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يژه ای ميباشند، بايسته است که در چارچوب يک پارادايم تحليلی که در علوم اجتماعی برای شناخت مفاهيمی که دارای بار معنايی و

چنين است که نمی توان مفاهيمی در اين علم را که پيشينه ای . آن مفهوم را در برگيرد، پژوهش و واکاوی پيرامون آن صورت گيرد

بنا به همين دليل روشن متدولوژيک . نمودجای ميگيرد در دوران پيشامدرن بررسی و تحليل " مدرنيته"مدرن داشته و در پارادايم 

را در ) nationalism" (ناسيوناليسم" و مسلک سياسی ماخوذ از آن ) nation" (ملت"است که نميتوان مفاهيم مدرنی چون 

به اين ترتيب برای واکاوی مفاهيم نوين . صدق ميکند اين حکم برای ساير مفاهيم مدرن نيز. اعصار پيشامدرن شناسايی نمود

و  )ethnicity( "قوميت"ضمن اينکه می توان به تبارشناسی اينها در چارچوب مفاهيم پيشامدرنی چون " ملی گرايی"و " ملت"

متداول در " ملت"که واژه  از آنجايی .پرداخت، نبايد از چارچوب پارادايم علمی آنها خارج گشت) patriotism" (ميهن دوستی"

 با توجه به آنچه گفته شد ميبايست که از اين زاويه به آن بنگريم و به پيشينه ماهيت و  علوم اجتماعی نيز مفهومی مدرن است،

 .مشتقاتش در ايران بپردازيم

  

ملت پديده ای تاريخی و جامعه شناختی و ترکيبی است، از گروههای نژادی، خويشاوندی، 

الی در دوره زبانی و عوامل عينی گوناگون که پس از فروپاشی جوامع برده داری و فئود

. پديدار شده است) 1648(و به ويژه پس از قرارداد وستفاليا ) م١٧٨٩-١۴٩٢(عصر جديد 

اين اجماع و توافق عمومی هم وجود دارد که ملت جماعتی وابسته به سرزمين و جدا از 

 .گروه نژادی قبيله ای و دينی مردمان است

  

است که از سنت فکری " برداشت سياسی"نخستين برداشت . ت وجود دارددر دانش سياست سه برداشت عمده درباره خاستگاه مل 

. است" دولت"بر اساس اين برداشت ويژگی اصلی يک ملت تکوين سازمان سياسی در شکل . انقالب فرانسه سرچشمه ميگرد

 که -اما برداشت سوم . داست که عوامل فرهنگی و به ويژه زبان را عامل اصلی پيدايش ملت ميدان" برداشت فرهنگی"برداشت ديگر 

بر اساس اين ديدگاه پيدايش يک ملت وابسته .  يک نگرش ميانی دارد-برداشت پذيرفته شده امروزين در اغلب محافل آکادميک است

به همين ترتيب سازمان سياسی نيز به . به بنيادهای فرهنگی است اما نه تا اندازه ای که هويت ملی را به هويت قومی تقليل دهد

است که شکل دهنده اصلی يک " اراده با هم زيستن"به همين دليل، در اين نظريه . ايی نميتواند عامل تشکيل دهنده ملت باشدتنه

منجر ميشود، " آگاهی ملی"اين اراده همزيستی نيز بی ترديد در پی وجود يک تاريخ و خاطرات عمومی که به پيدايش . ملت است

ملت پديده ای تاريخی و «: ک بيان جامع و فراگير ميتوان مفهوم ملت را چنين تعريف نمودبه اين ترتيب در ي) 1.(شکل ميگيرد

جامعه شناختی، و ترکيبی است از گروههای نژادی خويشاوندی زبانی و عوامل عينی گوناگون که پس از فروپاشی جوامع برده داری 



اين اجماع و توافق . پديدار شده است) 1648(اد وستفاليا و به ويژه پس از قرارد) م١٧٨٩-١۴٩٢(و فئودالی در دوره عصر جديد 

 )2(» .عمومی هم وجود دارد که ملت جماعتی وابسته به سرزمين و جدا از گروه نژادی، قبيله ای و دينی مردمان است

گان جامعه به ميزان ملتها زمانی به وجود می آيند که باشند. بر اساس اين تعريف ميتوانيم زمان پيدايش مفهوم ملت را هم بيابيم

" به اين ترتيب که با علم از تعلق خويش به يک گروه گسترده غير مذهبی و فرا قومی به نام . دست يابند" آگاهی ملی" مشخصی از

در ايران همواره نوعی آگاهی . اين مقوله ايست که در ايران سابقه ای ديرپا دارد. ، به بيان چيستی هويتی خويش بپردازند"ملت

وجود داشته و وجود شاهنامه فردوسی و نيز تاريخ نويسی کالسيک ايرانی که در جای جای " تعلق سرزمينی"نسبت به جمعی 

کشور به پاسداشت خاطرات جمعی تاريخی و اساطيری ايرانيان می پرداخته اند، بنيان نظری مستحکمی را برای آگاهی سرزمينی 

در اين ميباشد که در مورد نخستين " آگاهی ملی"با " آگاهی سرزمينی" ميان اين اما تمايز اساسی. ايرانيان فراهم مينموده است

جلوه گر ميشود ولی در آگاهی متاخر اين " نهاد پادشاهی"ايرانيان معطوف به سرزمينيست که تجلی آن در " وابستگی جمعی "

در ميهن دوستی . ميباشد" ملت گرايی"با " یميهن دوست" اين همان نقطه تمايز اساسی. قرار ميگيرد" ملت ايران" بر تجلی گاه

يعنی در آگاهی سرزمينی پيشامدرن تعلقات ملی معطوف به ". آگاهی ملی"بوده ولی در ملت گرايی " آگاهی سرزمينی"آگاهی جمعی 

 )3.(است -به مثابه پاسدار آن -زادگاه و فرمانروا 

  

 قومی است که در پی پيدايش پيامد مرحله ای نوين از رشد تاريخی گروههای" ملت گرايی"

 پديد می آيد و در پی آن - خواه به صورت جبری و خواه اختياری–" اراده همزيستی "

می بايست که تا " اراده همزيستی"همانگونه که پيشتر نيز گفته شد پيش از شکل گيری اين 

يک يعنی از موجوديت خود به عنوان . باشد" آگاهی ملی" ميزانی جامعه بهره مند از 

 .آگاه باشد" ملت"

  

" سنتز دياليکتيک هلنيسم در ايران"ميهن دوستی کهن ايرانی به طور تقريبی از قرن اول ميالدی در زمان سلسله اشکانی به مثابه 

 شاهنشاهی ساسانی که ايران واجد دولتی با ويژگيهای ابتدايی يک دولت فراگير ملی گرديد، اين ميهن  پديد آمد و پس از تاسيس

ضمن اينکه گسستهای کامل سياسی و نسبی فرهنگی پديد آمده در پی حمله اعراب به ايران . وستی به نظام مندی برجسته ای رسيدد

آگاهی "آنرا که شکل دهنده اساسی " تداوم فرهنگی"نيز منجر به آسيب ديدن اين وابستگی جمعی ايرانيان شد هرچند که هرگز 

خصلت ويژه " ميهن دوستی کهن ايرانی "به هر روی آنچه در اين ميان به .  بود از ميان نبردايرانيان در قرون اسالمی" سرزمينی

اين وابستگی جمعی کهن ايرانيان تنها معطوف به " ميهن دوستيهای پيشامدرن"ای ميبخشد اين است که بر خالف بسياری از 

 به ويژه در –يرانی و نحوه تعامل اين نواحی با يکديگر بلکه با توجه به گستره وسيع جغرافيايی فرهنگ ا. نبوده است" زادگاه"

آگاهی " ميتوان مدعی شد که - که گستره ای از فرا رودان تا آناتولی شرقی را در بر ميگرفت–عرصه شکوفايی زبان و ادب پارسی 

فردوسی "و بيت شعر مشهور از گواه اين مدعا ميتواند د. را در بر ميگرفته است" زادگاه"سرزمينی ايرانيان مفهومی وسيع تر از 

و يا هنگامی که . تاکيد نموده اند" ايران"ارانی باشد که هر دو بر دلبستگيشان بر مفهوم " نظامی گنجوی"خراسانی و " توسی

که زمينداران ايرانی " دهگانان"اقدام به غصب زمينهای ) مازندران(حکمران عرب علوی مذهب طبرستان " حسن االطروش"

در خراسان بزرگ برای برکناری منصوبين " ابوريحان بيرونی" عصر ساسانی بوده اند ميکند، نهيب و اعتراض بازمانده از

برخاسته است پس از آزادسازی ) گيالن(يا مرداويج شهريار زياری که از دبار ديلمان ). 4(در آن خطه بلند ميشود" فريدون فرخ"

اما بايد توجه . نمونه هايی از اين دست در تاريخ و فرهنگ ايران بی شمارند. اصفهان اقدام به برگزاری جشن باستانی سده ميکند

 .در ايران پيشامدرن نمی باشد" آگاهی ملی"نمود که ويژگی فرا محلی آگاهی سرزمينی ايرانی به هيچ روی به مثابه پيدايش 

 خواه به صورت –" اراده همزيستی "يدايش پيامد مرحله ای نوين از رشد تاريخی گروههای قومی است که در پی پ" ملت گرايی"

می " اراده همزيستی" پديد می آيد و در پی آن همانگونه که پيشتر نيز گفته شد پيش از شکل گيری اين -جبری و خواه اختياری

 .آگاه باشد" ملت"يعنی از موجوديت خود به عنوان يک . باشد" آگاهی ملی" بايست که تا ميزانی جامعه بهره مند از 



هجدهم  برعکس مفهوم آگاهی ملی از قرون شانزدهم تا. توام با دموکراسی بوده است" آگاهی ملی"اين به معنای آن نيست که 

از پادشاه و نظام حاکم " تبعيت پذير"رويکردی " توماس هابز"و " ژان بدن"و " نيکولو ماکياولی"ميالدی تحت تاثير انديشه های 

توسط وی است که منشا پادشاهی و حکومت نه بر "نظريه قرار اجتماعی " و ارائه" هابز"های اما درست با ظهور انديشه . دارد

پديد آمده در " آگاهی ملی"ميان مردم و حکومت قرار ميگيرد و به اين ترتيب رفته رفته رويکرد  " قرار اجتماعی"حق الهی، که بر 

جان "و " هابز"  از يکسو فلسفه سياسی آنگلوساکسون متاثر از تا اينکه سرانجام در قرن نوزدهم. جوامع اروپايی تحول ميابد

فيلسوف سرشناس " اراده عمومی"و سنت برجای مانده از انقالب فرانسه و اصل " جان استوارت ميل"و در پی رهنمودهای " الک

سوی ديگر ايدئاليسم فلسفی را در موازات دموکراسی و نظام نمايندگی قرار داد و از " آگاهی ملی " ،"ژان ژاک روسو"فرانسوی 

نموده و آزادی فرد را در رابطه وی با دولت جست و جو " آگاهی ملی" دولت را تجلی گاه  "فردريش هگل " آلمانی با سردمداری

 )5.( نهاد نمود و به اين ترتيب سنگ بنای فاشيسم را در قرن بعدی

  

جای داشت اقدام به جداسازی از تمامی آنچه در ذهن ايرانی " ديگرگونه" روسها با فرهنگی

قسمتی از سرزمين ايران نمودند و با ايجاد اخاللی به نسبت بلند مدت در رفت و آمد ايرانيان 

بودن " مدرن"در اين ميان . ايرانيان نمودند" اراده همزيستی"ناخواسته اقدام به تقويت 

رديد بی ترديد نسبی روسهای درگير با ايران که سبب تفوق نظامی اشان بر ايرانيان گ

بيشترين اثر را بر ذهن ايرانی بر جای نهاد و او را به سوی کنکاشی از موقعيت زمانی اش 

 .سوق داد

  

ناسيوناليسم "کهن بود در قرن نوزدهم همزمان با پيدايش " آگاهی ميهنی"که مفهومی دقيقتر و پيچيده تر از " آگاهی ملی"در ايران 

کهن ايرانی پديدار شد و در عرصه نظر شاهد نظريه پردازانی چون " ميهن دوستی"افته به مثابه بديل تکامل ي" ايرانی

و " مشير الدوله پيرنيا"، "ميرزاملکم خان ناظم الدوله"، "طالبوف تبريزی"، "ميرزا آقاخان کرمانی " ،"ميرزافتحعلی آخوندزاده"

 اما پيش از ظهور اين نظريه پردازان شرايط ذهنی گذار .شماری ديگر بود که نسل نخست روشنفکران ايرانی را تشکيل ميدادند

به همين سبب است که در ايران هم مانند اغلب کشورهای عقب مانده . ايرانيان از آگاهی پيشينی به آگاهی پسين فراهم گرديده بود

به اين ترتيب بود که "  ملیآگاهی"گذار به . قرن نوزدهم و بيستم دولتمردان ناسيوناليست پيش از نظريه پردازان ظهور کردند

کهن شمار محدودی از نخبگان " آگاهی ميهنی"شکستهای خفت بار ايرانيان از روسيه تزاری در سالهای نخستين قرن نوزدهم به 

اشغال مناطق ايرانی قفقاز توسط روسها ايرانيان را با . گرديد" آگاهی ملی"ايرانی پويايی خاصی را بخشيد که زمينه ساز ظهور 

به اين ترتيب که . را هموار نمود" آگاهی ملی"به " نیآگاهی سرزمي"ش نوينی مواجه ساخت که تاثير فراوانی بر روند گذار از چال

. داشتند" غيريت"شدند که از هر لحاظ با آنها " ديگرانی"ايرانيان برای نخستين بار شاهد جدا شدن بخشهايی از سرزمينشان توسط 

 آنچه که اينبار رخ ميداد بی سابقه اگر چه اين نخستين بار نبود که ايرانيان مورد هجوم اقوام و دولتهای بيگانه قرار ميگرفتند ولی

عالوه . مورد هجوم و اشغال قرار ميگرفت" کليت سرزمين"در حمالتی که پيشتر به سرزمين ايران صورت گرفته بود همواره . بود

د کما بر اين در دوران فترت دولت فراگير در ايران که سرزمين ايران ميان سالطين و امرای توامان و مجزا دست به دست ميگردي

اما اينبار چالش روسها از جنس ديگری . با آزاذی نسبی رفت و آمد به سر ميبردند" دولتهايی همسان"بيش تمامی ايرانيان در درون 

از تمامی آنچه در ذهن ايرانی جای داشت اقدام به جداسازی قسمتی از سرزمين ايران نمودند و " ديگرگونه"روسها با فرهنگی . بود

در اين ميان . ايرانيان نمودند" اراده همزيستی"ی به نسبت بلند مدت در رفت و آمد ايرانيان ناخواسته اقدام به تقويت  ايجاد اخالل با

بودن نسبی روسهای درگير با ايران که سبب تفوق نظامی اشان بر ايرانيان گرديد بی ترديد بيشترين اثر را بر ذهن ايرانی " مدرن"

 بحرانی را در ميان  به اين ترتيب چالش شکست از روسها. نکاشی از موقعيت زمانی اش سوق دادبر جای نهاد و او را به سوی ک

 .بود" آگاهی نوين"ايرانيان بازمانده از يکديگر تبلور اين " اراده همزيستی"ايرانيان دامن زد که منجر به آغاز روند گذار شد و 



 ايرانی در نبرد با روسها در شمار نخستين ايرانيانی بود که روند گذار از فرمانده سپاهيان" عباس ميرزای وليعهد"ميتوان گفت که  

نوين را در پی جستجويی که در باب چرايی شکست ايرانيان از روسها ذهنيات و " ناسيوناليسم"کهن به سوی " ميهن دوستی "

آگاهی "انست که کوشش کرد که با تقويت را نخستين ايرانی د" عباس ميرزا"همچنين بايد ) 6.(رفتار او را در بر گرفت طی کرد

در ميان ايرانيان " اراده همزيستی" نوين ايرانی را زمينه ساز شود و تجلی " آگاهی ملی"کهن ايرانی روند گذار آن به " سرزمينی 

زه ای نبود که بتوان اما هنوز اين گذار در اندا. در دوران فرماندهی وی بر سپاه ايران در جنگهای قفقاز به سطح بی سابقه ای رسيد

نخستين دولتمرد ايرانی است که " اميرکبير" ، "عباس ميرزا "پس از . در ميان ايرانيان سخن گفت" آگاهی ملی"از پيدايش کامل 

و فرا ملی ) تالش در جهت ايجاد دولت متمرکز و مقتدر کارآمد(، در سطوح ملی "ناسيوناليستی"آشکارا دارای سياستهای نوين 

اين فقدان بنيان نظری و سردرگمی . است بدون آنکه از يک پيشينه نظری برخوردار باشد) يکرد موازنه منفیاتخاذ رو(

ميرزا محمد "سبب ميشود که شاخص ترين دولتمرد ناسيوناليست پس از اميرکبير در ايران يعنی " ناسيوناليسم نوپای ايرانی"

د و به عنوان يک خائن در اذهان ناسيوناليستهای بعدی ايرانی جای بگيرد و به عامل قرارداد رويتر مبدل گرد" حسين خان سپهساالر

 در جستجوی راهکاری برای برون   فاقد پشتوانه مدرن نظری کمتر به اين نکته پرداخته شود که وی به عنوان يک ناسيوناليست

ای نوينشان را به کشور، سرآغازی بر پويا شدن رفت از سکون و ايستايی چند قرنی جامعه ايرانی بود و ورود اروپاييان و انديشه ه

اما برخالف انتظار . نوين ميدانسته و قرارداد مذکور را تنها راهکار تحقق يافتنی تصور می کرد" آگاهی ملی"جامعه و گسترش 

متياز روژی به سپهساالر نه حضور مستقيم اروپاييان در مديريت جامعه، بلکه مخالفتهايی که در مقابل اعطای اين امتياز و ا

 .در ايران شد" آگاهی ملی" نقطه پيدايش - هرچند که بيشتر متاثر از تعلقات مذهبی مردمان بود–انگليسيها صورت گرفت 

  

دولت "بسياری از روشنفکران مشروطه خواه پی بردند که برای پيشبرد امر استقرار 

ز همين روی بود که در ايران نيازمند رويکرد ديگری هستند و ا )nation state"(ملی

" رضاخان پهلوی" توسط  و" دولت مطلقه"اينبار دولت ملی مدرن ايرانی در لوای يک 

بوروکراسی الزم برای ايجاد دولت متمرکز به  پديد آمد و اينبار توانست که با شکل دهی

 .در ايران تحقق ببخشد" دولت ملی مدرن "پيدايش و تداوم يک 

  

بنيانی نظری جهت " ناسيوناليسم ايرانی"شروطيت نظريه پردازان اين جنبش با ارائه مفاهيم مدرن به با نزديک شدن به سالهای م

برای " ميرزاآقاخان کرمانی" و " ميرزا ملکم خان ناظم الدوله"در اين بين بی ترديد نقش . انجام کنشهای سياسی بخشيدند

در " ناسيوناليسم"نوين و " آگاهی ملی" بايد سرآغاز تبلور يافتن نهضت مشروطيت را. ناسيوناليستهای ايرانی بسيار سودمند بود

و با استقرار ) 7.(در کشور سر داده شد" زنده باد ملت ايران"در جريان همين جنبش بود که برای نخستين بار شعار . ايران دانست

يانهای انديشه روشنفکران مشروطه خواه بن. در ايران بنا نهاده شد" دولت ملی مدرن"نظام مشروطه برای نخستين بار سنگ بنای 

 در اين دوران مبتنی بر رويکرد دموکراتيکی بود که از يکسو متاثر از سنت انقالب فرانسه در صدد ايجاد دولتی ملی و مدرن  ايران

را با " لیآگاهی م" ، اصل  بود و از سوی ديگر با الگوگيری از اصل تفکيک قوای نسبی مونتسکيو و نظام نمايندگی اروپايی

اما اين . از ابتدا با روحيه و منشی دموکراتيک متولد شد" ناسيوناليسم ايرانی"به اين ترتيب .  پيوند زده بود "حقوق شهروندی"

رويکرد از آنجايی که مبتنی بر پويش تاريخی جامعه ايران نبود در عمل با شکست مواجه گرديد و دولت های مشروطه با دشواريهای 

گردند بلکه حتی از کسب خصلتهای " دولت ملی مدرن" شدند که نه تنها منجر به اين شد که فاقد ويژگيها و الزامات متعددی مواجه

دولت "اينبار بسياری از روشنفکران مشروطه خواه پی بردند که برای پيشبرد امر استقرار . هم بازمانند" دولت فراگير ايرانی"

رويکرد ديگری هستند و از همين روی بود که اينبار دولت ملی مدرن ايرانی در لوای يک در ايران، نيازمند  )nation state"(ملی

پديد آمد و اينبار توانست که با شکل دهی بوروکراسی الزم برای ايجاد دولت متمرکز به " رضاخان پهلوی" توسط  و" دولت مطلقه"

دولت ملی "ينسان اگرچه نهضت مشروطيت نقطه پيدايش بد) 8.(در ايران تحقق ببخشد" دولت ملی مدرن "پيدايش و تداوم يک 

 .در ايران بود اما تحقق کامل اين دولت در ايران تا زمان ورود رضا شاه پهلوی به عرصه حکومت به تعويق افتاد" مدرن 



ير پيشينش بود؟ بی اما پرسشی که در اينجا به ذهن خطور ميکند اينست که دولت فراگير رضاشاهی دارای چه تفاوتی با دولتهای فراگ

اما آيا اين ويژگی منحصر بودن .  می باشد- دست کم به لحاظ کارکردی–حکومت رضا شاه " مدرن"ترديد عمده ترين تمايز ماهيت 

ويژگيهای ابتدايی يک دولت "بودن دولت وی نيز مصداق دارد؟ پيشتر اشاره گرديد که دولت ساسانی دولتی بود با " ملی"در مورد 

 ميهنی –که از جمله اين ويژگيها ميتوان به نظام ديوانساالری متمرکز و سراسری، ارتش حرفه ای و آئين رسمی قومی " فراگير ملی

پس از سرنگونی شاهنشاهی ساسانی توسط ) 9.(اشاره نمود که جملگی در شمار پيش زمينه های شکل گيری يک دولت ملی است

اين . هنشاهی صفوی دولتی با ويژگيهايی کمابيش يکسان با ساسانيان بنا نهادنداعراب مسلمان پس از يک دوران فترت ده قرنی شا

البته اين .  يکی يا هر دوی دولتهای ساسانی و صفوی را ملی بنامند سبب گرديده که عده ای با اندکی اغماض و چشم پوشی

کمتر به کار رفته  لسله ونيز مقطع زمانی آننامگذاری در مورد ساسانيان با توجه به گسست هزار ساله پديد آمده از سقوط اين س

اما اين ديدگاه از پارادوکسی برخوردار است که تشکيل ) 10.(ولی درباره صفويان چنين نظری به کرات ارائه گرديده است. است

 البته چنانچه .در نظر می گيرد )national billding"(ملت سازی"را در ايران پيش از گذار اقوام ايرانی به مرحله " دولت ملی"

پژوهشگری با برداشت سياسی به روند تکوين ملت نگاه کند يعنی تشکيل ملت را تنها در سازمان يابی سياسی جامعه ببيند ميتواند 

اما همچنان که گفتيم اين ديدگاه امروز به شدت نارسا مينمايد و با توجه به . در نظر گيرد" دولت ملی"که صفويان را هم به مثابه 

" مبتنی بر" اراده همزيستی" ميانی اشاره شده الزم است که اين سازمان يابی سياسی بر شالوده يک بنيان فرهنگی و نيز ديدگاه

مشترکی نيز وجود داشت اما با "  بنيان فرهنگی "سازمان يابی سياسی"اگرچه در دوره صفوی در کنار . در نظر گرفت" آگاهی ملی

واضح ترين دليل اين امر نيز اينست که ) ١٠.(در ايران عصر صفوی منتفيست" اهی ملیآگ"توجه به آنچه گفته شد شکل گيری 

 ميالدی شاهد پيدايش چنين جنبشی در 19همواره به شکل جنبشهايی ناسيوناليستی جلوه گر ميشوند و ما تا قرن " آگاهی ملی"

" دولتهای فراگير ايرانی"درن ساسانی و صفوی را پيشا م به اين ترتيب درست تر می نمايد که دولتهای ).١١(ايران نبوده ايم 

  .بناميم

ملت "به " قوم ايرانی"ايرانيان " آگاهی ملی"ناشی از " اراده همزيستی"به هر روی در طی روندی که به آن اشاره شد با پيدايش 

کهن ايرانی گرديد و سر انجام نيز ارتقا يافت و جنبش ناسيوناليستی پديد آمده از آن نيز بديل تکامل يافته ميهن دوستی " ايران

 .را در ايران بنا نهاد" دولت ملی"در قرن بيستم " ناسيوناليسم ايرانی"
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