
  ي تعارض با واقعيات اجتماعدر يمفاهيم اجتماع
  

  ناصر ايرانپور
  

اصوالً در ايران کمتر مفهومي معني غيرمجازي خود را دارد و کمتر 

اي  مطلب سياسي که در رکاب حاکمان تدوين نشود، غيراستعاره

شفافيت و علنيت که الزمة روشنگري، صراحت، . دگرد فرموله مي

عة سالم و دمکراتيک است، در ايران، روشنفکري و اساساً هر جام

، چندان  نيز و غيرحکومتيمستقلنگاران  حتي در بين اکثريت روزنامه

 نيست، چه برسد به اينکه پاية اصلي روحيه دار  و ريشهرايج

  . جويانة متدولوژيک آنها باشد کنکاشگرانه و منش حقيقت

 ؛ني دارداين امر در درجة نخست ريشه در سنت الينقطع استبداد ايرا

ايرانيان براي در امان ماندن از تيغ سانسور و تعقيب و مجازات گاهاً به 

! زنند که هر کدام شايستة مدالي است  زباني دست مي»ابداعات«چنان 

نظر از جوانب مثبت آن  ، صرف»نوآوريهايي«اما آن روي سکة چنين 

 و با يو گذشته از اينکه نبايد پنداشت که اين کار در همة موارد تعمد

آشفتگی زبانی و به ويژه تواند  يگيرد، م ينيات سوء صورت م

 از محتوا و مضامين واقعي خود ي و سياسيمفاهيم اجتماعشدن  تهي

گيرند و  باشد، از جمله با اين پيامد که گاهاً  مفاهيم مثبت بار منفي مي

  . منفي بار مثبت

اي ذيل ها و عبارته  نمونه واژهياين سرنوشت را در ايران برا

 معرفي يک =به جاي سرکوب پليسي و نظامي  (»نگاه امنيتي«: اند داشته

که در  (»مرکزگرايي«؛ )اي مثبت کارکرد و سياست منفي بعنوان پديده

 معرفي يک مکتب =شود ي بکار برده م»شووينيسم«ايران به جاي 

به جاي  (»ملي«؛ )ي نه الزاماً منفيضددمکراتيک بعنوان گرايش ادار

دولتي « يعني »کردن ملي«؛ مثالً در ايران »دولتي« و »نيستيشووي«

 و اين يعني =  استي امنيت دولت»يامنيت مل« و مقصود از !!»کردن

مثبت وانمود کردن مضمون واقعي يک سياست و رويکرد منفي 

، تا آنجا که به مليتهاي »ملي«به جاي  (»قومي« يا »محلي«و ) معين

 اينجا نيز جايگزيني يک صفت =د شو غيرفارس ايراني مربوط مي

  ). شود مثبت با يک صفت منفي ديده مي

اي ديگري نيز وجود دارند که  به همين ترتيب مفاهيم پايه

تاکنون تعريف علمي ـ تاريخي از آنها ارائه نگرديده است، هر چند 

 حاکميت و يباختن رويکرد ايدئولوژيک ـ آئين که آنها از زمان رنگ

به تکيه کالم دوباره  آن، ي ناسيوناليستتر شدن وجه پررنگ

اند و شايد کمتر مفاهيم  سياستمداران ريز و درشت کشور تبديل شده

ملت « .ديگري را بتوان يافت که به اندازة آنها کاربرد داشته باشند

 لذا بايد تابوشکني کرد و با .باشد  از مهمترين اين مفاهيم مي»ايران

 »ملي« چيست و »ملت«جداً : دشفافيت و صراحت غيرمتعارف پرسي

 » قومگرا« چيست؟ و »قوم« کيست؟، »ايراني« چيست و »ايران«کيست؟ 

هويت ملي « کيست؟ آيا اساساً مقوالتي به نام »گراي محلي خاص«يا 

هويت و وجه « وجود دارند؟ اگر دارند، »ملت ايران« و »ايراني

 از چه »انايراني« کدام مؤلفه است و اين »مشترک و ملي ايرانيان

وظايف و حقوق برابري برخوردارند؟ در اين راستا راهگشا خواهد 

شووينيسم چيست؟ : بود، چنانچه سواالت ذيل را نيز مطرح نمود

ترين حقوق  فاشيسم چيست؟ و محروم ساختن ميليونها انسان از ابتدايي

انساني، سياسي، فرهنگي و غيرةشان تنها به صرف اينکه به يک گروه 

زباني، ديني و مذهبي معين تعلق ندارند، چه ناميده نگي، ملي، فره

  شود؟  مي

و آنها را صد البته نبايد به . طلبند هر يک از اين پرسشها پاسخ مي

هاي  کردن و انحراف افکار عمومي توده  براي ردگمسياق گذشته

زبان  الي شعرهاي اين يا آن شاعر فارس  در البه،ستمديدة غيرفارس

قانون اساسی انقالب « و يا مثالً در هاي پيش زيسته در هزاره

 که هيچگاه هيچ بند مثبت آن اجرا نگرديد و به قريب يک »مشروطيت

اين شايسته است که  بلکه گردد، جستجو نمود، سده پيش برمی

از لحاظ تجريدي بر اساس جديدترين تحليلها و متدهاي علوم  ،کاوش

هايي   و دادهيبه ويژه اتنيکاجتماعي و از لحاظ عملي بر پاية واقعيات 

... اي و  که نظام موجود سياسي، حقوقي، اقتصادي، فرهنگي، رسانه

طبيعي است که در چنين . ، صورت پذيرددهند کشور بدست مي

. خواهند بود، بل علمي و جهانشمول »ايراني«ها نه   اين پاسخصورتي

 مشاهده کند که  به ويژه از آنجا اهميت پيدا مييذکر اين نکتة بديه

 وجود دارند که ايران »نظران صاحب«شود، در ايران طيف معيني از  مي

دانند و اگر هم از نظر انتزاعي اين يا آن واقعيت  را تافتة جدا بافته مي

شوند که گويا اين يا آن  علمي را بپذيرند، در نهايت اما مدعي مي

ين گونه کند، و بد حل در مورد ايران صدق نمي تعريف، اين يا آن راه

کنند، به   لذا تالش مي؛دانند ايران را تابع هيچ قانونمندي علمي نمي

  .  بدانها بيابند»ايراني«  به اصطالحزعم خودشان پاسخهاي

افزون  البته مشهود است که در ايران با سمتگيري دم

هاي پيچيده شدة  پارتيکوالريستي آن، پاسخهاي قبلي که چون نسخه

 وجود داشتند، اکنون ديگر هر چه بيشتر يدولت ـ يدکترين ناسيوناليست

افتند؛ به اين معني که ديگر تبيين واحدي از مضمون اين  ياز اعتبار م

مفاهيم کليدي در ايران بين انديشوران و فعاالن سياسي طيف از لحاظ 

 ناهمگون مردماني که مقوالت فوق ظاهراً به آنها ي و اتنيکيسياس

 طبع آن، افراد، نيروها و طيفهاي مختلف گردد، وجود ندارد و به برمي

کنند، به فراخور و از  اي که به اين مفاهيم استناد مي فکري و سياسي

 . نمايند زاوية ديد و مصالح خود تعاريف متفاوتي از آنها ارائه مي

 که ديگر کمتر باشد  اين مي اين فرآيند و تبعات از عواقبييک

 و »ها ترين ايراني اصيل« و »يورمرزداران غ« و »سلحشوران«کاله شرعي 

 و از اين دسته »نظام همه را دوست دارد« و »بنيانگذاران تمدن ايراني«

کن و دماگوژيک سر   از محتوا و ردگميها و عبارتهاي ته واژه

 داخل   غيرفارسي مليتهايانه، يعنيگر هاي انحالل مخاطبان اين نظريه

اين طيف که اساساً ديگر  از يرود و حتي کم نيستند کسان ايران، مي

  .  نيستند»ملت ايران«قائل به وجود موجود موهومي به نام 

در هر حال، اينکه هر از چندگاهي جنبشهاي ملي يا به قول بر 

تحريکات «ها  مسند قدرت سياسي و نظامي و اقتصادي نشسته

 را به »ملت ايران«، اين چنين دولت و »بيگانه« به اشارة »قومگرايانه

کشند و براي نمونه قتل جواني شوريده يا کاريکاتوري به  يچالش م

گردد، دال بر جاري بودن   با چنين ابعادي تبديل مي»شورش قومي«

 »ملت واحد« و اين »ايرانيان«آيا اينکه اين . همچون چالشهايي است

 چندهزارساله و دست کم يک قرن تاريخ  ادعاييپس از يک تاريخ



ريزند و مثالً خواستار تدريس زبان مادري   به خيابانها مي»سازي ملت«

شوند و در  خود ــ آذري، کردي، عربي، بلوجي و ترکمني ــ مي

اعتراض به سياستهاي آسيميليستي و وضع نابرابر موجود عرق و غرور 

 ي ناسيوناليستيها و سياستها خود را که طبق برنامه) »قومي«يا (ملي 

ماند، به اين نحو  ي مي از آن باقيبايست اثر يالقاعده نم يحاکم عل

 به نمايندگان فکري آنها هر روزسرآمدان و دهند و تازه  بروز مي

خودباورتر و به تعبيري ديگر تر و مرکزگريزتر و  طلب  انشقاقتعبيري

گردند، نمايانگر فقدان همچون وحدت به اصطالح  تر مي ذات به قائم

   نيست؟ »ملي«

اي وجود   وحدت بينشي پايهحال که مبرهن است، ديگر چنين

ندارد، بايد پرسيد که چه کسي و کدام طيف، با چه دستگاه نظري و 

 يدر کدام جايگاه حقوقي و سنگر سياسي و ايدئولوژيکي و اتنيک

در . کند  ارائه مي»ملت«کدام تعريف معين را از مفاهيم فوق به ويژه از 

عمدتاً برند،  ار ميبندي افرادي که اين مفاهيم را بک تالش براي کالسه

اي را آناني  دسته: توانيم از هم متمايز سازيم دو گروه متفاوت را مي

دهند که بـا يـا بالواسطه، علناً يا نهاناً، آگاهانه يا ناآگاهانه  تشکيل مي

 يطلبي قوم از منظر انکارناپذير شووينيستي از اقتدارگرايي و عظمت

گرايانة آن  رتر و تبعيضفارس و موقعيت حقوقي، سياسي، اقتصادي ب

 »ايراني« و »ملي«و تازه اين رهيافت و راهبرد را جعالً (کنند  دفاع مي

و اتفاقاً از همين زاويه و يا براي تداوم چنين سياستي ) نامند نيز مي

کنند، و دستة ديگري که از ستم ملي، سياسي،  پردازي مي مفهوم

د، از زاوية رو کم مي منالد و ک و اقتصادي روارفته بر خود ميفرهنگي 

 را که زدايي و تکوين خودآگاهي و شعور ملي خود همة آنچه ستم

 قـزريـ و تزـويـجـ تعريف و تبيين و، آري، تدستة اول تاکنون براي آن

 مفاهيم کليدي علوم اجتماعي را  در اين راستا وده، زيرسوال ببرنمود

   .از نو پردازش و بازتعريف کند

، معرفتیاي  کژراههبندي  ز، اين صفبنابراين، اين تماي

 نيست، بل حکايت از منظرها و دستگاههاي الساعه  خلقانديشی کج

 نيست که اتفاقي. فکري و نهايتاً از منافع و مصالح مختلف دارد

دهد، نه  تعاريفي که به ويژه دستة اول از مفاهيم نامبرده ارائه مي

 جامعة متنوع ايران، بلکه ارتباطي با علم دارند و نه قرابتي با واقعيات

 است صرفاً به منظور دستيابي به يک هدف معين اي يپرداز مفهوم

زبان «در همين راستا کم نيستند کساني از اين گروه که . سياسي

 را »شاهنامة فردوسي« و حتي »هويت ايراني« نشانة خود را »فارسي

بته بدون اينکه ال!!! دانند  اين خطه مي»شهروندان« همة »شناسنامة ايراني«

، مردمتره هم خورد کنند و از اين غيرفارس  »ايرانيان«براي زبانهاي 

که گويا بر اساس شواهد و قراين موجود در اکثريت نيز قرار دارند، 

 خود يکم چون مطيعان و موجودات انساني مستعمرات داخل دست

ن خواهيد که ما زبا آيا مي«: نظري در اين ارتباط بخواهند و بپرسند

گيري  ، آنرا با بهرهقرار دهيمشما !! »ملي« و »مشترک«فارسي را زبان 

از منابع مالي که از جمله از آن خود شما و فرزندانتان و نسلهاي 

، تا شما با اين )بياموزانيم: ببخشيد(آيندةتان است به شما تحميل کنيم 

 کنيد و ديگر زبانهاي دنيا چون انگليسي، (!!) »سازي فرهنگ«زبان، 

را در مدارس و مؤسسات ... فرانسوي، عربي، آلماني، چيني، روسي،

آموزش عالي فرابگيريد، ولي در زادگاه و خاک و سرزمين آبا و 

   »اجدادي خود اجازة آموزش به زبان مادري خود را نداشته باشيد؟

هاي شووينيستي هر روز بيش از پيش  آثار زيانبار همچون تبيين

ه رويدادهاي اخير آذربايجان و پيش از آن، در به ويژ. گردد نمايان مي

، ضرورت بازبيني اساسي در چنين تعاريف ...کردستان و خوزستان 

 و تهي گشته از مضمون دمکراتيک »مآبانه فرانسوي«گرايانة  ذهني

گرايانه، اقتدارگرايانه و مخرب و  مفاهيم و پايان دادن به کاربرد اراده

الشمس ساخته است؛  بار اظهرمنکش آنها را براي چندمين  تنوع

مفاهيمي که تعبيرات رايج آن در ايران ساخته و پرداختة عصر 

 سهواً »سازي ملت«خوردة  گراي پيشاروشنگري و پروژة شکست مطلق

باشد و اکنون در   ناميده شدة رضاشاهي و آتاتورکي مي»مدرنيستي«

رشان ة سوم نيز هر روز چون پتکي بر سر مردمي که گناه کبي هزار

!! »زبان مشترک«نگفتن به زبان ملت حاکم تحت عنوان مجعول  سخن

است و يا به اين جرم نابخشودني که خواستار برخورداري از اجازه و 

امکانات براي آموزش زبان مادري و ناميدن آزادانة فرزندانشان، 

خيابانها و اماکنشان به زبان خود، و پخش برنامة تلويزيوني سراسري به 

ترين  نشدة خود، اين ابتدايي اقعي و سانسور نشده و تحميلزبان و

، هستند، يگشته بر پاية اصول فاشيستنحقوق و آزاديها در هر جامعة بنا

اي که در نهايت بايد به تحول بنيادي نظام  شود؛ بازبيني کوبيده مي

آميز سياسي  ساختي و تبعيض فکري شووينستي آنها و ساختار تک

مسلم .  چه که يقيناً فردا براي آن دير خواهد بودزائدة آن بيانجامد،

د نگونه نخواه  کبکپيروان بينش شووينيستياست که حتي اگر 

د و به بازبيني بنيانهاي فکري خود نواقعيات دوروبر خود را ببين

طلبانة مليتهاي  جنبشهاي حقد، ند و در نهايت با آن گسست کننبپرداز

، روند خودآگاهي ملي خود را د ايستادن از حرکت بازنخواهايراني

تسريع بخشيده و اين ديناميزم بالشک منشاء معرفتها و حرکتهاي بيش 

  .از پيش خواهد شد

 کوتاه که ابتدا بنا بود نوشتةکنيد، اين  يهمانطور که مالحظه م

 به سبب اکنون، اما  در همين ارتباطاي هترجمي براباشد  يدرآمد پيش

، رسالت خود يابد يم انتشار ة حاضرالتر شدن آن به صورت مق يطوالن

گفته قرار نداده است، بل   از مفاهيم پيشجامع و مانعيرا ارائة تعريف 

 ينگر براي يک بازباشد مي ندايي  و است ترسيم خطوطي کليتنها

   .يشناخت  و جامعهي در اين حوزة اجتماعياساس

معطوف به آن خواهد توجه خوانندگان را  ينگارنده مآنچه که 

 ي که تاکنون برايتعاريفباشد که  يمانگاشت و برداشت  اين سازد،

، بازتاب اند  ارائه گرديده» ايرانملت« مفهوم ياين مفاهيم به ويژه برا

 ي تجريدي، بل تالشهايباشند مي رنگارنگ ايران نيواقعيات و سيما

پردازان ناسيوناليسم فارس تحت عنوان  از جانب نظريهاند  بوده

به منظور پيشبرد   جامعة ايرانتنوع ي الپوشانيبرا »يايرانگرايي  يمل«

با هزينه کردن  »ملت ايران«ساخت و پرداخت به اصطالح پروژة 

داشتن  نگه  عقبي غيرفارس ايران و به بهايصرف از مليتها

 آنها به  مستقل حياتاتنيکي  ــي فرهنگ ويجوانب سياسسيستماتيک 

  .سود ملت و فرهنگ حاکم فارس

 خدمت به اين بحث و ضرورت ايجاد يک دگرديسي يستادر را

و دگرانديشي بنيادي در ارتباط با تعريف اين مفاهيم و استنتاجات و 

صيانت « تحت عنوان   علمياي ه آن، در حال ترجمة مقالي سياستبعات

 »ياز اقليتها و مفهوم ملت در گفتمان تاريخ انديشه از زمان روشنگر

 و در رسانده آن را هر چه زودتر به اتمام هستم که اميدوارم بتوانم

  . بگذارمعالقمنداختيار انديشورزان 
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