِ خود نكرد هايِ مجار و اسالوِ زيرِ فرمان قوم

انسه و ن كه در امپراتوريِ روم، در فرپذيرد، چنا روا را مي بانِ قومِ فرمانكند و ز ميبسا خود زبانِ بوميِ خود را رها  فرمانبر چه
ها  ، زبان التيني شد، اما در انگلستان و يونان و فلسطين، كه قرن در اروپايِ مركزيهايِ ديگر  سرزميناسپانيا و روماني و برخي

 بر اثرِ ستان، در حالي كه در همان انگل.ندن نشد و زبانِ بومي بر جا ماييِ روميان بودند، به داليلي، چنيزيرِ فرمان روا
  .سپردجاي ها  به زبانِ ژرمنيِ آنگلوساكسونانديناوي، زبانِ سلتيِ بومي هايِ آنگلوساكسون از اسك قومتازِ  وــ  تاخت
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اقتصادي و اجتماعي و سياسيِ كشورها در اروپا،  هايِ   با پيدايشِ مفهومِ ملّت بر اثرِ دگرگونيِ بنياديِ زيرساخت،اما
كوشيد، به نامِ مفهومِ  بر پا شد كه ميملّي » يِ ذوبِ بوته«در برخي كشورها هجدهم و در طولِ قرنِ نوزدهم، هايِ قرنِ  از پايانه
 مفهومِ  راهِ به اروپايي كشورهايِيِ همه اما .  ميان برداردازهايِ ناهمگونيِ زباني و فرهنگي را  يِ نشانه  همهيِ ملّت، يكپارچه
، اگرچه ساختارِ  ماندندكشورهايِ چندزبانه و چند قوميو  سوئيس و بلژيك، نستند بروند، مانندِتوا كپارچه نرفتند يا نميملّتِ ي
سازي محدود به اروپا نماند و چه از راهِ كولونياليسمِ  يِ ملت  ولي پروژه.ملتِ مدرن را پذيرفتند ـ   دولتاقتصاديِـ  سياسي

يِ آسيايي،  هايِ كهنِ در هم شكسته چنان كه از دلِ امپراتوري. اه يافتهايِ مدرن به همه جا ر رواييِ ايده اروپايي و چه جهان
سازي در پرتوِ ايدئولوژيِ  هايِ ملت  مدرن سر برآوردند و پروژهـ ملتِ  عثماني، ساختارهايِ  دولتيِ مانندِ چين و ايران و تركيه

هايي كه  بندي اما از راهِ تقسيم.  ژاپن بودشان، ترين مياب، و كاسازي در آسيا يِ ملت پيشاهنگِ اين پروژه. باوري به راه افتاد ملت
خورده  هايِ شكست هايِ به چنگ آمده از قدرت  سرزمينيا درصورت گرفت، شان   در مستعمرات اروپاييهايِ قدرتبه دست 
هايِ   پروژهآمدند كه ملت پديد ـ   با ساختارِ ظاهريِ دولتهايي كم و دوم، در آسيا و افريقا كشورهايِ جهانيِ ي در جنگ

 .دناي كن ِ هويتِ قومي و قبيله  جانشينِ شورت را در مردمِ ملي ها كامياب نبوده و تاكنون نتوانسته اند شور  در آنسازي ملت
زورِ اسلحه  با اشغال و بهاكنون ها   امريكايي.يِ ديگر، با تاريخي ديگر، افغانستان لبنان است و نمونهيِ آن عراق و  نمونه

تواند  يِ يك كشور نمي يِ اداره دموكراسي به عنوانِ ساختارِ كالنِ نهادينهولي .  ببرند دموكراسي به عراق و افغانستانندهخوا يم
 تعلّق به و جانشين شدنِ شورِاي   قومي و قبيله چيرگي بر شورِ. پديد آيد، پيدايشِ ملّت به معنايِ مدرنِ مليت و حسبدونِ 
لوحانه در گلِ اين  ها ساده به همين دليل امريكايي.  به جايي بردز بيرون و در زماني كوتاه از جاييشود اچيزي نيست كه بملّت 

  . ماجرا گير كرده اند
  

  يِ آلمان و ژاپن در برابرِ عراق و افغانستان تجربه
يِ اشغالِ عراق و   آن با تجربهنجيدنِها و س  به دستِ امريكايي،پس از جنگِ جهانيِ دوم ،يِ اشغالِ آلمان و ژاپن يادآوريِ تجربه

 در ژاپن و آلمانِ ها كاييامريبايد كرد كه  در اين نكته درنگ مي .افغانستان، از نظرِ بحثي كه در آن ايم سودمند است
 اي رو به رو  با هيچ ايستادگيها به نژادپرستي كشيده بود، ، كه كارِ شورِ ناسيوناليستي در آنخورده و اشغال شده شكست
به  )يك از كشورهايِ اشغالگر و در موردِ آلمان سربازِ هيچ( حتّا يك سربازِ امريكايي ، پس از تسليم،در اين دو كشور. نشدند

دليل اين پديده، به . اي مانندِ عراق و افغانستان رو به رو نشدند با تجربهها  در آن ، يعني.ها كشته نشد ها و ژاپني نيدستِ آلما
يِ ملّت سازي  پروژه.  بودندملت ـ   دولت دارايِ ساختارِراستي  بهآلمان و ژاپن به هنگامِ شكست و اشغال كه اين بود نظرِ من،
، به انجام رسيده بود و ايدئولوژيِ  در جهان با شتابي بيش از هر كشورِ ديگر، از يك قرن پيش از آندو كشوردر اين 

  مردمانِبه نيرومندترين شكل در ملّي را شورِساالري، توانسته بود  ارتشناسيوناليسم در گزاف ترين شكلِ آن، يعني فاشيسم و 
توانِ صنعتي و نيرويِ انساني را در خدمتِ در اين دو كشور توانست  بسيار نيرومند بود كه  اين احساسِ.دامن زند  كشورآن دو

   . كند بسيج، برايِ يك ماجراجوييِ مليِ بسيار پرخطر، جنگيِ عظيم و فراگيريك ماشينِ
، برايِ چرا به رهبريِ سياسيِ خود وــ  و سرسپردگيِ بي چون با احساسِ ناسيوناليستيِ پرشور ها ها و آلماني ژاپني

در شكست را  آن گاه كه شكست خوردندو پا گذاشتند  ترين جنگِ تاريخِ بشر به ميدانِ عظيم جهانگشايي به نامِ ملّتِ خود، 
  آلمان و ژاپن در جنگ بلكه تسليم شدنِنه تنها به معنايِ تسليمِ ارتشِها  به دستِ ژنرالنامه  ليمامضايِ تس. مقامِ ملّت پذيرفتند

به همين .  بود، به نامِ ملّت و با شركتِ سراسريِ ملّتامپرياليستيِ ملّي، زيرا كه آن جنگ يك جنگِ .هايِ آلمان و ژاپن بود ملت
 و ندبه ميدانِ صنعتِ سيويل آورساالرانه،  باطِ ارتشبا همان انض ،يِ ملّي را ههمان نيرويِ بسيجيدتوانستند دليل، پس از جنگ 

 اقتصادي و صنعتيِ آلمان و ژاپنِ پس از كاريِ شگفتخورده در دو كشورِ ويران، در طولِ كمتر از دو دهه،  دو ملّت شكست
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ها توانستند بر آلمان و ژاپن زورآور كنند  ريكاييآنچه ام.  جهاني را خيره كرد كه چشمجنگِ جهانيِ دوم را به اجرا در آوردند
اگر ). داشتاش را  و بنيادهايِ فكري و نظري اي از آن ه آلمان البته پيشينهك(نهادها و ساختارهايِ پارلمانداري و دموكراسي بود 

ر شود، به دليلِ وجودِ زيرساختِ دا زودي توانست اجرا و ريشه در آلمان و ژاپن به) دموكراتيزاسيون(گري  ساالرانه يِ مردم پروژه
  . الترين مرحله فراهم داشتنديِ تعلّق به ملّت بود كه اين دو كشور در با ي و روحيهلّم

با شكست رو به رو گذاريِ نهادهايِ دموكراسي،  يا بنيان ،گري ساالرانه ِي مردم پروژهاگر  در عراق و افغانستان اما
ين دو تعلّق به ملّت، در اشورِ ، يعني ا آن همخوان بشورِيِ مدرن و  ساالرانه هايِ ملّت تشود، به دليلِ آن است كه زيرساخ مي

 ملّت پديد آمدهشود كه  دار مي آيد و ريشه  در جايي پديد مي آيينِ كشورداريدموكراسي در مقياسِ كالنِ. كشور وجود ندارد
اي چيره   تعلّقِ قومي و قبيلهشورِها هنوز بر  علّق به ملّت در آن تشورِ مردمِ عراق و افغانستان هنوز ملّت نيستند، زيرا .باشد

 .يِ فرمانروا و ارتشِ زيرِ فرمانِ آن بود به همين دليل، شكستِ ارتشِ صدام نه شكستِ يك ملّت كه شكستِ قبيله. نشده است
 يا پيرامونيان و نوكرانِ ه بودندقبيل اش با صدام هم  او بود كه سركردگان صدام در جنگ شكستِ ارتشِ شخصيِشكستِ ارتشِ

كشورِ عراق و افغانستان تركيبي . در كار نيستهنوز  نبود، زيرا چنين ملّتي »ملّتِ عراق«شكستِ اين ارتش شكستِ . او بودند
 قومي و غيرتِبرويِ ملّي، بلكه به عنوانِ تواند، نه به نامِ شأن و آ اي مي اي كه در آن هر قومي و هر قبيله ـ قبيله ست قومي

حال آن كه در ساختارِ . يِ ديگر دشمن باشد  قوم و قبيلهتواند با مياي  هر قوم و قبيله در اين تركيبِ ناساز .اي قيام كند قبيله
مصالح و منافعِ  «كسي چيزي به نامِهنوز  اين جا .همواره در بيرون از مرزهايِ ملّي جاي دارد» دشمن«ملّت ـ  دارِ دولت ريشه
ها و  يِ كينه توانند به انگيزه ها مي ها و قبيله به همين دليل، قوم. هايِ ناسيوناليسمِ مدرن است ايدهكه از  شناسد، نمي، »ملّي

، نه دشمنِ  اشغالگر بروند» كافرِاجنبيِ«اي به جنگِ  قومي و قبيله يا با غيرتِ  دست به كشتارِ يكديگر بزنندهاي ديرينه نفرت
 و . در عراق نيز تكرار كنندان و ژاپن رايِ آلم  تجربهتوانند  مي كهند بود توهمِ بزرگِايندر ها  كاييامريرسد كه  به نظر مي. ملّت

 در آن جا. ها رو به رو هستند قبيلهها و  قوميتاز از از اين نكته غافل بودند كه در آن جا نه با يك ملّت كه با تركيبي ناهمس
 و به نامِ كرد  حكومت مي،يك ارتشِ ملّيـ ملت و  دولتنمايِ  در زيرِ ،تمام با خشونتِ --يِ تكريت   قبيله--يك قبيله

شان نشانده »سرِ جاي«ها را  افكني آن هايِ ديگر را از قدرت كوتاه كرده بود و با وحشت ها و قبيله رواييِ خود دست قوم فرمان
داشت و ايِ اين كشور بر ز زيرساختِ قومي و قبيله تازه پرده ا-- ملّي نبود ارتشِروي هيچ  كه به-- عراق ارتشِ شكستِ .بود

   . گرفتار كرد، نه مقاومتي ملّياي ـ وـ گريزِ قبيله  را در باتالقِ جنگامريكاييان
-  

  سازي در ايران يِ ملّت پروژه
يِ قرنِ  ها  از نيمهلنگان  ـ  لنگ آن،ه فرانسويِژوي ملتِ مدرن در ايران، زيرِ نفوذِ مدلِ اروپايي، به - دولتلتشكيدئولوژيِ اي

ملّت در ايران، كه   ـ جنبشِ برپاييِ دولت .رسميتِ سياسي يافت تبا انقالبِ مشروطي سرانجام  به اين كشور راه يافت ونوزدهم
ياديِ اداري و ارتشي و  بن كردنِ نهادهايِپا  بر با كوشش برايِبرداشته بود،» اصالحاتِ اميركبير«نخستين گامِ ناكامِ خود را با 

 -- در اساس الگوبرداري از ناسيوناليسمِ اروپايي بودكه -- اين ايدئولوژي.د به اوج رسي،، در دورانِ رضاشاهآموزشيِ ملّي
در  ،، هويتِ يگانهگانه، و در كلّهايِ آن را با زبانِ يگانه، فرهنگِ ي  داشت كه نشانه»ملّت ايران«گماني از چيزي يكپارچه به نامِ 

 هايِ درسي ويژه در كتاب ، بهدانانِ آن دوران به نامِ تاريخِ ملّي  اين همان تاريخي بود كه تاريخ.جست ياي م نهيِ ديري تاريخِ يگانه
 در .شكل گرفتذهنّيتِ تاريخيِ چند نسل در دورانِ سلطنتِ پهلوي  نوشتند و با اين تاريخ و ايدئولوژيِ ناسيوناليستيِ آن مي

تِ يگانه و آموزش و پرورشِ  دولاز راهِ ساختارِ ندديكوش  -- آن در اروپايِ اصليِها همچون مدل --ها ي پهلويِهدورانِ پادشا
 آن رايِچ ـوـ چون ي بيِها  آنچه را كه نشانهشي،هايِ همگاني با چنين گراي  ملي با زبانِ يگانه، و نيز به كار بردنِ رسانهسراسريِ

هايِ يك  از دلِ ويرانه ،يي اروپايِبا الگو» نيرانِ نويا« ساختنِ يِ  پروژه.دنقت، به وجود آور، در حقييافتند را در تاريخ مي
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ها و  ، با همه سستيمدرن دهايِ اداريِ و آموزشي و صنعتيِيِ آسيايي، با بر پا كردنِ نها در هم شكستهيِ  پوسيدهامپراتوريِ 
يِ جنگِ جهانيِ دوم  ضربهرفت كه   پيش ميآرامـ  آرامدر دورانِ رضاشاه  ، نه اراده و قدرتِ ديكتاتورااش، در پرتوِ هاي بنيگي بي

 و بادسريِ ، به ياريِ درآمدِ نفت بسيارباالهايِ سياسيِ  وـ  ، پس از زيرـدر دورانِ محمدرضا شاه نيزاين پروژه  .ايستاندبازآن را 
با شتابِ رساختِ صنعتي و ارتباطيِ مدرن، با ساختنِ زيهيِ او، يِ آخرِ پادشا اين بار، در دهه ،ايجادِ يك قدرتِ جهانيِ ديگر

سازي با مدلِ كالسيكِ آن،  يِ ملّت باري، پروژه .آن را از حركت بازايستاند بارِ ديگررفت كه طوفانِ انقالب  پيش مي تر بيش
به داند،   مييِ تام و تمامِ ملّت خود را نمايندهه دولتي كآن به دستِ ريزي و اجرايِ  يعني پديد آوردنِ ملّتِ يكپارچه از راهِ برنامه

 يِ ميانهيِ   باريكي از طبقههايِ و از اليه  و شورِ تعلّقِ ملّي چنان كه بايد فراگير نشد به تماميت نرسيدداليلِ بسيار، در ايران
شده  تلقين  به روايتِ رسمي به آن» يتاريخِ ملّ« و ز آموزشِ مدرن برخوردار شده كه ااي فراتر نرفت؛ اليه شهرينسبت مدرنِ  به
و ارتشِ محمدرضاشاهي، با همه ، 1320، در شهريورِ  فروپاشيِ ارتشِ رضاشاهي در چند ساعتتوان پرسيد كه مي. بود

 فرمانفرمايِ هايِ شخصيِ  ارتشتر  بيشها هنوز به اين دليل نبود كه آنآيا اش، در يورشِ يك انقالبِ ديني  توانمنديِ ظاهري
    ارتشِ ملّي؟ تا بودندركشو

 و بسيجِ »يِ ملّي اراده« با  آن بود اين پروژه»ايرانِ نوين«ملّت در    -  يِ بر پا كردنِ دولت پروژهيكي از داليلِ ورشكستگيِ 
گي و ، به دليلِ وجودِ سدهايِ نيرومندِ فرهن»يِ ملّي اراده «در حقيقت،.  شكل نگرفت--يِ ژاپن مانندِ نمونه --سراسريِ ملّي

يِ گراني  چنين وظيفهپايه تر از آن بود كه از پسِ  تر و سست جان پوسيدگيِ ساختارهايِ سياسي، در جنبشِ مشروطيت بسيار بي
المللي و احساسِ نيازِ پرنفوذترين  يِ بين ها در صحنه ملّت در ايران، به دليلِ وضعِ روابطِ قدرت  - يِ برپاييِ دولت پروژه. برآيد

به ، با رويِ كار آوردنِ رضا شاه  آن امپراتورينخست با پشتيبانيِ سياستِ ليستي آن روزگار در ايران، يعني بريتانيا،قدرتِ امپريا
  در زيرِ چترِاي قبيله  -  سياسيِ قومي-ـ  وجودِ ساختارِ بوميِ اقتصادي به علّتِ انقالبِ مشروطيت،.عمل پا گذاشت ميدانِ 

يِ  ايِ رو به فروپاشي و نظامِ ورشكسته قبيلهـ   ساختارهايِ قوميكه تنها نتوانسته بود بسيجِ ملّي كند، نه امپراتوريِ استبدادِ شرقي
پديد درستي  به دولتِ ملّي در آن ، در نتيجه، كشوري را كه هنوز ملّت وبه عبارتِ ديگر،. تر كرد  شرقي را نيز فروپاشيدهاستبدادِ

  .  كردنيامده بود، دچارِ آشوب و بحرانِ شديدتر
 بيش  وـ  ـ هايِ جدي كرد و در كارِ خود كم شملّتِ مدرن كوش  ـ  گذاريِ نهادهايِ دولت رژيمِ رضاشاهي اگر چه برايِ پايه

ها كه او  همان«ها ماند كه،  را از خود دور كند و اين تصوير از او در ذهن» اجنبي«كامياب بود، اما هرگز نتوانست شبحِ تسلطِ 
 همواره در اين بيم محمد رضا شاه هم.  و جانشينِ او نيز هرگز پاك نشدشبحي كه از ذهنِ فرزند» . او را بردندرا آورده بودند،

و سرانجام هنگامي كه ژنرالِ امريكايي، هويزر، پيغام داد كه .  مرداد آورده اند، روزي ببرند28ها كه او را با كودتايِ  بود كه آن
با هم، هرگز امريكا سپس انگليس و رواييِ پنهانِ انگليس و  شبحِ فرمان. كرد و گريختاش را جمع  بايد برود، او هم بساط

 همچنان كه دو پادشاهِ پهلوي . ملّي اندـ ملّت با خودفرمانيِ پا كردنِ دولت كارِ بر دست اندرنگذاشت كه ايرانيان باور كنند كه 
ـ ملّتِ  يِ ملّي كردند، هرگز در ته دل باور نكردند كه بر يك دولتهم با همه كوششي كه برايِ بر پا كردنِ ماشينِ اداري و ارتش

روايِ  مان كه فر؛ شبحِ اينشان سايه افكنده بود زارانگ كنند، زيرا آن شبح همواره بر روانِ ايشان و فرمان خودفرمان پادشاهي مي
اين شبح هنوز . كند ها را تعيين مي  كه سرانجام ايشان استكارِيِ پنهان دن يا واشنگتن، و اراده، در لناصلي در جايِ ديگري ست

  .كند بر روانِ اكثريتِ ايرانيان حكومت مي
  

  يِ ملّي رژيمِ ديني و مسأله
 نِهايِ ناسيوناليستيِ مدرن، ماشي  و ضدِ آرمان در اين كشور با ايدئولوژي و آرماني دينيبا جانشين شدن دولتي انقالبيو اما، 

هايِ آموزشي مدرن،   نظام. ه است جهتي يكسره ديگر به كار افتاددرك چهارم قرن در اين ي ها دولت و آموزش و رسانه
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 . استمدرنباوريِ  در جهتِ ايدئولوژيِ ملّتها كه كاركردِ آن ،دولتيِ  بودجهيِ   با هزينهملّي اند،  سراسريِهايِ عظيمِ دستگاه
مردمانِ   مدرن اند كهملّتِ ـ  هايِ بنياديِ نظامِ دولت)constituent(ملّي يكي از ساختپار  آموزش و پرورشِ هايِ دستگاه
  علوم و فنونِ مدرن و با باديده  برآوردنِ نيازهايِ كشور به كادرِ آموزشبرايِهايِ ملّي  از كودكي در جهتِ هدفرا كشور 

  .  دهند  پرورش ميباورانه ذهنيتِ ملّت
 --اي و مدرسيِ ديرين را گرفت خانه  كه جايِ نظامِ مكتب--يران در ا سراسرينظامِ مدرنِ آموزش و پرورشِ

يِ  ، بر پايهآموزشِ ملّي  ايدئولوژيِ. بر بنيادِ ايدئولوژيِ ملّي بر پا شد و توسعه يافتهايِ اصليِ اروپاييِ آن،  همچون مدل
ديده برايِ   و آموزشيافته پرورش ِ انيرانيِ آرماني بود، يعني اير ايپرورشِ وطيت، مشرمِ ايرانيِ برآمده از انقالبِناسيوناليس

يِ   اساسي در برنامههايِ آموزشيِ  يكي از مايه،يِ ابتدائي آموزشِ تاريخِ ملّي به روايِت رسمي، از دوره. خدمت به آرمانِ ملّي
ميانِ مدلِ  كه كيد هم،، و با تأبگوييمبايد  مي اين را نيز البته .شد آموزشِ ملّي ست، كه در ايرانِ دورانِ پهلوي نيز دنبال مي

 اما، به هر حال، .هايي ژرف و پر نشدني بسا شكاف  هست؛ چههايي كند شكاف راهنمايِ آرماني و آنچه در واقعيت عمل مي
ها و عملكردِشان،  درستي يا به دروغ و نمايش، بر حسبِ طبيعتِ نظام  به،رفتار و گفتار در هر نظامِ بشري، برايِ توجيهِ خود

   .ستبه يك مدلِ آرماني شان  كرد روي
چهار ـ  باورانه بود و يك روايتِ رسميِ تاريخِ ملّي را در ذهنِ سه ايدئولوژيِ آموزشيِ دورانِ پهلوي، به هر حال، ملّت

ي را شورديدگانِ چند نسل پديد آورد يا  در آموزشاين روايت توانست شورِ ملّي و احساسِ تعلّقِ ملّي را . نسلِ ايراني نشاند
رو  يافته بود، نينموديِ شهري  يانهيِ م  در ميانِ باسوادانِ طبقه) روشنفكرانو سپس( هايِ نخستينِ منورالفكران تِ نسله به دسك

، و كوشش براِي محو كردنِ   نيمه ملّيها به دستِ ارتشِ نوبنيادِ ملّي، يا يِ آن»فتنه«ها و خواباندنِ  ها و قبيله  سركوبِ ايل .دهد
يمِ رضاشاهي و ي و قومي در روحِ ملّي از راهِ نظامِ آموزشيِ رسمي و ماشينِ تبليغاتِ دولتي،  هدفي بود كه رژا روحِ قبيله

و ضعف و پوسيدگيِ فرهنگي نگذاشت كه » ملّي«هايِ  نياناما كوتاهيِ زمان و سستيِ ب.  ندكرد اش دنبال مي روشنفكرانِ وابسته
 1320 در شهريورِ ا سرنگونيِ دولتِ رضاشاهي ب.ني، و حتّا تركيه،  استوار كندسازيِ ژاپ تيِ ملّ هايِ خود را، مانندِ پروژه ريشه

يكسره اش،   با سرنگونيِ فرزندـ سي و چند سال پس از آن آن پروژه ، بر اثرِ آن، شد كهروا جو ديگري بر ايران و جهان فرمان
  .ماندناكام 

 هست و به هر نامي  هر چه-- ديگري خود را حاكم كرد كه رسميِبا رويِ كار آمدنِ جمهوريِ اسالمي ايدئولوژيِ
باوري و جهادِ ايدئولوژيك بر ضدِ آن يكي از  ِ ملت شعارهايِ ضد.  نيستايدئولوژيِ ملّي به هر حال، --كه ناميده شود

» انترناسيوناليسمِ اسالمي «عيزيرا رژيمِ اسالمي خود را به نو. شعارهايِ اساسيِ حكومتِ برآمده از انقالبِ اسالمي بوده است
يِ  كوشيده است كه كينه و نفرتِ ديرينهو در اين جهت . شمارد  مي»امتِ اسالمي« و ملّتِ ايران را بخشي از داند بند مي پاي

تِ  سياسدر نتيجه،. از ميان بردارد» اسالمِ نابِ محمدي«، به نامِ اش  و در نمايِ رسميظاهر شيعه و سّني را، دستِ كم به
جنبشِ اتقالبيِ هدفِ . كند هايِ تبليغي و القاييِ آن هدفِ ديگري جز پروردنِ ايرانيِ آرماني را دنبال مي  و مايهآموزشيِ اين رژيم

نظر ت را در اكنون بايد اين واقعي. ست» اسالمي « انسانِ آرمانيِنظامِ آموزشيِ آن پديد آوردنِايدئولوژيِ رسميِ اسالمي و 
گري به جوانان عرضه  بكل با خوانشِ ديخ راپرورش يافته اند كه تارياي  زشيوراني در نظامِ آم از جوانانِ ايداشت كه دو نسل

 سازي تهدفِ آن، به هر حال، ملّمي قرار دهد كه  رژيدر خدمتِ ايدئولوژيِن بار اي را خواهد تاريخ ؛ خوانشي كه ميكند مي
، بلكه باشدبوده چندان كامياب  سازي  در جهتِ امت  سد كه اين پروژهر به نظر نمي. سازي ست امتمدعيِ نيست بلكه 

گزافِ ناسيوناليستي را نيز در به عنوانِ واكنش، شورِ از جمله،  و، تر كرده  بسيار ژرف راهايِ هويتيِ مردمانِ اين كشور شكاف
 در ، به هر حال، ماشينِ آموزشيِ فراگيرِ كشوريبه عنوانِ » اسالمي«نظامِ آموزشيِ  .شدت برانگيخته است هايي از مردم به اليه

دار شدنِ  در بي آن راهايِ  نشانه كرده است كه بازيبسيار اثرگذاريدورانِ پهلوي نقشِ  سازيِ يِ ملت  پروژهجهتِ خنثا كردنِ
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د باي ي برايِ آن از ياد نمينگر  كنوني و آيندهرانِ اياي از  را در هر ارزيابي اساسيلِاين عام. بينيم  در ايران ميشورهايِ قومي
  .برد
  

   پسامدرنسازيِ ملّت
 هايِ مدرن، از سويي، ملّت ـ دولت. هستندهايِ دورانِ مدرن در تاريخِ اروپا  سازي پديده هايِ ملّت چنان كه گفتيم، پروژه

  بر و، از سويِ ديگر، ، اند يِ فرديها دموكراسي و آزاديگذارِ  كه پايهآيند  باوري و فردباوري پديد مي هايِ انسان يِ ايده برپايه
يِ توجيهِ عقليِ  گذارِ دولتِ مدرن و شالوده ، كه پايه)volonté générale ; general will(يِ مفهومِ خواستِ همگاني  پايه

 پديد انقالبِ صنعتي. كند ملّتِ مدرن را انقالبِ صنعتي فراهم ميـ و اما، زيرساختِ ماديِ دولت. فرماييِ آن است فرمان
ملّت در درونِ آن كاركرد  ـ  يِ بورژواييِ مدرن است كه نهادهايِ سياسيِ دولت يِ ساختارِ اجتماعي و اقتصاديِ جامعه آورنده
يِ  اختارِ يكپارچه شدهس. يِ صنعتي استاندارد كردن برايِ كارامديِ بيشتر است هايِ اساسيِ جامعه از ويژگي. دارند

» بيگانه «يكپارچگيِ فرهنگي و زدودنِ عناصرِ به سويِ رِ مدرن، به نامِ يكپارچگيِ تاريخيِ ملّت، كشوـ  دولتسياسيِ ـ  اقتصادي
يِ سراسري كردنِ زبانِ رسميِ  يكپارچگيِ زباني، بر پايه. كند  نيز حركت مي-- بنا به تعريفِ رسميِ آن--از درونِ فرهنگِ ملّي

ترين )extremist(ويژه در گزافگرا  سازي به ترين روندهايِ ملّت اي  پايهاز جملهدولت در واحدِ جغرافياييِ ملّي يا كشور، 
يِ ناپلئوني و آلمانِ بيسماركي و  يِ تاريخي را در فرانسه يِ برينِ اين گرايش و تجربه نمونه. باوري ست شكلِ ايدئولوژيِ ملّت

   .ان ديدتو در اين دو كشور مي هايِ پس از آن، تا پايانِ جنگِ جهانيِ دوم،  دوره
 هايِ گزافگرايِ خواهي ر پرتوِ آرمان دسازي هايِ ملت  پروژهد داشت آن است كه يِ ديگري كه به ياد باي نكته اما،

يِ نوزدهم بود، با پا كردنِ دو جنگِ جهانيِ  يِ ايدئولوژيكِ اروپامداريِ سده كه پشتوانه، باوري درآميخته با نژادباوري ملّت
هايِ  خود را در كشورهاي مادرِ ايدئولوژيتندرويِ بردِ  نِ بيستم،يِ دومِ قر  از نيمهايِ اروپايي،ه هولناك در ميانِ ملّت

انِ سازي در درازايِ قرنِ نوزدهم تا پاي يِ ملت البته، فراموش نبايد كرد كه پروژه. است  و نرم شده از دست دادهناسيوناليستي
هايِ  پايي با زيرساختهايِ ارو  ملّت، يعني. ك شده استنزديار بسي خود نيِن كشورها به هدفِ آرماوم در ايجنگِ جهانيِ د

سر سازي   و زبانِ ملّي حدودِ دو قرن است كه از دلِ فرايندِ ملّتسياسيِ ملّي و احساسِ همگانيِ تعلّق به ملّتـ  اقتصادي
كند و بر پيوندهايِ  ها عمل مي رن است كه در آندوق» روحِ ملّي«به عبارتِ ديگر، . دهند برآورده و به زندگانيِ خود ادامه مي

 پس از يِ گزافكار در كشورهايِ اروپايي باورانه  اما، با كاهشِ قدرت و شدتِ ايدئولوژيِ ملّت.اي چيره گشته است قومي و قبيله
 كه ميراثِ --يِ اقتصادِ ملّي راها يِ دومِ قرنِ بيستم، كه زيرساخت انقالبِ صنعتيِ نو در نيمهژه با وي بهو ، جنگِ جهانيِ دوم

گير  هايِ ملّي به در آورده و كُره ساختارهايِ اقتصادِ صنعتي را از قالب دگرگون كرده و --قرنِ نوزدهم استانقالبِ صنعتيِ 
 يكي از . و سياسي در يك واحدِ فراگيرِ اروپايي گشوده شده استزهايِ ملّي به رويِ وحدتِ اقتصاديكرده است، مر

 در پذيرشِ بسگانگيِ فرهنگي و زبانيزبانيِ ملّي به  يِ يكپارچگيِ فرهنگِ ملّي و تك هايِ مهمِ اين فرايند بازگشت از ايدهآمد پي
با ا ت شناخته شده و حتّ به رسميدر درونِ واحدهايِ مليه امروز  بودنو چندزباني چندفرهنگي .درونِ يگانگيِ ملّي ست

 كسي ست كه شناسنامه و  امروزهنظرِ رسمي، فرانسوي و آلماني و سوئدي و ايتاليايياز . شود انگيخته ميسياستِ رسمي 
هويتِ «به عبارتِ ديگر، . اصل زباني و فرهنگي و نژاديِ او از كجاستن كه  نظر از اين كشورها را دارد، صرفِيِ اي گذرنامه

هايِ قانوني و نيز به جاي آوردنِ  ز حقوق و حمايتشود، يعني برخورداري ا  تعريف مي يك دولتدر رابطه با شهرونديِ» ملّي
   . و نژادي، تاريخيو نه هيچ عاملِ فرهنگي، هايِ شهروندي؛ تكليف

ها  پراكنشِ ايدها ي كه از راهِ جهانگيريِ كولونياليسمِ اروپايي ،ـ ملّت اما، در موردِ بسياري از ساختارهايِ ظاهريِ دولت
لِ نبودِ پديد آمده اند، به دلي) يِ يوگوسالوي نمونه( افريقا و حتّا اروپايِ شرقي  در آسيا وهايِ مدرن و ايدئولوژي



8 

ارِ ، با فروپاشيدنِ ساخت»روحِ ملّي«يِ آن، و در نتيجه، نبودِ  گر و نهادهايِ پايدار كننده سياسيِ يگانهـ  هايِ اقتصادي زيرساخت
شتاب از هم  ظاهري به» وحدتِ«زور نگاه داشته است، آن  را به» وحدتِ ملّي«تنِ قدرتي كه  رفظاهريِ دولتِ ملّي و از ميان

در موردِ ايران،   .چندان كه بايد گويايِ اين نكته هستهايِ يوگوسالوي و افغانستان و عراق در پيشِ چشمِ ما  نمونه. پاشد مي
ن به سر طِ جهاني كه اكنون در آشرايكاره ماند و اكنون بايد از ديدگاهِ ديگري، همساز با  چنان كه گفتيم، اين پروژه نيمه

گيِ قومي در درونِ يك واحدِ فرهن  از ديدگاهِ پذيرشِ اصلِ بس، يعني؛بينديشيم ملّي تِيِ هوي ، به مسألهمبري مي
  .سياسيِ ملّيـ  اقتصادي

  1384آبانِ 
Créteilفرانسه ،  
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