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 ( 2) دوم بخش ناسیونالیسـم؟ یا لیبرالیسم سوی به طباطبایی
 بستانی احمد ۀنوشت «فلسفی  سیاسی نگرشی ایران، در ملت - دولت» مقاله بر با نگاهی

 صدانت فرهنگی مؤسسه: ناشر/     1400 ماهآذر 21  – اتفاق شهرام: مؤلف

 

 مقدمه

ــا لیبرالیســم ســوی باطبــایی، بــه جــواد ط»بــه زــانوی نوشــتاری را زاــت   ــوان  ی

آرای  بـر مایه صدانت م تشر کردم کـه نقـدیسایت مؤسسه وراندر وب «ناسیونالیسم؟

  1دستگاه نظری استاد طباطبایی بود.

جمعی ان دوستانی که مشغول مطالعه آثار استاد طباطبایی هست د، ابـران اندکی پس ان انتشار آن، 

 نگرشـی ایـران، در ملت - دولت»دیگری زات   وان رباره مقالۀ زمایل کردند که زا نظر ب ده را د

 بستانی بدان د. احمد ورانقدر نوشتۀ فرهیختۀ «فلسفی  سیاسی

 ییگـرمجال دکه  ارنشم دی در آن وجود داردبسیار با مطالعۀ آن مقالۀ ونین دریافتم که نکات 

هم فـرا «یونالیسم؟ناس یا برالیسملی سوی به طباطبایی، جواد»پیشین دربارۀ برای زداوم آن باث  را

 خواهد شد.« لیبرالیسم یا ناسیونالیسم»زر در باب و سبب ک کاش افزون آوردمی

برای افزایش سهولت در بررسی فصل کلی دانست که زوان شامل چ د سرمقالۀ بستانی را می

 :امکردهزقسیم بخش  دوآن را به و نقد مطالب، 

ضه سیابی)الف(  ار شده ا شش  شکل جامعۀ ایرانی ت زا مهم: کو العلل آن به و  لتزرین م

شود. به ن م  ستانیمخاطب معرفی  العلل لت ملت، مشکل کلیدی جامعۀ ما و -دولت ، زضعیفب

 های سیاسی غربی هست د. برون آن، ایدئولوژی

ـــده، : به زَبَعِ  ارضـــهارائۀ زعاریف و معرفی نظریه)ب(  ، ان مفاهیمی مان د ملتیابی انجام ش

سم سیونالی صلات  مومی، انواع نا سخن به میان آمده و و چ دفره گی  ،هویت ملی، م نظایر آن 
                                                           

 (1400)اتفاق،  1
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ارائه ایرانی  دولت-ملت برای اینظریه همچ یندر برخی موارد، زعاریفی جدید  رضه شده است. 

 است. شده 

 در بخش« ملت – دولت» باث مقدمات و وذرواه ورود بســـتانی بهاجزایی ان هرچ د که با 

ــیونالیســ نگرشچ ان آن را زات زأثیر نیســتم و هم نظرهم)الف(  ــتاد جواد طباطبایی  تیناس اس

سدبه نظر میدانم، اما می ستانی ، (بدر بخش )که  ر سفیب را دربارۀ مفاهیمی  مهمی د اوی فل

صلی مقالۀ او را زشکیل میک د که مطرح می« هویت ملی»و « ملت»نظیر  سیار دهد و هستۀ ا ب

 ســوی ان یضــعامو چ ین ازخاذطبعاً  آن مفاهیم اســت. ۀطباطبایی دربارآرای  با نیرب ای متفاوت

 بســتانی، نگرش ان ایبخش  مده ک م،می ومانکه  شــودمی شــمرده مهم روی آن ان ،بســتانی

شه ملهم ان ست بودهآن  ان دفاع در و طباطبایی اندی  در ملت - دولت»مقالۀ واکاوی در نتیجه،  1.ا

شین ایران، سی گر سفی  سیا شتۀ «فل ستانی احمد نو شی انب شتیاق ما برای زداوم ، نا و کاوش  ا

   است.  ناسیونالیسم و لیبرالیسمو نسبت آن با  آرای طباطبایی ۀدرباروفتگو 

 دوهر  ورانهشپژو و ک  دوانلعهومان دارم که زفاص در این باب، برای مطا چ انرو همان این

خودم  قدنامۀ پیشیننو نوشتار حاضر را در ادامۀ  است با اهمیت طباطبایی اندیشه و لیبرالیسم  رصه

 دانم. به آرای استاد جواد طباطبایی می

                                                           

 (1394 ستانی،)مثالً نگاه کنید به:  1
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ست پارۀ شی ایران، در ملت - دولت» مقاله دعاوی معرفی – نخ  نگر

 «فلسفی  سیاسی

 ترین مشکالت کنونی جامعه ایرانی کلیدی : شناسایییابیعارضه –الف 

 به ن م بستانی، دو مشکل  مده سد راه زوسعه جامعه ایرانی است: 

ست که فهمییکی ان م (1-الف  ستی ا سیونالی شقوقی ان د اوی نا شامدرن شکالت ما،   ان پی

یت ملی مفهوم لت و هو قدان در»دارد:  ایرانی م یه ف مدون نظر یت باب در ای   واه ملی، هو

صری ست ورفته را دولت-ملت کلیدی مفهوم جای دیگر   ا شامدرن و س تی درکی و واه ا  ان پی

 امرون پیچیده جهان نیانهای آن برای اهمیت رغم به که ویرد می قرار مب ا ایرانی ملیت مفهوم

 غیرزاملی ویژوی این دارای ورایی معاصرملی جریان ان مهمی بخش. است کارایی و ز اسب فاقد

 1 «.است مدرن دنیای با و مواجهه جدید مفاهیم پردانش برای زوانایی فاقد الجرم و وراکهن و

ها و نظایر آن وط یفداران فدرالیســم قومی، جهانطران دیگر مشــکالت جامعۀ ما،  (2-الف 

 مان د   اصـری بر که 2غربی سـیاسـی هاینظریه و هاایدئولوژی برخی زاثیر»که: چ اناسـت، آن

ست مباحث یا و دارند زأکید آن مان د و نژاد نبان، قومیت، ضعیف به که هویت سیا  ملی هویت ز

ــده موجب انجام د،می ــت ش ــی فعاالن و نخبگان برخی نبان و ذهن در زا اس ــیاس  و مفاهیم س

  3«.انجام دمی ملت-دولت زضعیف به که شود پدیدار هاییدغدغه

 نظریه معرفی و تعاریف ارائۀ -ب 

ضه (1 -ب شده، به ازکای  ار ستانی یابی انجام  ضرورتب  و ملت برای اینظریه زدوین» ان 

جریان  زصــای یک ســو باید موجبات ان  ،ایزدوین چ ین نظریه. وویدســخن می «ایرانی دولت

ساند  ستی در جامعه را فراهم  سیونالی سوی ملینا سوی و آن را به  سوق دهد و ان  ست  ورایی در

                                                           

 (8، 1400)بستانی،  1

 .کندمی استناد هاآن به و جویدمی تمسک غربی سیاسی هاینظریه به خود، وزین مقالۀ جایجای در نیز بستانی که چند هر 2

 (8، 1400)بستانی،  3
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 مسائل ولوبالیسم، مد یان های فکری و سیاسی فدرالیسم،ای نظری در برابر جریاندیگر، مقابله

شد آن نظایر و نژادی نبانی، قومی، ستانی زأکان این .با  برای اینظریه فقدان»: ک د کهید میرو ب

  1«.ماست امرون چالش مهمترین ایرانی دولت و ملت

 زوســعه های مهمنیانپیش یکی انرا « هویت ملی» ،با ازکا به آرای فوکویامابســتانی  (2 -ب

صادی سی و اقت سدبانمیمدرن  دنیای در سیا سبات  و جهان که شرایطی در»ووید: و می ش ا م ا

 در ملت-دولت ان دفاع و هویت ملی برای اینظریه زدوین ماتاج اند، ماشـــده تاولم  میقاً آن

 هاییچالش آمدن پدید آن موجب سر بر نسبی اجماع و ملی درک فقدان. هستیم آن جدید مفهوم

   2«.است شده ایران جامعه در جدی

ــورهایی ]فوکویاما[ وی  قیده به» ــیر در که کش ــعه مس ایفای  به قادر و دارند قرار پایدار زوس

 م سجم و قوی درکی دارای زرپیش همگی هست د المللیبین اقتصاد و سیاست در کلیدی نقش

 3 «.اندبوده ملی هویت و ان ملیت

ـــین هم بســـتانی (3 -ب ـــرشچ  ـــد نگ ـــا در زأیی ـــت  فوکویام ـــارۀ دول  4نویســـد:میدرب

ــه را ملــی حــس و ملیــت مفهــوم زقویــت فوکویامــا» ــد ب ــدمی ضــروری مهــم دلیــل چ  . دان

ــزر  هــایدولت ــافع زوان ــدیم ضــعیف و چ ــدپاره هــایدولت ان بهتــر قدرزم ــد و ب  ملــی م 

  5 «.ک  د زامین المللیبین  رصه در را خود شهروندان

ست که  (4 –ب  ستانی معتقد ا صلب ست: م ساوی با م افع ملی ا  شهروندان»ات  مومی م

 زامین وروه ها درآن م افع نیرا دارند یانن ملت-دولت به بســـامان ای جامعه در امن نندوی برای

صلات ست ملی م افع امرونین زعبیر به یا و  مومی م ست  لم حکمای. ا ستان ان یونان سیا  با

                                                           

 (7 ،1400 بستانی،) 1

 (7 ،1400 بستانی،) 2

 (12 ،1400 بستانی،) 3

 (12 ،1400 بستانی،) 4

 (12 ،1400 بستانی،) 5
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. اندسیاسی دانسته دانش زوجه موضوع و سیاست فن اساسی دغدغه را  مومی مصلات زاک ون

 1 «.شودمی درک ملی مصال  و م افع و ملت اصطالح قالب در مفهوم این امرونه

 ی ـی )نــه  بــر   اصـری زأکیـد ،بـدخیم مشخصـه ناسیونالیســمان م ظـر بسـتانی،  (5 – ب

ــون ــی( چ ــژاد، ذه  ــان، ن ــت نب ــن و قومی ــه دی ــوان ب ــای    ــت نماده ــت. ملی ــواع» 2اس  ان

ــم ــی، هایناسیونالیس ــوبرزری افراط ــعه و ج ــول طلب،زوس ــین ماص ــطوره چ  ــت هاییاس . اس

ــژاد نــژادی، خلــو  مــ ال اســطوره  ورایــیملی بــه همگــی آن مان ــد و برزــر قــوم آریــایی، ن

 سیاســی در اندیشــه 3«.کــرد حــذر آنهــا ان ملــت مفهــوم زــدوین در و بایــد انجام ــدمی افراطــی

 هـا،آن مان ـد و اجتمـا ی یکپـارچگی مردمـی، حاکمیـت دولـت، ملـت، نظیـرمفـاهیمی  مدرن

ــی ــر مبت  ــل» ب ــی  زخی ــف می «Social Imaginaryجمع ــوندزعری ــر  ش ــا ب ــت »و ازک  قالنی

  4کالسیک است. ، قرائتی که ه ان مفاهیم یادشده مبت ی بر لیبرالیسم«جمعی

ــتانی، ا (6 – ب ــوی بس ــانوادوی»لگ ــباهت خ ــای « ش ــوان نیرب  ــه    ــتاین را ب ویتگ ش

  5.ک دفلسفی هویت ملی معرفی می

 

 

 

 

 

                                                           

 (12 ،1400 بستانی،) 1

 (13 ،1400 بستانی،)  2

 (14 ،1400 بستانی،) 3

 (14 ،1400 بستانی،) 4

 (17 ،1400 بستانی،) 5
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 فوکویاما  آرای از وجوهی مقدماتی بررسی – ومد پارۀ

سدبه نظر می سی ر و « دولت» ،«هویت»در باب مفاهیمی مان د  فوکویاما آرای ان وجوهی برر

با زوجه به  2 باشــد. ســودم د بســیار اندیشــۀ او در زعمقو  1،«زوســعه»و  «مدرنیزاســیون فرآی د»

فوکویاما  های ین فرض کرد که قادر هستیم زا ان آمونهزوان چاست ادهای بستانی به فوکویاما می

 بهره جوئیم.  -و هر ان واهی در ارنیابی آرای جواد طباطبایی  – بستانی یارنیابی آرا در

به  وامل اصلی و  3«نظم و نوال سیاسی»و در اثر مشهور خود به نام  2014در سال  فوکویاما

 ک د که ان م ظر او، م شـــا ای ان  وامل فر ی و جانبی اشـــاره میمســـتقیم، به  الوۀ مجمو ه

برخی  درآن  وامل را  ۀ میانرابطکوشد زا جا میاند و در آنسیاسی بوده نهادهای نوال یا زکامل

 نهایت در و ســانیملت فرآی د ذیل در را ملی هویت چ ینهم او دهد.زوضــی  زجربیات زاریخی 

هویت: مطالبۀ »، کتاب دیگری زات   وان 2018ســپس در ســال  .ک دمی زعریف ســانیدولت

هویت ملی مهم  چرا»هایی ان آن نیز با   وان که بخش ک دمیم تشر  4«کرامت و سیاست نفرت

  6د.شو، در ژورنال دمکراسی م تشر می5«است؟

                                                           

سی، زوال و نظم کتاب در فوکویاما 1 سعه هایواژه سیا سیون و تو شانه از ترکیبی ظهور معنای اندکی مبهم و به را مدرنیزا  نظیر هایین

شد صادی، ر سی لیبرال گیریشکل اقت ست قانون، حکومت برقراری شامل دمکرا سخگو، و مدرن دولت قرارا سخن . بردمی کار به پا به 

هر چند که همین ابهام، موجب انتقاد از اثر او شده  .های اقتصادی و سیاسی استتعبیر او از توسعه، ترکیب نامشخصی از پیشرفت دیگر،

 (15و  14، 1397تر رجوع کنید به )قهرمانپور، است. برای مطالعۀ بیش

شاره رد کهمهم، ضرورت دا این ذکر 2  قصد صرفاً بلکه. نیست او دستگاه نظری تأیید منزلۀ به نوشتار، این در فوکویاما آرای به من هایا

 .کنم مقایسۀ احمد بستانی گرامی، فرهیختۀ دعاوی با را دارم تا آن

3 Fukuyama, Francis (2014), Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the 

Globalisation of Democracy. 
4 Fukuyama, Francis (2018), Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment 

5 Fukuyama, Francis (2018), Why National Identity Matters, Journal of Democracy. 

ــین او در کتاب  (2018) هویت متأخر کتاب نظرات فوکویاما در 6 ــبت به نظرات پیش ــت. چنان2014« )زوال»نس در  که( تغییر نیافته اس

شریح به« هویت»کتاب  سط و ت شین دعاوی از وجوهی ب ضع و پردازدمی آن ملی نوع جمله از و هویت باب در خود پی  را خود فکری موا

صیف چنین ش جلدی دو کتاب در نظراتم در بازبینی ترینکامل»: کندمی تو سی زوال و نظم هایهری ست آمده[ 2014] سیا  فوکویاما،)« .ا

های هویت قرن بیست و یکمی و از جمله اعتراض توان اعتراض فوکویاما  به سیاسترو کتاب هویت را، از یک سو میاز این (14 ،1398

 دانست.  « زوال»به ترامپ، اردوغان، پوتین و اوربان، و از سوی دیگر تکمیل دعاوی پیشین او در کتاب 



 

  «لسفیف  سیاسی نگرشی ایران، در ملت - دولت» مقاله بر نگاهی با -( 2) دوم بخش ناسیونالیسـم؟ یا لیبرالیسم سوی به طباطبایی
 1400 ماهآذر VER 1   21 ویرایش اول –نویس پیش نسخه / صدانت فرهنگی مؤسسهناشر /   اتفاق مؤلف: شهرام

 

10 
 

ــه مرجع جا ایندر  ــتور کار خود قرار مطالعۀ فرانهایی ان هر س ــویری  دهیمیمرا در دس زا زص

 ل شود.حاصهای فوکویاما در این حونه مقدمازی ان دیدواه

 مدرن جوامع گیریشکل و یافتگیتوسعهز توصیف فوکویاما ا -الف 

نظم »در اثر مشهور خود به نام  1در مسیر فهم م شا  زکامل و نوال نهادهای سیاسی، فوکویاما

جا به پ ج  امل در آنو  تبه ک کاش دربارۀ  وامل مؤثر در این باب پرداخته اس« و نوال سیاسی

سعهویری شکل موثر در شاریافتگی و زو ست د ان: ه میجوامع مدرن ا شد  -1ک د که  بارت ه ر

صادی،  سیج اجتما ی،  -2اقت سخگو بودن  -5حاکمیت قانون،   -4سانی(، دولت )دولت -3ب پا

 )دموکراسی(.

بودن، سه   صر  ان م ظر فوکویاما، سه مؤلفۀ واپسین، یع ی حاکمیت قانون، دولت و پاسخگو

  2.ده درا زشکیل مینظم سیاسی لیبرال دموکراسی 

ست اد به وکویاماف ست که: زجربه با ا شری معتقد ا شورهای »های ووناوون ب سیاری ان ک در ب

ســان زغییر اجتما ی شــد: غرب اروپا و شــمال آمریکا، رشــد اقتصــادی ان طریق ننجیره نیر نمی ه

شدن  افزایش زجارت  شدن  ص عتی  شکال جدید زارک اجتما ی. شهری  در  3«ا

ـــان ی هزارک اجتما ی را نمنتیجه  زارک اجتما ی »ووید: داند و میهویت ملی می مطالبۀس

ستهزقویت شده ان طریق وسترش زقسیم کار با ث می زری به خود شود مسئله هویت شکل آرا

  4«بگیرد.

و  5«ســـانی دارد.ســـانی نقش بســـیار مهمی در موفقیت دولتملت»فوکویاما معتقد اســـت: 

به ن م فوکویاما، برای ایجاد هویت ملی، چهار ملی است. م دی ان هویت سانی نیانم د بهرهملت

                                                           

 (529 ،1397فوکویاما،) 1

 (536 ،1397فوکویاما،) 2

 (202 ،1397فوکویاما،) 3

 (201 ،1397فوکویاما،) 4

 (198 ،1397فوکویاما،) 5
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ها با جابجایی مرنها به م ظور مطابقت دادن آن-1»شیوه در زجربیات زاریخی وجود داشته است: 

زا های ملی موجود. حکومتهویت ته  های موروثی در ســـراســـر جهان، ان امپرازوری روم ورف

مجارســـتان، بدون زوجه به هویت  –  مانی و ازریش امپرازوری مائوری )در ه د(، زا امپرازوری 

ــکل ورفته بودند. در پی اخذ ملی ــی خیلی بزر  فره گی ش ــیاس ــه، واحدهای س ورایی ان فرانس

ته حدهای همگونرف به وا ته  ند ... -زر قومیرف ـــد یه ش بانی زجز حذف بهجا -2ن یا  جا کردن 

ــی همگنجمعیت ــیاس ــابق و طی زر. بعد ان فها به م ظور ایجاد واحد س ــی یووســالوی س روپاش

یا  1آســـیمیالســـیون -3یاد شـــد ...  پاکســـانی قومیهای بالکان، ان این پدیده به   وان ج گ

زوان د نبان و آداب و رســوم وروه مســل  را های فرودســت میســانی فره گی. جمعیتهمگون

های زعدیل هویت -4سانی دانست ... زرین نمونه همگونبپذیرند ... چین را چه بسا بتوان بزر 

ــی. همه پروژهها با واقعیتموجود به م ظور هماه گ کردن آن ــیاس ــانی به های ملتهای س س

شوند و در مواجهه رو میها به واقعیت نهایتاً با موانع سیاسی  ملی روبهه گام زبدیل افکار و ایده

 2«ک د.با سیاست قدرت  ریان اغلب این ایده و اندیشه است که نودزر جا خالی می

کم دو مسـیر بـرای رسـیدن بـه دولـت مـدرن وجـود است کـه دسـتِ بر این باورفوکویاما 

ســانی ســانی در دولتاولــین راه رقابــت نظــامی اســت ... بــه همــان انــدانه کــه ملت»دارد: 

و  3«موفق سهم داشته، ج گ نیـز در ایـن راه نقشـی بسـیار زعیـین ک  ـده ایفـا کـرده اسـت.

ــ ــرو ، ژاپ ــتان، پ ــین باس ــهچ ــان نمون ــت د: ن و آلم ــرد هس ــن رویک ــمارک »هایی ان ای بیس

دولـت آلمــان را بــا ج ـگ شــکل داد و ناسیونالیســمی زهـاجمی را ب یــان وذاشــت کــه در دو 

های بســیار ج ــگ جهــانی بــه اوج خــود رســید. مــدرن شــدن دولــت و هویــت ملــی هری ــه

ــا:  4 «وحشــت اکی را داشــت. ــف فوکویام ــه زعری ــا ب ــدرن شــ»ب  ــین مســیر م ــت، دوم دن دول

هـای اجتمـا ی ویری ائتالفـی ان وروهآمیز اصالحات سیاسـی بـا ازکـا بـر شـکلصل  فرآی د

                                                           
1 Cultural assimilation 

 (206- 204 ،1397فوکویاما،) 2

 (211 ،1397فوکویاما،) 3

 (212 ،1397فوکویاما،) 4
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م د بـه وجـود یـک حکومـت کارآمـد و غیرفاسـد بـود ... در بریتانیـا و ایـاالت متاـده  القه

  1«س اریوی دوم رخ داد.

ــاره می ــت  ایی نظیر یونان و ج وب ایتالیا نیز اش  فرآی د د که بدون طی کفوکویاما به موارد اس

سیون بهرهداری و ص عتی شدن، ان وجود دولتسرمایه م د شدند و فوکویاما های مدرن و مدرنیزا

 2ک د.یاد می« مدرنیزاسیون بدون زوسعه»ان آن با   وان 

ــد: فوکویاما در این باره می ــعه نه»نویس ــور ]ایتالیا و یونان[، نقطۀ آغانین زوس  در این دو کش

اسیون بدون زوسعه و رشد اقتصادی، که بسیج اجتما ی )چیزی که قبل ان این مدنیز سانیدولت

 نامیدیم( و دموکرازیزسیون نودر  بود. 

ار نمونه زاریخی در نهایت، فوکویاما با زرســـیم ســـه نمودار مجزا، روند این زاوالت را در چه

نشان  ،(3ا )زصویر هایت آمریک( و در ن2آلمان )زصویر  –(، پرو  1شامل یونان و ایتالیا )زصویر 

  سان نبوده است.ویرد که روند زوسعه در زجربیات زاریخی متفاوت همدهد و ان آن نتیجه میمی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (212 ،1397فوکویاما،) 1

 (202 ،1397،فوکویاما) 2

 بسیج اجتماعی رشد اقتصادی

 پاسخگو بودن حاکمیت قانون سازیدولت

 یایونان / جنوب ایتالپیموده شده توسط (: توصیف فوکویاما از مسیر 1تصویر )
 (215 ،1397 فوکویاما،)منبع: 

1 

2 3 

4 
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 بسیج اجتماعی رشد اقتصادی

 پاسخگو بودن حاکمیت قانون سازیدولت

 توسعه پروس / آلمان(: توصیف فوکویاما از مسیر 2تصویر )
 (213 ،1397 فوکویاما،)منبع: 

2 

3 

1 

4 

5 

 ج اجتماعیبسی رشد اقتصادی

 پاسخگو بودن حاکمیت قانون سازیدولت

 (: توصیف فوکویاما از مسیر پیموده شده توسط آمریکا3تصویر )
 (215 ،1397 فوکویاما،)منبع: 

1 

2 3 

4 5 
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ــیر ان م ظر فوکویاما، ، اما به رغم زجربیات متفاوت ــعۀ آمرانهمس زرین مطلوبزوان را می زوس

 دانست: -نیر  مطابق ننجیرۀ – زوسعه فرآی د

 هری شدن ش ص عتی شدن )زقسیم کار اجتما ی(  داری( افزایش زجارت )سرمایه

به سانی )دولت سانی ملت چهار روش( به ویری هویت ملی )شکل زارک اجتما ی 

 وکراسی(.پاسخگو بودن )دم حاکمیت قانون  با ازکا به ج گ یا بدون ج گ( دو روش: 

سه وام د زوجه فوکویاما در این باث، مور ج بۀزرین کلیدی ضعیتِ زقدم و زأخر، در پیمودن  و

ـــت. رحمن قهرمانپورنهایی   شـــرح اهمیت این موضـــوعدر  ، مترجم و م تقد آرای فوکویامااس

 زوســعه که اســت این ک د،می دفاع آن ان و مطرح کتاب این در فوکویاما که اینظریه»ووید: می

 ووییپاســـ  و قانون حاکمیت ،وبری کارآمدِ دولت  امل ســـه میان زوانن ماصـــول برقراری

ست دمکرازیک سعه، آلایده هایزیپ یا هامدل در وی، نظربه .ا  کارآمد دولت ابتدا آلمان، نظیر زو

ــی به زعبیری و ــتقل بوروکراس ــپس کرده، ظهور مس ــده پدیدار قانون حاکمیت س نهایت  در و ش

 درصدد اثبات کتاب کل. است آمده وجودبه م صفانه و آناد انتخابات یع ی دمکرازیک ووییپاس 

ضیه این ست نظریه، درواقع و فر سعه که ا شونت و و ثبازیبی میزان کمترین با نمانی زو   دم خ

وبری  دولت .ک  د ظهور باال، در شده ذکر نمانی زرزیببه مؤلفه سه این که است همراه بانوشت

 هر در. هســت د مورد این در آلایده زیپ دو ژاپن و دمکرازیک آلمان پاســخگویی قانون حاکمیت

 پروژه زوانست و آمد پدید مستقل و قدرزم د بوروکراسی یا یک ج گ دل ان ابتدا دولت کشور، دو

 را قانون حاکمیت زدریجبه هادولت این سپس. ببرد پیش پایین به باال و ان اقتدار با را سانیدولت

 این همگانی، رأی حق و دمکراســـی ظهور با نهایت در و کردند قانون به را مقید خود و پذیرفته

 به وذار و دموکرازیزاســیون  بارزی،به. شــدند دمکراســی مبت ی بر ووییپاســ  ناوزیر ان هادولت

ــعه در مرحله دمکراســی، آخرین  اما .اســت بوده وونهاین آلایده هایزیپ در حداقل. اســت زوس

ـــل این که نمانی  ووییاور پاســـ  وویدمی فوکویاما افتد؟می ازفاقی چه بخورد همبه زســـلس

ــی، یا دمکرازیک ــی یک وجود یا قانون حاکمیت بر مقدم دمکراس ــد، بوروکراس  آن در قوی باش

ـــاد آن زبع به و پروریحامی پدیده با صـــورت  ادامه پروریحامی .شـــویممی مواجه اداری فس
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ساالری ست بزروتر سیمقیا در س تی هاینظام پروریِویژه یا پدر ستمداران آن و در ا  برای سیا

 یا اداری م اصـــب واوذاری ان طریق رأی خرید برای  مومی م ابع ان انتخابات، در شـــدن پیرون

 1«.ک  دمی استفاده پول مستقیم کردن خرج

ــا  ــا، دموکراســی آمریک ــم فوکویام ــه ن  ــوندهم، ان معضــلب ــرن ن ــامی در ق ــج پروری ح رن

ــرمی ــیش ان زشــب ــه پ ــتد. چــرا ک ــد کیل دول ــری،  قدرزم  ــود و وب ــه ب ــانون حاکیمــت یافت ق

ــن ــادن ای ــو افت ــود و جل ــده ب ــرار ش ــرن دو ان دولتدموکراســی برق ــانی، مســبب باــران ق س

ــده ــاالت متا ــوندهم در ای ــود. 2ن ــاره می ب ــن ب ــا در ای ــد،: فوکویام ــ ت »ووی ــا وارس س آمریک

رشــد اقتصــادی با ــث ظهــور ال بــود ... حاکمیــت قــانون در بریتانیــا در قالــب کــامِن قدرزم ــد

ــا ی و بســیج آنوروه ــد اجتم ــای جدی ــدنی شــد و فراکســیونه ــۀ م ــق جامع ــا ان طری های ه

جدیــدی را در میــان احــزاب سیاســی بــه وجــود آورد بعــدها ائــتالف حــامی اصــالحات نمی ــۀ 

 3«مدرن کردن دولت را آمریکا را فراهم آورد.

 دیگر مؤلفۀ بیرونی مهم یک نیز را المللیبین  وامل وفته،پیش  وامل درونی بر افزون فوکویاما

ضعیت زالیل در سدمی که و داندمی های دنیادولت-ملت و سعه»: نوی شش بعد زو را که در  4من 

                                                           

 (17 ،1397 قهرمانپور،) همچنین رجوع کنید به (5 و4 ،1397 قهرمانپور،) 1

به نظر می 2 ما،  تاب ترجمه شــده از فوکویا کا، از حی  در متن ک عه آمری ــ به توس ــیم نمودار مربو   که خطایی در ترس رســد 

شرح مندرج در متن گذاریشماره ستناد به  شمارهتاب کها رخ داده بود که من آن را با ا صالح کردم.  های مندرج در نمودار گذاریا

 : (215 ،1397فوکویاما،)کتاب مشابه با تصویر زیر بود 

 
گذاری اخیر نیز ( قابل اســتنبا  اســت. اما حتا اگر شــماره3، تصــویر )(214 ،1397فوکویاما،)اما به اســتناد متن مندرج در کتاب  

  شود.ویاما مبنی بر متفاوت بودن این تجربیات ایجاد نمیصحیح نباشد، خللی در مضمون کلی دعاوی فوک

 (214 ،1397فوکویاما،) 3

 -6، (دموکراســی) بودن پاســخگو -5 ،(ســازیدولت) دولت -4 قانون، حاکمیت -3 اجتماعی، بســی  -2 اقتصــادی، رشــد -1شــامل:  4

 ها / مشروعیت.اندیشه

 



 

  «لسفیف  سیاسی نگرشی ایران، در ملت - دولت» مقاله بر نگاهی با -( 2) دوم بخش ناسیونالیسـم؟ یا لیبرالیسم سوی به طباطبایی
 1400 ماهآذر VER 1   21 ویرایش اول –نویس پیش نسخه / صدانت فرهنگی مؤسسهناشر /   اتفاق مؤلف: شهرام

 

16 
 

زشری  کردم. اما واقعیت آن است که هر یک ان  ،با هم زعامل دارندای در یک نظام بسته هر جامعه

   1«مللی است.الاین ابعاد به شدت متأثر ان ازفاقات بین

ما در مجمو فرضیکی ان پیشب ابراین،  یا مانِ  ۀهای مهم فوکو ـــده، ای یادش به او د اوی 

  «سانیدولت و قدرزم د بوروکراسی»نیان بودن است. باور او به پیش آمرانهآمیز بودن زوسعۀ موفق

 نیز زأییدی بر این مد ا است. 

 نفرت  تسیاس هویت، سیاست هویت، از فوکویاما توصیف - ب

سراغ کتابدر این ست و کرامت مطالبۀ: هویت» جا به   ملی هویت چرا»و مقالۀ  «نفرت سیا

ست؟ مهم سال  رویممی «ا شده 2018که هر دو در  شر   اختالفی، دکنا جا که باو ان آن اندم ت

زوامان بهره اثر اســـت، در این بخش ان ماتوای هر دو  همســـان زقریباً مرجع دو هر مضـــمون

  2برد. خواهیم

شویق میجا در اینفوکویاما   ضوع ما را ز «  هویت»ک د زا ان این پس، ان م ظری متفاوت به مو

 : ب گریم

 ست اینن شین، هویت  کهخ صورات پی سطوح جمعی و فردیبرخالف ز زر ان آن مهم ،در همه 

 انســان»مفاهیمی نظیر  با ازکا بهپ داشــت د و میچیزی اســت که اقتصــاددانان نئوکالســیک 

  وفت د.  های انسان سخن میک شدربارۀ «  قالیی

 ستزا چه حد می ،که هویتدوم این ستفاده مایه زواند د ستسو ا شودسیا شده  -  مداران  و 

 به مطامع و اهداف سیاسی خود دست یاب د.  ،زا ان این رهگذر -است 

 وب هدایت کردکه چگونه باید هویت را ان مسیرهای ناصواب دور به مسیرهای مطلسوم این . 

                                                           

 (539 ،1397فوکویاما،) 1

ــت؟ ) مهم ملی هویت چراتقریباً بخش اعظم  مقالۀ  2 ( را برای مطالعه خودم ترجمه کرده بودم Why National Identity Mattersاس

توســط مترجم فرهیخته رحمن  Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentmentکه متوجه شــدم کتاب 

 یی از محتوای هر دو اثر نیز همسان هستند. هاقهرمانپور به شیوایی ترجمه شده است و دریافتم که ظاهراً بخش
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  انواع هویت( 1 -ب

و نادیده  ک ددفاع می هاآن زمامی و ان اهمیت داندمی متفاوزی حوسطهویت را دارای فوکویاما 

 :داندها را به نیان جامعه میانگاشتن را آن

 و  شــودجــایی کــه هویــت فــرد در برابــر جامعــه هویــدا می :هویــت در ســط  فــردی

ــار ــر ا تب ــتوار ب ــدرن اس ــای م ــد می دنی ــت متول ــن هوی ــافتن ای ــود. ی ــه چ انآنش ک

 ذازـاً جایگـاهی اصـیل درونـی خـود مـدرن، دوران در» وویـد:آن میفوکویامـا دربـارۀ 

 بیرونـی جامعـۀ کـهاسـت  یافتـه زفـوق دیـدواه ایـن و داده اختصا  خود به ارنشم د

 و ؛اســت بــوده خطــا بــر و نا ادالنــه ،م ــدنظام قســمی بــه ،پیشــین وــذاریارنش در

 داده وفـق جامعـه قـوانین بـا انطبـاق بـرای بایـد کـه نیسـت درونـی خـودِ ایـن لبتها

  1«.است زغییر نیارم د که است جامعه خود بلکه شود،

 هایی اجتما ی در وروههای جایی که هویت اجتما ی: هایب دیهویت در ســـط  وروه

سیت مذاهب، ،،اقوام نژادها، هایک د. مان د هویتزر ان یک فرد مع ا پیدا میبزر   ها،ج 

سی، هایورایش چ ین ز و ی ان مهم  فوکویاما، وجودها. مهاجران، زبارها و نظایر آن ج 

نویســـد: ک د و میها مقایســـه میبومشـــمارد و اهمیت آن را با ز وع در نیســـتبرمی

 ا تبار به کهچ انآن. رودمی شـــماربه آوریزاب برای حیازی امری ز وع، ان برخورداری»

ست د اوی سانِنی ستمای  ش ا صولی زک اغلب ،نی ص و ی طور به که هاییما  م

 برابر در ایفزای ده پذیریآســـیب با ژنتیکی، ز وع غیاب در شـــوند،می زولید و کشـــت

 به واقع، در و شودمی ماسوب زکامل موزور خود ز و ی چ ین. هست د مواجه هابیماری

سته ژنتیکی سانواری و ز وع میزان ست ان. ستا واب سر در هاوونه ز وع دادن د  سرزا

ــانبوم هاینگرانی زرینمهم ان جهان، ــ اس ــت ایام این در ش  پذیریانعطاف که چرا. اس

او در یک فران  2«.افتدمی مخاطره به ز وع این کاهش با طوالنی، مدت برای بیولوژیکی

ش گتن »ووید: دیگر می  یک واخت ریباًزق و نژادی دو شهری ،1970 سال در سی دی وا
                                                           

1 (Fukuyama, 2018, 6) 

2 (Fukuyama, 2018, 8) 
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 جدید المللیبین غذاهای زوانســتیمی کانکتیکات خیابان در ی چی گ کاخ در ز ها و بود

اان را ما. ک ی امت یام، این در ا قه ا بان واشـــ گتن بزر  م ط  قومیِ ز وع یک میز

 ان سپس و کرد زهیه پاکستانی و کامبوج پرو، ازیوپی، غذاهای زوانمی: است باورنکردنی

 برانگیخته شـــهر، شـــدن المللیبین. رفت دیگر ایم طقه به قومی چکِکو م طقه یک

 که مکانی به شــهر شــدن مبدل: اســت داشــته پی در را  الئق ان دیگری وجوه شــدن

 به خود با را نوی ی هایف اوری و ه ر موســـیقی، ک  د، نندوی آن در خواه دمی جوانان

شتِ دوروونی موجب و آورندمی ارمغان سیاری در. اندشده هاماله زمامی سر  دیگر ان ب

سر در شهری م اطق سکو، زا ورفته شیکاوو ان جهان، سرزا سی  برلین، و ل دن سانفران

 1«.است برقرار مشابهی وضعیت

 ــی ــط  مل ــت در س ــی  :هوی ــت جمع ــه هوی ــایی ک ــرای دولتج ــزایش ب ــانی و اف س

ــت می زاکــیم اقتصــادی ــد. در سرفصــل پیشــیناهمی ــ 2یاب ــا درب ــا آرای فوکویام ارۀ ب

  آش ا شدیم.نقش هویت ملی 

  سیاست هویت( 2 –ب 

ــه اسیــــسی ایــــابزاره ان یکــی را 3هویــت سیاســت فوکویامــا ــدمی نمان : نویســدو می دان

 ایـن حـس هسـت د، شـ اخته شـدن رسـمیت بـه مشـتاق طبیعـی طور به هاانسان که آنجا ان»

 کـه هویـت هایسیاسـت شـود،می هویـت هایسیاسـت مبـدل بـه سـر ت بـه هویـت مدرن

 4«.بـه رسـمیت شـ اخته شـود  مـومی سـپهرشـان در هایزمایـل دارنـد زـا ارنش افراد آن در

 هــویتی وجــوه ســانیبرجسته بــر مبت ــی ورنیسیاســت ،(identity politics) هویــت سیاســت

 ملـی، هویـت هویـت ج سـی، هویـت نـژادی، هویـت قـومی، هویـت مـذهبی، هویت جمله ان
                                                           

1  (Fukuyama, 2018, 8) 

 مدرن برگرفته از کتاب نظم و زوال سیاسی فوکویاما جوامع گیریشکل و یافتگیتوسعه از فوکویاما توصیف 2

ست 3 ست( identity politics) هویت سیا سته رب مبتنی ورزیسیا  قومی، هویت مذهبی، هویت جمله از هویتی وجوه سازیبرج

سی، هویت نژادی، هویت ست نظایر و فرهنگی هویت ملی یا هویت جن سی، رویکرد این در. ا  از یکی در هویتی منافع و اهداف سیا

 .شودمی دنبال یادشده اجتماعی هایبندیگروه

4 (Fukuyama, 2018, 7) 
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ــی ــایر و فره گ ــت نظ ــن در. اس ــرد ای ــی، رویک ــداف سیاس ــافع و اه ــویتی م  ــی در ه  ان یک

 ان م ظــرسیاســت هویــت شــیوۀ ظهــور  دو .شــودمی دنبــال یادشــده اجتمــا ی هایب ــدیوروه

 :«طلبی مذهبیهویت»و « پوپولیسم-ناسیونالیسم»فوکویاما  بارت هست د ان 

 ــا جرقــۀ ناسیونالیســم شــاید در اب»وویــد: پوپولیســم می-او دربــارۀ ناسیونالیســم تــدا ب

صــ عتی شــدن و مدنیزاســیون نده شــد، امــا ایــن پدیــده بــه هــی  وجــه ان جهــان، ان 

ــل ــی نس ــه ط ــورهایی ک ــه ان کش ــعهجمل ــماربهیافته و صــ عتی ها زوس ــد، می ش آمدن

پوپولیســت جدیــد کــه -ای ان رهبــران ناسیونالیســترخــت برنبســته اســت. مجمو ــه

 یت دموکرازیـک دارنــد بـه خـاطر بروزیــده شـدن ان طریــق انتخابـات اد ـای مشــرو

]یـا م ـافع ملـی[ بـر ضـرورت حفـی حاکمیـت ملـی و آداب و  مـردمبه نام مصـلاتِ 

ک  ـد؛ رهبرانــی نظیـر پـوزین در روسـیه، اردوغـان در زرکیــه، رسـوم بـومی زأکیـد می

اروبــان در مجارســتان، کانی ســکی در لهســتان و ســرانجام دونالــد زرامــپ در آمریکــا، 

بـود. ج ـبش خـروج  اول آمریکـاو  گردانـدن عظمـت آمریکـابازاش که شـعار انتخابـازی

بریتانیــا ان ازاادیــۀ اروپــا یــا همــان بروزیــت رهبــر مشخصــی نداشــت، امــا رویکــرد 

ــد و در سراســر کشــورهای  ــود. در فرانســه، هل  ــی ب ــت مل ــادۀ حاکمی ــادین آن ا  ب ی

اند. فقــ  رهبــران نیســت د کــه اســکاندی اوی نیــز احــزاب پوپولیســت م تظــر نشســته

ونیرانی چـون نانـدرا مـودی در ه ـد نن ـد، بلکـه نخسـتهای ناسیونالیسـتی میرفح

شــوند، و شــی جــی ورایانــه شــ اخته میهــای ملیو شــی زوآبه در ژاپــن نیــز بــا آرمان

ــد می ــر سوسیالیســمی زأکی ــر چــین ب ــد کــه ویژویپی ــگ رهب ــی ک  ــارن چی  هــای ب

هویــت  مدارانی کــه سیاســتسیاســترویکــرد ان فوکویامــا بــرای درک نگرانــی  1«دارد.

کـافی اسـت  ،در بـاب سیاسـت هویـت . بـرای درک نگرانـی فوکویامـاانـدرا پیشه کرده

اوــر زرامــپ در نــوامبر »نویســد: در نخســتین خــ  ان کتــاب هویــت میبــدانیم کــه او 

  2«شدجمهور آمریکا نشده بود، این کتاب هم نوشته نمیرئیس 2016

                                                           

 (84 و 83 ،1398 فوکویاما،) 1

 (11 ،1398 فوکویاما،) 2
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ملــل معــروف لاجریــان فراویــری در سیاســت بین زرامــپ نمای ــدۀ»ان م ظــر فوکویامــا، 

ــه ملی ــتب ــتی اس ــی پوپولیس ــا  1،«ورای ــت ز ــیده اس ــه کوش ــی ک ــم »کس ناسیونالیس

ــه نفــع حامیــانش باشــد.  2«اقتصــادی در  کــهچهزردیــدی نیســت کــه آنرو، ان ایــناو ب

ــرچم  ــل پ ــتیذی ــم پوپولیس ــا ناسیونالیس ــویتی ی ــت ه ــرح می سیاس ــی  مط ــود، ه ش

ــا  ــدارد ملیبرالیســنســبتی ب ــه،  .ن ــوان نمون ــه    ــا در وصــف مجارســتان ب فوکویام

ــد: می ــون »ووی ــری ]مجارســتان[ اک  ــدن زاــت رهب ــان و حــزب فی ــه ســمتی اروب ب

  3«خواند.می غیرلیبرالک د که اروبان آن را دموکراسی حرکت می

 را شـکل دیگـری ان ظهـور سیاسـت هویـتمـذهبی  طلبیفوکویاما همچ ـین، هویـت 

ــی می ــد و معرف ــدمیک  ــلی»: نویس ــی ان اص ــر یک ــت ول  ــهارنس پردانان زرین نظری

ـــود و می ـــت اســـالمناسیونالیســـم ب ـــد ان دریچـــۀ چشـــم وف ـــدرن را بای ورایی م

مدرنیزاســـیون و هویـــت فهمیـــد. ناسیونالیســـم و اســـالمگرایی هـــر دو ریشـــه در 

ــه نیــز بــا حاشیهمدرنیزاســیون د ــد. در خاورمیان ــان و بــدوها در ارن نشــین شــدن دهقان

شـهرهایی نظیـر قـاهره، اَم ـان و الجزیـره، وـذار ان ومای شـافت بـه وزلشـافت  اطراف

هـا مسـلمان بـا مهـاجرت بـه اروپـا یـا طـور میلیوندر حال وقـوع بـوده اسـت. همین

ــهرها،  ــن ش ــه در ای ــگ بیگان ــک فره  ــا ی ــه ب ــی ... و مواجه ــورهای غرب ــر کش دیگ

ای ... هــای مــاهوارهانــد. در ســایر مــوارد، زلویزیونمدرنیزاســیون را زجربــه کرده

ــتاها آورده ــه روس ــدرن را ب ــان م ــا جه ــ تی ب ــتاهای س ــه در روس ــی ک ــد. مردم ان

شـوند کـه ک  ـد ناوهـان بـا دنیـایی متک ـر مواجـه میهای مادود ننـدوی میانتخاب

ــیوه ــای س تیدر آن ش ــود دارد و ه جاره ــدوی وج ــاوزی ان نن ــان در آن های متف ش

                                                           

 (12 ،1398 فوکویاما،) 1

 جاهمان 2

 (13 ،1398 فوکویاما،) 3
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رای نســـل دوم جوانـــانی کـــه در آیـــد. ]همچ ـــین[ بـــماتـــرم بـــه حســـاب نمی

 1«مشکل هویت حاد است. اندهای مهاجر در غرب اروپا بزر  شدهجما ت

ــری  می ــا زص ــتفوکویام ــدۀ هوی ــن پدی ــه ای ــد ک ــب ک  ــا در قال ــذهبی ز ه طلبی م

ــی نمی ــالمگرایی متجل ــاهری ان اس ــود: مظ ــذهب سیاســی »ش ــا م ــالم ز ه ــه اس البت

ســت ونیــر مــودی صــراحتاً بــر یــک ( نخBPشــده نیســت. حــزب باهاریتــا جانازــای )

ــوب و  ــورهای ج  ــد دارد. در کش ــتان زأکی ــی ه دوس ــت مل ــدوماور ان هوی ــم ه  فه

ج وب شرق آسـیا، ان جملـه سـریالنکا و میانمـار، بودیسـم سیاسـی جلـوۀ نظـامی بـه 

ــا وروه ــگ ب ــدد ج  ــه و در ص ــود ورفت ــی در خ ــت. حت ــدو اس ــلمان و ه  ــای مس ه

ــی ــتان و دموکراس ــن، لهس ــر ژاپ ــا وروههایی نظی ــی ان آمریک ــذهبی بخش ــای م ه

کار هسـت د. در اسـرائیل نظـم سیاسـیِ پـس ان اسـتقالل، کـه بـرای ائتالف ماافظـه

یک نسل زات سـیطرۀ دو حـزب ایـدئولوژیک سـبک اروپـایی، یع ـی احـزاب کـارور 

رون سـهم بیشـتری ان آرا  بـه احـزاب مـذهبی چـون حـزب شـا  و لیکود بود، رونبه

   2«رسد.ودات( مییا اسرائیل خانه ما )آو

 «راست» به «چپ» از «هویت»مسئلۀ  جابجایی( 3 –ب 

فوکویاما بر این رأی است که سیاسـت هویـت کـه نمـانی کـه ابـزاری در دسـت چـپ بـود،  

ــارۀ میایــن در او شــود. اک ــون زوســ  راســت بــه خــدمت ورفتــه می  بیســتم، قــرن» :وویــدب

 اقتصـادی مسـائل بـر اسـتوار کـه دبـو یافتـه سـامان راسـت-چـپ طیف یک امتداد در سیاست

 در. بودنـد زـربیش آنادی خواسـتار هاراسـت و زـربیش برابـری خواهـان هـاچپ شـد،می زعریف

 سیاسـیِ شـعارهای ذیـل در دمکرازیـک، سوسـیال احـزاب و کـاروری هایازاادیـه چـپ، ج اح

ــول ــائل ح ــاروری، مس ــیدندمی ک ــا کوش ــازی ز ــر مطالب ــایحمایت نظی ــا ی ه ــر اجتم  و بهت

 کــاهش بــه چیــز هــر ان پــیش راســت ج ــاح مقابــل، در ک  ــد، جــوئیپی را اقتصــادی بــانزونیع

                                                           

 (77 ،1398 فوکویاما،) 1

 (84 ،1398 فوکویاما،) 2
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 دهـۀ دومـین در کـه رسـدمی نظـر بـه. داشـت  القـه خصوصـی بخـش ارزقـای و دولت اندانۀ

 دهـدمی جدیـدی طیـف بـه را خـود جـای م ـاطق ان بسـیاری در طیـف ایـن ویکم،بیسـت قرن

 اسـت کـرده زمرکـز وسـترده اقتصـادی برابـری بـر کمتـر چـپ. اسـت شده زعریف هویت با که

 مان ـد هـاییوروه اند،شـده رانـده حاشـیه بـه کـه اسـت شـده هـاییوروهمدافع م ـافع  زربیش و

 در. غیــره و پ اه ــدوان ج ســی، دورباشــان جامعــۀ ها،اســپانیایی ننــان، مهــاجران، پوســتان،سیاه

 پرسـتانمیهن ان ایمجمو ـه   ـوان بـه خـود مجـدد زعریـف حـال در راسـت ج اح حال، همین

 نـژاد، بـه صـراحتاً اغلـب کـه هـویتی هسـت د، سـ تی ملـی هویـت ان حفاظت دنبال به که است

   1«.است مرزب  مذهب یا قومیت

 سیاست نفرت( 4 –ب 

زـوان دریافـت کـه نفـرت ان بـه رسـمیت شـ اخته نشـدن چـه سـخن رفـت، میبه ا تبار آن 

زوانـد چگونـه مییـا  ،شـود مبـدل بـه سیاسـت نفـرت زوانـدویـرد و چطـور میچگونه شکل می

( politics of resentment) نفــرت سیاســت مداران باشــد.مستمســکی در دســت سیاســت

یـا یـک  مـردم ان وـروه یـک احساسـات زعمـدی غیـر شـدن برانگیختـه یـا  مـدی برانگیختن

ن بــه را چ ــیمعاصــر فوکویامــا ایــن مفهمــوم  .اســتدیگــر  هــایملت هــا یــاوروه  لیــهملــت، 

مـارکس شـروع  کـارل ان نمـان سیاسـی مبـارنات طـوالنی سـ ت یـک»زصویر کشیده اسـت: 

 دهـه امـا زـا پایـان. ثـروت بـود کیـک زسـهیم و اقتصـادی م ان ـات شده بود که معطوف بـر

 وجـود بـه جهـان را سراسـر در مـردم ان زـوجهی قابـل زعـداد کلـی رشـد شدن،جهانی ،2010

 دیگـری چیزهـای ان انسـان مـادی، شخصـیِ اه و م ـافعرفـ اهمیـتِ بـه رغـم آورده است. امـا

ــز ــه نی ــود،می برانگیخت ــاییانگیزه ش ــه ه ــر ک ــدادهایمی بهت ــد روی ــاهمگونِ دوران  زوان  ن

 سیاســت را آن زــوانمی کــه خــالق چیــزی هســت د هــاانگیزه ایــن .ده ــد زوضــی  ک ــونی را

 اد ـا ایـن بـا را خـود پیـروان سیاسـی رهبـر نفرت نامیـد. مـواردی را سـراغ داریـم کـه یـک

 نادیـده شـده یـا زاقیـر اهانـت واقـع شـده، مـورد وـروه یـک حی یـت کـه اسـت کرده بسیج
                                                           

1 (Fukuyama, 2018, 5) 
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 رســمیت بــه آورنــد کــه بــرایپدیــد می را هــایی، مطالبــازیچ ــین نفرت .اســت شــده ورفتــه

در  کــه ایزاقیـر شــده طبعــاً وــروه. النم اسـت نظــر مــورد وـروه م زلــت و حی یــت شـ اختن

 دنـدار افـرادی بـه نسـبت زـری راافزون  ـاطفی ونن باشـ د، خـود یـتحی  ا ـادۀ زالش برای

زــوانیم دریــابیم کــه چــرا رو میان ایــن .هســت د خــود اقتصــادی م ــافع دنبــال بــه صــرفاً کــه

ــر ــوزین، والدیمی ــوررئیس پ ــیه جمه ــاره روس ــهاین درب ــه ک ــا چگون ــاالت و اروپ ــده ای  ان متا

ــعف ــس ان ض ــیه پ ــی روس ــراژدی فروپاش ــاد ز ــاهیر ازا ــوروی جم ــابق در ش ــه س  1990 ده

 ان او. اسـت کـرده صـابت ده ـد، سـوق خـود مرنهـای سـمت بـه را نـازو زـا کردنـد استفاده

 بیــزار ده ــدمی نشــان 1اخالقــی برزــری خــود را مــد ی نگــرش غربــی مدارانکــه سیاســتاین

 ضـعیف بـانیگر یـک   ـوان نـه بـه روسـیه زمایل دارد شـاهد وضـعیتی باشـد کـه بـا و است

 رئـیس اوبامـا بـاراک شـود؛ همـانطور کـه رفتـار بـزر  قـدرت یـک   وان به بلکه ای،م طقه

ــور ــابق جمه ــاالت س ــده ای ــانی متا ــه نم ــین وفت ــود. چ  ــت ب ــر، دول ــویی دیگ ــین در س  چ

 کـهاین اسـت: کـرده صـابت چـین سـالۀ صـد زاقیـر مـورد در مفصل طور به پی گجینشی

 کشـور ایـن مـانع بانوشـت ان زـا کوشـیدندمی کشـورها سـایر و ژاپـن متاـده، ایـاالت چگونه

ــه ــوند ب ــوقعیتی ش ــه م ــزاران طــول در ک ــاری ، ان ســال ه ــدرت ز ــه ق ــه م اب ــی ب ان آن  بزرو

ــوردار ــود. در برخ ــورهای ب ــک کش ــز دموکرازی ــرت نی ــارت، هم ان نف ــانحق ــک چ  ــروی ی  نی

ــد ــاالت در. شــودماســوب می قدرزم  ــد مختلفــی زاــوالت متاــده، ای ــبش مان  ــدوی ج   نن

ــتانسیاه ــه ل پوس ــونت ی ــیس، خش ــبش پل ــن ج  ــم م ــه#Me_Too) 2ه ــت و آنار (  لی  و اذی

 نـامزدی ان روسـتایی ده ـدوانرای قـاطع شـوند. حمایـتج سـی بـا اهمیـت زلقـی می زجاون

ان دیگــر نمودهــای کاربســت چ ــین سیاســتی اســت.  جمهوری،ریاســت بــرای زرامــپ دونالــد

 قــدرت یــک مان ــد وــروه، یــک آن، در ده دۀ شــرایطی هســت د کــهوفتــه، نشــانمــوارد پیش

درون یـک نظـام  شـهروندانی کـه ان ایسـان مجمو ـهبه یـا چـین یـا روسـیه همچون بزر 

                                                           

 از ولتد یا گروه فرد، آن نگرش یا باور که ادعا این تحت دولت، یک یا گروه یک فرد، یک هایکنش یا موقعیت کردن توجیه 1

 .است برخودار( moral superiority) اخالقی برتری

متهم به تجاوز یا آزار جنسی در فضای مجازی یا محاکم  یک جرم ( کوششی برای اثباتme too movementجنبش من هم ) 2

 های فردی قربانیانی که تا کنون سکوت کرده بودند.قضایی است. این اقدام عبارت است از تجمیع روایت
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 قــدر بــه کــه برخوردانــد هــویتی ان کــه باشــ د بــر ایــن ومــان ک  ــد،دموکرازیــک ننــدوی می

بـه رسـمیت شـ اخته  ا ـم ان – شـودشـود یـا ارج نهـاده نمینمی شـ اخته رسـمیت بـه کافی

یـک بخـش ان جامعـه  نشـدن شـ اخته رسـمیت یـا بـه خـارج، جهـان وسـ ملت ز نشدن یک

ــرمی هــاهویت ایــن. جامعــه همــان ا ضــای ســایر زوســ  ــد ب  مــذهب، ،ملیــت اســا  زوان 

. اک ــون نیــز مت ــوع هســت دهم و باشــ د مت ــوع بســیار ج ســیت یــا ج ســی وــرایش قومیــت،

 1«.هست د هویت سیاست یع ی همان مشترک، پدیدۀ یک مظاهر هاآن همۀ

 هویت ملی( 5 –ب 

نظــم و » کــه او در کتــابچ اندرک فوکویامـا ان هویــت ملــی، درکــی لیبرالیســتی اســت. هم 

 فرآی ـدملزومـات مهـم در خود به زفصـیل شـرح داده بـود، هویـت ملـی یکـی ان « نوال سیاسی

ان زجریبـات متفـاوت کشـورها  وسانی و مدرنیزاسـیون )و البتـه نـه مـدرن شـدن( اسـت. ادولت

ــخن می در ــاره س ــن ب ــه: ای ــد دارد ک ــد و زأکی ــت»ووی ــی هوی ــی اساس ــی نقش ــرای مل  ب

ــه کــه دردر حالی. اندداشــته مــدرن هــایدولت انــدونیثروت  هویــت ضــعف بــزر ، خاورمیان

ــی ــکلی مل ــیم مش ــماربه  ظ ــی ش ــایی رود،م ــه ج ــن ک ــی و یم ــدل  ،لیب ــهمب ــورهایی ب  کش

ـــوب شـــده شـــدهزجزیه ـــراق، افغانســـتان، و اندو مغل  و شـــورش ان ســـومالی و وریهســـ  

ــرجهرج ــی وم ــج داخل ــددیده رن ــایر ؛ان ــورهای س ــال در کش ــعه، ح ــات ان زوس ــریافزون ثب  ز

ناشـی ان  بی  ـد کـه بـا مشـکالتدر مـوقعیتی می را خـود امـا در  ـین حـال اند،برخوردار بوده

 آفریقـا صـارای ج ـوب سرزاسـر در وضـعیت اند. ایـنهویـت ملـی احاطـه شـده ضعیف حسِ

 .شـودماسـوب می زوسـعه بـرای بزروـی دسـت، مـانع ایـن مسـائلی ان کـه جایی است،حاکم 

ــه ثبــات امــا حفــی ــادر نمون ــد ک ی ــه و هایی مان  ــه، ب ــوام   واننیجری  و کشــورهای کــه ان اق

ــه مختلــف اقــوام کــه ناشــی ان آن اســت صــرفاً اند،مــذاهب مختلــف زشــکیل شــده  نوبــت ب

ــدرت ــتمی دســت در را ق ــه نوب ــد و ب ــارتان ف ویرن ــرای غ ــافی ب ــد بهره کشــور رصــت ک م 

 چیـزی بـه جـز سـطوح آن، نتیجـه و مانـدناکـام می اقتصـادی در این موارد، زوسـعه. شوندمی
                                                           

1 (Fukuyama, 2018, 5,6) 
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 مــدرنیزه آغــان ان پــیش جملگــی کــره، و ژاپــن چــین، مقابــل، در .نیســت فقــر و فســاد بــاالی

 نقــر در کشــور ســه هــر ای کــهمواجهــه – غربــی هایقــدرت بــا مواجهــه پــیش ان شــدن و

 ان م ـد بودنـد. طبعـاً یکـیبهره اییافتهزوسـعه بسـیار ملـی ان هویـت -کردنـد  زجربه نوندهم

 در ویرچشـم شـکل ایـن بـه قـادر شـدند زـا ج ـوبی کـره و ژاپن چین، اقتصادهای که دالیلی

 مجبـور کشـورها ایـن کـه اسـت ایـن ک  ـد، رشـد یکـم و بیسـت قـرن اوایـل و بیسـتم قرن

ــد ــه  نبودن ــرایطی ک ــا در ش ــه رویز ــود را ب ــای خ ــرمایه زجــارت دره ــی وذاری بینو س الملل

 هــایمرارت نیــز هــاآن بپرداننــد. خــود هویــت داخلــی مســائل فصــل و انــد، بــه حــلبانکرده

ــگ ــی، ج  ــه و اشــغال داخل ــه کرده زفرق ــارا زجرب ــد، ام ــس ان ــن پ ــۀ ای ــا ودرویری ان خازم  ه

را برپــا  مشــترک ملــی هــدف کشــورداری و احســا  اوضــاع، قــادر شــدند زــا  ــادات ز بیــت

ــت ســانند. ــی هوی ــا مل ــاد ب ــک ا تق ــه مشــترک برخــورداری ان ی  نظــام وجــود مشــرو یت ب

 یــا باشــد دموکرازیــک نظــام آن کــهنظر ان اینصــرف شــود،می آغــان در یــک کشــور سیاســی

 و قـوانین هسـت د، جـایی کـه ایـن قابـل زجسـم رسـمی نهادهـای و قـوانین در هویت. نباشد

   ـوان بایـد بـه هـانبان یـا نبـان کـدام کـه ران ـدفرمـان می م ال، ان  و رسمی به نهادهای

 بایـد دربـارۀ را چیـزی چـه مـدار  کـه ک  ـدمی دیکتـه یـا شوند، ورفته نظر در رسمی موارد

 هـاارنش و ملـی،  رصـۀ فره ـگ هویـت امـا .بده ـد آمـونش کودکـان به کشورشان وذشتۀ

ــوردد،درمی را نیــز ــه ن ــارۀ ردممــ کــه هاییداســتان ان جمل  کــه اناین: ووی ــدمی خودشــان درب

ـــد،آمده کجـــا ـــه ان ـــزی چ ـــد،می جشـــن را چی ـــاطرات ویرن ـــاریخی خ  و مشترکشـــان، ز

ــورد در شــانانتظارات ــه این م ــی اجتمــاع مســتلزم چ ــه یــک  ضــو واقع ــدل شــدن ب ــه مب ک

ــایی اســت. ــای در چیزه ــوع معاصــر، دنی ــه لاــا  – ز  ــژاد، ب ــت، ن ــذهب، قومی ــیت، م  ج س

. شـودارنش زلقـی می یـک بلکـه ننـدوی، واقعیـت نـه ز هـا یـک -آن مان د و ج سی ورایش

 متفـاوت هایشـیوه بـا مواجهـه. اسـت موهبـت یـک جوامـع بـرای ز ـوع وونـاوونی دالیل به
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ــ ش، و اندیشــه ــرای ک ــاً ماــرک ارنشــم دی ب ــوآوری، غالب ــت ن ــارآفری ی و خالقی . اســت ک

  1«را در پی دارد. هیجان و  القه ایجاد ز وع

 در برخی کشورهای نمونههویت ملی وضعیت (: 1جدول )
 اوضاع هویت ملی نمونه منطقه

 خاورمیانه
 مغلوب و شدهزجزیه کشورهایی ملی هویت ضعف لیبی و یمن

 داخلی ومرجهرج و شورش ملی هویت ضعف سومالی و سوریه  راق، افغانستان،

 آفریقا

 زوسعه در ج وب حال در کشورهای
 آفریقا صارای

 زوسعه برای بزروی مانع ملی ویته ضعف

 ملی هویت ضعف نیجریه و ک یا
باثبات: چون اقوام به نوبت به قدرت 

 ک  د.رس د و کشور را غارت میمی

 کره و ژاپن چین، آسیا
 ان ملی قوی پیش هویت
 با مواجهه و شدن مدرنیزه

 غربی هایقدرت
 یافتهبا ثبات و زوسعه

 قوی ملی هویت ایاالت متاده آمریکا

یافته، زک ر اقوام، با ثبات و زوسعه
ها، وجود نژادها، مذاهب و نبان

 ج بش حقارت: ان نمودهای نفرت
 خشونت  لیه پوستانسیاه نندوی

  هم من ج بش پلیس،
(Me_Too# )و اذیت و آنار  لیه 

 ج سی و ... زجاون

 

   کرد؟ باید چه( 6 – ب

هایی در خـور بـه ایـن پرسـش اختصـا  سـ فوکویاما، فصل پایـانی کتـابش را بـه یـافتن پا

یـزی ان هویـت یـا سیاسـت هویـت نیسـت ور»دهد که چه بایـد کـرد؟ او معتقـد اسـت کـه: می

  2«ان بین بردن کرامت نه ممکن است و نه مطلوب... 

                                                           
1 (Fukuyama, 2018, 7,8) 

 (161 ،1398 )فوکویاما، 2
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یابی ارضــه(  Iاســت: ) ســه اصــل ایــنکاربســت چــارۀ کــار در و بــه طــور خالصــه، ب ــابراین 

ون سیاسـت بـرو پرهیـز ان  پـذیرش زک ـر( IIسیاسـت نفـرت، )و زشخیص  وامـل ایجـاد صای  

  یت جمعی.( داشتن درکی لیبرال ان هوIV) هویت سیاست ان جستن دوری (III) و نفرت

 است: چ ین این سه اصل  زر، زوصیفمشروح طور به و

(I )ــه   وامــل ایجــاد سیاســت نفــرت: صــای ِیابی  ارضــه در نخســتین وــام بایــد قــادر ب

هــا هــا را بــه  لتباشــیم و معلول« سیاســت نفــرت» وامــل اصــلی بــرون  زشــخیصِ صــای 

شـهروند یـک لیبـرال دموکراسـی بـودن بـدان مع ـا نیسـت »به بیان فوکویامـا: معرفی نک یم. 

هـا بـر اسـا  رنـگ پوسـت، انـد. آنکه دولت یا شهروندان احتـرام یکسـانی بـرای افـراد قائل

ــدواه ــت، دی ــا جهــتج ســیت، ملی ــت ی ــابراین  1«شــوند.ری ج ســی قضــاوت میویها، قومی ب 

برخوردهـای زـوانیم شـاهد خشـونت ناموجـه پلـیس و دمکرازیـک نیـز میحتا در جوامـع لیبرال

 باشیم.  –پوستان م الً سیاه -ها آمیز با اقلیتزبعیض

ــک بی زواند چ دین برابر دمکرازیک میغیر لیبرالدر جوامع هایی احتمال برون چ ین زبعیضش

با ، در مســیر مطامع خودمداران ای باشــد زا برخی ســیاســتانهزواند بهمیوونه موارد ینباشــد. ا

اسی ها سو استفاده سییضوقایع یا زبعان آن جویانه، کاربست یا زشدید یک سیاست هویت زقابل

ستماجرا ان  کهلیادر حک  د.  سیا شدید  ست امعههای هویت در جز شده ا و نقطۀ آغانین  آغان ن

ستجو کردا باید در اقدامات زبعیضماجرا ر شه. آمیز و ناموجه پیش ان آن ج شخیص این ری ها و ز

 یابی مهم است. ها در هر نوع مطالعۀ  ارضه لت

(II ):های مدرنیته داشتن هویت»به بیان فوکویاما:  پذیرش زک ر و پرهیز ان برون سیاست نفرت

ویرد. ما  ی ما در سطوح مختلف شکل میزعامالت اجتماهای که ان طریق چ دوانه است. هویت

که زوســـ  نژاد، ج س، مالهویت ما زعریف هایی داریم  یت  قات، و مل کار، زاصـــیالت، زعل

 داند. های متک ر میفوکویاما چارۀ کار را پذیرش هویت 2«اند.شده

                                                           

 (162 ،1398 فوکویاما،) 1

 (163 ،1398 )فوکویاما، 2
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(III ):ــت ــذیرش هویت دوری جســتن ان سیاســت هوی ــر میپ ــای متک  ــد زعارضــات ه زوان

هـای اوـر م طـق سیاسـت هویـت زقسـیم جوامـع بـه وروه»ثمر را خ  ـی سـاند: اجتما ی بی

نیــز  زر باشـ دک  ـدههـایی کـه فراویرزــر و ادغامخلــق هویتهـر چـه کــوچکتر اسـت، امکـان 

کـه در جهـان در  ـین حال...  های نیسـتی افـراد را انکـار ک ـیمهست. النم نیست زـا زجربـه

ــه ســمت امــا  شــویم ]زــوانیم ان دســت سیاســت هویــت خــالمــدرن نمی [ قــادریم آن را ب

ــع ــکال موس ــارایی اَش ــه ک ــری ک ــیم، ام ــدایت ک  ــت ه ــه کرام ــبت ب ــل نس ــرام متقاب زرِ احت

 1«ساندزر میدموکراسی را بیش

(IV ):ـــت ز داشـــتن درکی لیبرال ان هویت جمعی ا یک ملت، ان م ظر فوکویاما، الزامی نیس

شدهم دیگ ان حاصل همچون فرآوردۀ شود. زا ملت جوش با ع بدون چ ین فهمی در واق ش اخته 

 ولت مدرن قابل زصور است. د-ان یک ملت نیز پایداری و زداوم یک ملت

ـــانی اقوام و دیگر وروهان این ادودس نه م ما، هروو یا به طریقی رو فوکو ما ی را  های اجت

شود ناکارآمد می سی یهاارنش حول زوانمی را ملی هایهویت»ووید: داند و میغیرلیبرال   سیا

شود؛ و لیبرال سامان داده  شترکی زجربیات حول دموکرازیک   و ک د فراهم را پیوندی بافت که م

شد اجانه مختلف جوامع به سه، کانادا، دهد. ر شورهایی ان هایینمونه متاده ایاالت و 2ه د فران  ک

ستا این در ملی هویت پرورش در سعی که هست د شته را سی 3«.اند دا ار مهم دیگر و در یک فران ب

های اســاســی لیبرال های ملی ا تقادی ب ا شــده حول اندیشــهما نیان به زرویج هویت»ووید: می

ستفاده ان خ  سی مدرن، و ا شیدموکرا واردان در سانی زعمدی زانههای  مومی برای همگونم

ست، که باید قدر این هویت سی ان فره گ خا  خود برخوردار ا م زلتی ها داریم. لیبرال دموکرا

 4«های دموکرازیک داشته باشد.ک  ده ارنشهای نفیفرازر ان فره گ

                                                           

 (163 ،1398 )فوکویاما، 1

ــرف 2 ــت هویت ناندر هویت او از نظر از رویکردهای اخیر ناندرا مودی و دعاوی هندومحورص ــیاس ا ملی. برای مطالعه نقد فوکویاما به س

 (84 ،1398 فوکویاما،)مودی در هند، رجوع کنید به 

3 (Fukuyama, 2018, 9) 

 (164 ،1398 فوکویاما،) 4
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 متفاوت  تاریخی هایتجربه – مسو پارۀ

لل و ف با خ عه، در دو ســـط   مل و موانع زوســـ بارۀ  وا ما در یا رج و د اوی نظری فوکو

سامانی سط  دیگرناب ست و  صۀ نظر ا ست مربوط به  ر سط  نخ ست.  مربوط به  هایی مواجه ا

  ی مت اقضی است که سراغ داریم.زاریخ زجربیات

له  بای ان جم باری آر  2جان جونف والیس، 1داوال  ســـی نورس ،او در هر دو ســـط ، رق

ــت، ــ دوان کتاب  3وی گاس ــونت»های نویس ــعه»و « اجتما ی هاینظم و خش ــایه در زوس  یس

 5و جیمز ای رابی سون 4م اوغلوچ ین دارون  جو هم« زوسعه مسائل و اقتصاد سیاست، خشونت،

جا در این 6هست د.« باریک راه آنادی»و « خورند؟می شکست هاملت چرا»های کتاب نویس دوان

 نیست.  - نظر  رصۀ به مربوط -نخست  در سط این سه وروه مقایسۀ آرای مجالی برای طبعاً 

ــت اما مرور برخی زجربه فاوت ان آرای فوکویاما و متبه درکی  ما راواه های زاریخی ممکن اس

به وضــعیت چ د نمونه انضــمامی  رود که   ایترو ومان میواه مشــابه انگارۀ او برســاند. ان این

 د. شامل ژاپن، ب گالدش، اقلیم کردستان  راق، چین و آرژانتین راهگشا خواهد بو

  ژاپن -الف 

بـا د ـاوی فوکویامـا  وجـوه ، ان برخـیژاپـنزوسـعه در  فرآی ـدان  7روایت ویلیام جـی بیزلـی

ویری مسـیر زوسـعه بیزلی، ضمن اشاره بـه  وامـل بـومی در ژاپـن، مبـدأ شـکل سانوار است.

ای دربـاره مبـدأ ایـن رونـد وجـود زوافـق وسـترده»ک ـد: چ ـین زرسـیم میدر آن کشور را این

                                                           
1. Douglass C. North 
2. John Joseph Wallis 
3. Barry R. Weingast 
4. Daron Acemoglu 

5. James A. Robinson 

 رابینســون و اوغلوعجم) ،(1396 وینگاســت، و والیس نورث،) ،(1394 وینگاســت، و والیس نورث،: )به کنید رجوع بیشــتر مطالعۀ برای 6

 (1399 رابینسون و اوغلوعجم) و( 1397

7 William G. Beasley  
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ــنِ زاــت زوکووــاوا ) ــا ژاپ داری ( اســت ... در ایــن  صــر ســرمایه1868-1600دارد، کــه همان

ــد آمــد، کــه پیشج ی ــود؛ ســ ت ــی پدی ــی ب ــه ســبک غرب ــی شــرط رشــد صــ عتی ب های مل

هـا وابسـته شـدند یـا ان های بعـدی بـه آنفره گ و اندیشه شـکلی قطعـی یافت ـد کـه نسـل

  1«ها بریدند.آن

ضی  می سرمایه در بخش بیزلی زو شت  شده در دوران زوکوواوا به انبا دهد که چگونه روند یاد

صی کمک کرد و زأک صو های خا  در ژاپن ان جمله وجود ک د که به رغم برخی ویژویید میخ

ای نســبت به های اقتصــادی، ژاپن زافته جدا بافتهوذاری در بخشســرمایه داخلی برای ســرمایه

فرد بود. این بدان مع ا نیست که بگوییم ص عتی شدن ژاپن امری م اصر به»دیگر کشورها نبود: 

ص ایع د سعه  سعه ژاپن زرزیب و اور مرحله اول زو فا ی با حمایت مالی دولت را ک ار بگذاریم، زو

  2«را دنبال کرد که طی آن نخست ص ایع سبک و سپس س گین پدید آمدند. طبیعیزوالی 

س ت دولت»ا: ان م ظر فوکویام زر ان این م دی در برخی موارد حتا طوالنیدر چین، ژاپن و کره، 

  3«س ت در خود اروپا بود.

ضبیزلی  شارۀ  فوکویاما را چ ین عیت دولتو ضی  میم دی مورد ا مفهوم دولت در  که دهدزو

ــی مان د اروپا نبود، بلکه اســتوار بر  ــامدرن، متکی به نظریه یا فلســفه ســیاس آیین »ژاپن پیش

ــر و آمادۀ مرزب  با اخالقیات حکومتی ــی چین به   وان دکترین حاض ــیوس ب ابراین  4بود.« ک فس

، برخاسته ان اجرا شد (1894-1868امپرازوری میجی )زوکوواوا، زوس  دورۀ  ی که پس اناصالحاز

های نبود، بلکه م بعث ان نارضایتی« مجادالت  مومی در باب مطلوبیت یک نظام سیاسی جدید»

  5بود.در ژاپن اجتما ی ان وضع موجود 

                                                           

 (22، 1393)بیزلی،  1

 (162، 1393)بیزلی،  2

 (541 ،1397فوکویاما،) 3

 (539 ،1397فوکویاما،)همچنین رجوع کنید به  (87 ،1393 بیزلی،) 4

 (87 ،3139 بیزلی،) 5
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این زغییرات  بر روی هم،»ک د: چ ین بیان میبیزلی دلیل حرکت به ســوی دولت مدرن را این

های ک فســیوســی[ به معلول زغییر نهادی ســیاســی ژاپن ان مدل چین باســتان ]به ازکای آمونه

کار داشــت د نخســت، کشــوری که ها دو انگیزۀ آشــکار برای اینالگوهای متأخر غربی بود. ژاپ ی

اهری ســعی داشــت غرب را متقا د به باننگری در قراردادهای ]زجاری[ نابرابر ک د، با داشــتن ظ

پذیرش و آشـــ ای غرب، بخت بیش نمود که زری برای موفقیت دارد ... دوم، م طقی میمورد 

ص عتی مطابق الگوی غربی  ساختاری  سل ، و  صر ثروت و  –برپاییِ نظام مالیازی، نیروهای م   ا

شته، در دهۀ باید بر  هدۀ دولتی غربی –قدرت  شود. ان این وذ شته  شمار نیادی  1880مآب وذا

ب ابراین زوصـــیف بیزلی  1«های النم غربی بودند.قامات ژاپ ی  مالً در حال فراورفتن مهارتان م

 فوکویاما داشته است: 2طی شده در ژاپن، شباهت نیادی با الگوی مطلوب فرآی دان 

 هری شدن ش ص عتی شدن )زقسیم کار اجتما ی(  داری( افزایش زجارت )سرمایه

 سانی با ازکا به ج گ دولت سانی ملت یت ملی ویری هوشکل زارک اجتما ی 

 پاسخگو بودن )دموکراسی(. حاکمیت قانون 

ــتم و به ویژه ان دهه  ــیف بیزلی، ژاپن ان اوایل قرن بیس ــاهد ظهور و  1930به زوص به بعد، ش

شرکت س  بود که به رقابت با یکدیگر میفعالیت زعداد قابل زوجهی   3پرداخت دهای کوچک و متو

ــرکتر ک ار آنو د ــرمایهها، ش ــای  5های اولیه بزروتر ان های بزروی با س میلیون ین نیز در فض

، 1909های بزر  ان کل ص عت کشور، در سال اقتصادی ژاپن حضور داشت د و سهم این شرکت

سرمایه اولیه پ ج شرکت بزر  )میتسوئی، میتسوبیشی، »که: چ اندرصد بوده است، آن 36معادل 

س سودا،  سال  50ومیتومو و دای ایچی( بر روی هم یا میلیون ین در  280و  1914میلیون ین در 

  4«بود. 1927سال 

                                                           

 (104 ،1393 بیزلی،) 1

 (5 و4 ،1397 قهرمانپور،)آل پور تیپ ایدهیا به توصیف قهرمان 2

 (164و  163، 1393)بیزلی،  3

 (164، 1393)بیزلی،  4
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 و پاکستانبنگالدش  -ب 

فوکویاما،  تگاه نظریدر دســویری هویت ملی ان میان چهار روش زوصــیف شــده برای شــکل

و زجزیه کشور مادر  مرنها : جابجاییندامودهزردید راه نخست را پیدش بیب گالپاکستان و سپس 

  .مکرری و سپس زکرار همان ماجرا در جدایی قوم و نبان زرهمگون به واحدهای

سرنمی ی که خود زکه ست )ب گالدش،  ستان ا شده ان پاک ستانو ( 1971ای جدا  ای زکه ،پاک

 ت: کشور رخ داده اس ی در هر دوفرآی داحتماالً چ ین به نبان فوکویاما، (. 1947شده ان ه د ) جدا

شکل ستان:  ستانی پاک یی ان سانی پس ان جدادولت سانی ملت ویری هویت ملی پاک

 نیافتهزوسعه ی )در فران و نشیب(  دستیابی به سطای ان دموکراس  ه د

جدایی ان پس ان ســانی دولت ســانی ملت ویری هویت ملی ب گالی شــکلب گالدش: 

 های نخستین( در حال زوسعه )وام سطای ان دموکراسیدستیابی به  پاکستان 

ستقالل ب گالدش،  سد که به نظر میپس ان ا شد و پروژۀ ملتر سانی پاکستان خازمه یافته با

ستِ ستشاید بتوان اد ا کرد که کم، د شور پاک ان و ب گالدش در کیفیت هویت ملی در هر دو ک

قتصادی دوکشور امیان رشد رود که بتوان زفاوت رو ومان نمیان اینیک سط  واقع شده باش د. 

 ها نسبت داد. را به زفاوت میان کیفیت هویت ملی آن

دهد و ی، وضــعیت رشــد اقتصــادی دو کشــور را نشــان م5و  4نمودارهای م درج در زصــاویر 

ـــادی مطلوب در ب گالدش دارد.   زغییر ضما ب گالدش به اخیر، دهۀ طیحکایت ان روند اقتص

 و اســت هورفت قرار زوســعه مســیر در لیبرالیســتی، اقتصــاد ســمتِ به حرکت و اقتصــادی الگوی

که در حالی .است زوسعه شده حرکت به سوی ای اننمونه به مبدل آکادمیک، ماافل رفته دررفته

  پیماید.به سیاق وذشته می ناهموار را چ ان مسیریپاکستان هم
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الیل این زفاوت بیانگر د ، زمایز میان آنادی اقتصادی ب گالدش و پاکستان،2در جدول شمارۀ 

صادی بیش سوی آنادی اقت ست. ب گالدش به  صادی زر و پاکستان هما سوی آنادی اقت چ ان به 

 کمتر در حرکت است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مقایسۀ آنادی اقتصادی پاکستان و ب گالدش 2جدول )

 **فریزر   2021وزارش  *هریتیج  2021وزارش   
 142 152 پاکستان
 136 120 ب گالدش

 *  2020 Index of Economic Freedom /  www.heritage.org 

** Economic Freedom of the World 2020 Annual Report   / www.fraserinstitute.org 

 2010ز ا GDP(: رشد تولید ناخالص داخلی 5تصویر )

 در پاکستان 2020تا 

تا  2010از  GDP(: رشد تولید ناخالص داخلی 4تصویر )

 در بنگالدش 2020



 

  «لسفیف  سیاسی نگرشی ایران، در ملت - دولت» مقاله بر نگاهی با -( 2) دوم بخش ناسیونالیسـم؟ یا لیبرالیسم سوی به طباطبایی
 1400 ماهآذر VER 1   21 ویرایش اول –نویس پیش نسخه / صدانت فرهنگی مؤسسهناشر /   اتفاق مؤلف: شهرام

 

34 
 

  اقلیم کردستان عراق -ج 

ضعیت اقلیم ستان زوجه به و ست. این  کرد سیار آموننده ا سه با ب گالدش نیز ب  راق در مقای

شــود. زجربۀ اقلیم ای خودمختار شــ اخته مین  راق نزدیک به ســه دهه اســت که م طقهناحیه ا

دهد که برخالف اد ای طرفداران فدرالیســم و خودمختاری، این رویکرد در کردســتان نشــان می

شابه هم –این دیار  ست. چرا که هم -چون غالب موارد م شده ا صول زوفیقی ن چ ان م جر به ح

های کشاورنی، ن اقتصاد این اقلیم وابسته به نفت است و سهم سایر بخشدرصد ا 80نزدیک به 

سم و متفرقه به زرزیب معادل  ست. 6و  4، 10زوری صد ا سه با ب گالدش، اقلیم طبعاً  1در در مقای

یافته است و در  ین حال، فاقد کردستان  راق نیز بیش ان دو دهه است که به خودمختاری دست

ست. اما ا ستان قلیمباران هویت ا ش ی  کرد صاد بانارماور، همچ ان افق رو  راق در غیاب اقت

 نند.پیش رو ندارد و درجا می

 چین -د 

 در دولتم ـدی سـ ت کـره، و ژاپـن چـین، در»: فوکویامـا زعریـفبـه ب ـا به یاد داریـم کـه 

ــا مــوارد برخــی ــا خــود در ســ ت ایــن ان زرطــوالنی حت ــود اروپ ــین اد ــایی،  « .ب ــد چ  در زأیی

هـایی کـه ملت»ک ـد: یگـانگی و هویـت ملـی در چـین را چ ـین زوصـیف می کسی جره ری 

ــار  ــته، و آث ــاودان پ داش ــان را ج ــد خودش ــل دارن ــواره می ــد، هم ــاریخی برخوردارن ــۀ ز ان دیری 

هـای زمـدن چـین ایـن اسـت کـه شـان را ارج ب ه ـد. یکـی ان ویژویاصالت و خاستگه روایت

زــر شــبیه بــه ن قایــل شــد. ظهــور آن در زــاری ، بیشزــوانی بــرای آن نمیااساســاً نقطــه آغــ

  2«به مع ی امرونی آن. کشوریک پدیدۀ خودانتظام طبیعی است زا یک 

 دوران در نیز چین که نمود اد ا زوانمی طباطبایی، جواد نظری دســـتگاه ازکای در واقع به

م دی ان بهره و تاس بوده یک ملت ها،دولت-ملت و ملت مدرنِ مفهوم ظهور ان قبل و پیشامدرن

                                                           
1 (Pankaj  & Ramyar, 2019, 397) 

 (541 ،1397فوکویاما،)همچنین رجوع کنید به  ،(7 ،1398 کیسینجر،) 2
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ست کرده زجربه را ملی دولت ستگاه در سانیدولت و سانیملت اما. ا  مفاهیم فوکویاما، نظری د

 . هست د مدرن دوران

شوری مان د چین  باری، ستگاه نظری فوکویاما، ک  ۀ طوالنیِشی به رغم آن پیبرخالف دا یۀ د

تیابی به حاکمیت قانون و راسی، دسو بوروک سانیدولتسانی، هویت ملی، ملت در برخورداری ان

شده صل ن سی حا ست.  دموکرا سمی که پس ان انقالبا صشاهد  ،چین به ق ادی یک افول اقت

دنگ در دوران انگیز شــگفتد اقتصــادی رشــبار در دوران مائو و ســپس ظهور یک دهشــت

 :. زاوالزی که ز ها با رویکردهای اقتصادی قابل زوضی  هست دهستیمشیائوپی گ 

ماور کمونیستی )دوران انتخاب اقتصاد برنامه سانی دولت سانی ملت ملی  هویت

ــطوحی ان انتخابزغییر رویکردها و  فقر و قاطی  مائو(  ــملیبرالی س ــا س )دوران دی اقتص

 سی()در غیاب دموکراسی و لیبرالیسم سیارشد اقتصادی   شیائوپی گ به بعد( دنگ

ــخن دیگر،  ــیچین در دوران مائو به س  ریض و  ان یک دولت بزر  و مقتدر و یک بروکراس

 به ،دولت و بروکراسیلی، مهویت  م دی انبهرهطویل برخوردار بود. اما برخالف زئوری فوکویاما، 

 . ه استم تهی نشد یا رشد اقتصادی ظهور دموکراسی

انگیــز را پشــت ســر وذاشــت. پــس ان مــر  چــین در دوران مــائو و کمونیســم، ایــامی غم

 حرکـت وـام بـه وـام مائوئیسـم را ک ـار وذاشـت د و بـا ،فکـران اوو هم 1شیائوپی گ ، دنگمائو

ــه ــانارماور، وــام ســوی ب ــه ســوی زوســعهاقتصــاد ب ــدی ب  2ی اقتصــادی برداشــت د.هــای بل 

بــه بعــد، صــرفاً مرهــون زاــول در  1980ب ــابراین، رشــد اقتصــادی ان اواســ  دهــۀ 

 های اقتصادی بود.رویکرد

 

                                                           
1 Deng Xiaoping 

 (70 و 69 ،1396 وانگ، و کوز) 2
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  آرژانتین - ه

صل  شد. در حد فا سپانیایی واقع  ستعماروران ا شانردهم، آرژانتین مورد هجوم ا در اوایل قرن 

ــرنمین1879زا  1860 ــد و حاکمیت س ــکیل ش هایی را که امرون آرژانتین نامیده ، دولت ملی زش

 دزرین کشورهای جهان بدل ، آرژانتین به یکی ان ثروزم1920شود در دست ورفت. زا حوالی می

شه سترش اندی ساختارورایی -های چپ شد. اما با و زات ن امت افرادی  1ان جمله ظهور مکتب 

در آن کشـــور، و ک ار وذاشـــتن زدریجی اقتصـــاد لیبرالی بانارماور، افول  - 2نظیر رائول پربیش

 اقتصادی آغان شد. 

ــون ــیف جیمز رابی س ــاددان برنده جایزه نوبل به نام یک ا: »4اوغلوو دارون  جم 3به زوص قتص

ــیمون کوننتس ــت، در اظهار نظر برای آن 5س ــکل اس ــان دهد فهم آرژانین زا چه حد مش که نش

معروفی وفته است که چهار دسته کشور در دنیا وجود دارد: زوسعه یافته، در حال زوسعه، ژاپن و 

ــی میآرژانتین. این نقطه نظر کوننتس ان آن ــود که در نجا ناش مان ج گ اول جهانی آرژانتین ش

وقفه نســـبت به دیگر یکی ان ثروزم دزرین کش.رهای جهان بود. ســـپس شـــروع به افتی بی

زبدیل  1980و  1970های کشورهای ثروزم د در اروپای غربی و آمریکای شمالی کرد، و در دهه

  6«به یک نوال مطلق شد.

صادی آرژانتین، حتا شتاب اقت ست که  شکل فوکویاما معتقد ا ویری دولت ملی آن در پیش ان 

ها جیمز ماهوزی معتقد است شتاب ورفتن آرژانتین ان مدت»آغان شده بود:  1879 زا 1860 فاصلۀ

سال  شده بود و در  شتر ان ایاالت  1800پیش آغان  سرانۀ زولید ناخالص داخلی آرژانتین، کمی بی

صد آرژانتین دولت مستعجل نبود و یکزوان وفت رشد اقتصادی اولیۀ متاده آمریکا بود. لذا می

                                                           

 (67 و 66 ،1393 هانت،) 1

2 Raul Prebisch 

3 James A. Robinson 

4 Daron Acemoglu 

5 Simon Kuznets 

 (511 ،1397 رابینسون، و اوغلوعجم) 6
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سپانیا[ زا رکود بزر  در دهه  ستعماروران ا سیطره ا ستقالل ]ان  ، ادامه 1930سال، یع ی نمان ا

 1«داشت.

 افول یبرالی دوری جستن ان اقتصاد ل سانی دولت سانی ملت هویت ملی 

 ظهور و قانون حاکمیت اســتقرار به ،قوی بروکراســی وبزر   دولت ملی، هویت ان م دیبهره

م ابه نمود اقتصــادی به اقتصــادی رشــد فوکویاما، زئوری برخالف اما، شــد ره مون دموکراســی

 پدیدار نگردید.  2زوسعه

ـــده، حکایت ان آن دارد که زئوری فوکویاما مب ی بر ننجیرۀ نیرزجربه ، در های زاریخی یادش

حاکمیت قانون  سانی دولت ی سانملت هویت ملی موارد متعددی قابل دفاع نیست:  

  دموکراسی  .رشد اقتصادی 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (284 ،1397فوکویاما،) 1

 توسعه به معنای فوکویامایی 2
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سی – مچهار پارۀ شی ایران، در ملت - دولت» مقاله نقد و برر سی نگر   سیا

 «فلسفی

 نگرشـــی ایران، در ملت - دولت»پس ان یک وقفۀ طوالنی و ناوزیر، دوباره به ســـراغ مقالۀ 

 ویریم.میبخش جداوانه پی  دورا در  نویس ده رویم و بررسی و نقد آرایمی «فلسفی  سیاسی

 هانجام شده در مقالیابی عارضه نقد( الف

 جامعۀ ک ونی مشکالت زرینکلیدی به مع ای ش اسایی –یابی بستانی ان وضعیت وجود  ارضه

ملی در جامعۀ  هویت و ملت ان پیشامدرن و س تی ( زعریفiمشتمل بر این موارد است: ) -ایرانی 

 هاینظریه و ها( ایدئولوژیiiورا را در پی داشته است. )کهن سیونالیسمنا ایرانی، ظهور یا زشدید

ــی ــیاس ــدید و ظهور غربی، م جر به  س ــت زش ــیاس ــم، بر مب ی هویت س ــم، فدرالیس  ولوبالیس

 فعاالن و نخبگان برخی نبان و ذهن در» وفتهپیش( موارد iiiشـــده اســـت. ) ... و وراییقومیت

سی ست و می« سیا ضعیف ملت دزوانجای ورفته ا ضعیف هویت ملی، ز ش-م جر به ز د و ودولت 

 (6شود. )زصویر می متوقف/زوسعه مختل پیمودن مسیرصورت در این

 

 

 

 

 

تعریف 
سنتی و 

 پیشامدرن
از ملت و 
 هویت ملی

تشدید ظهور یا 
 ناسیونالیسم 

 گراکهن

ها ایدئولوژی
های نظریهو 

سیاسی 
 غربی

و تشدید ظهور 
سیاست هویت 

مبنی بر 
فدرالیسم، 
گلوبالیسم، 

  گراییقومیت
  و ...
 و ...

 تضعیف
 دولت-ملت 

 تضعیف
 هویت ملی 

 اتوانی در ن
مواجهه با 

 جهان

الل در اخ
 مسیر توسعه

 «فلسفی  سیاسی شینگر ایران، در ملت - دولت» یابی در مقالۀ(: تحلیل عارضه6تصویر )
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، او ووید و روایتای نمیحرف زانهیابی خود در چارچوب  ارضــهرســد که بســتانی به نظر می

 تقد ایدئولوژی ناسیونالیسم همواره ان یک سو م طباطبایی است. طباطباییپیشین بانزکرار د اوی 

 2«است ملت یک جوییبرزری ایدئولوژی ناسیونالیسم»ووید: و ان جمله می 1بوده است

های پان زورکی، پان حامالن سیاست»، بر «وریز ان مرکز»با استفاده ان  بارت ان سوی دیگر، 

دربارۀ آنان و  شـــوردمی 3«شـــوندکوردی، پان  ربی ... که ان بیرون مرنهای ایران هدایت می

سینیرو»: که وویدمی سیا ست د، نیروهای  سب زعریف جزئی ه اند، های وریز ان مرکز، که بر ح

داند و آنان را  ملۀ اج بی میو  4«قلمرو کل اســت. ســیاســی نه اجتما ی. مکان رابطه نیروهای

ــد: م الً می ــورهای پیرامونی وروه»نویس ای وریز ان های ان نیروهحامالن درونی این باران کش

ـــت.  و هاو م تقد ایدئولوژی 5«مرکز در ایران هســـت د که در شـــرای  ک ونی چالش مهمی اس

  6غربی است. سیاسی هاینظریه

م، قومیت ورایی، طباطبایی، آن است که به ه گام نقد ناسیونالیس ووجه اشتراک آرای بستانی 

ســکوت اختیار در دوران معاصــر یت های برون این وضــع، دربارۀ ریشــههافدرالیســم و نظایر آن

  بود.خواهیم نیز  میان آرای ایشانافتراق  های بعدی شاهد وجهالبته در بخشک  د. می

                                                           
 ،160 ،117 ،109 ،75 ،74 الف، 1398 طباطبایی،( )56، 28 – 22 الف، 1397 طباطبایی،( )542 ،488 - 487الف،  1396 طباطبایی،) 1

 (202 ،200 ج، 1395 طباطبایی،( )305 ،304 ،281 ،232 ،229

 (110 الف، 1398 طباطبایی،) 2

 (308 الف، 1398 طباطبایی،)  3

 (66 و 65 الف، 1397 طباطبایی،) 4

 (308 الف، 1398 طباطبایی،) 5

 د، 1395 طباطبایی،( )564 - 561 و، 1395 طباطبایی،( )259 و 268 ج، 1395 طباطبایی،( )437 و 436 ،1400 طباطبایی،) 6

 558 ،531 و، 1395 طباطبایی،( )442 ،441 ،429 ،424 تا 419 ،1400 طباطبایی،( )55 الف، 1397 طباطبایی،( )116 - 113

– 561، 621) 
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ستانیطباطبایی و در نگاهی متفاوت با آرای  سد که به نظر می -و با ازکای به زعاریف فوکویاما  -ب ر

پیش ان  :باشد واردـم این بر مشتمل ،یابی و کشف مشکالت جامعۀ ایرانی در باب سیاست هویت ارضه

سمیت به (i): 1357انقالب  شدن ش اخته ر  با س تی جامعۀ مواجهۀ (iiمذهبی، ) جامعۀ ان هاییبخش ن

سیونرمد و مدرنیته آثار ش فکری ( ظهورiii، )نیزا ست ( ظهورivدی ی، ) رو پس ان و دی ی،  هویت سیا

پیروی ان ( vi، )دی ی سیاست هویت اسا  بر ـانیجهـ جامعۀ با زعامل برای ( کوششv: )1357انقالب 

 یاقتصاد هایزبعیض /دی ی هویت سیاست بر زأکید با ،(لیبرال اقتصاد جای به) چپ اقتصادی الگوهای

ــمیت ( بهvii، )ناوزیر ــ اختن رس ــمیت ( بهviiiملی، ) زاری  و وجوه ان هاییبخش نش ــ اختن رس  نش

 بر مب ی د اوی ومتقابل  هویت سیاست زشدید و ( ظهورix) ، اقواممذاهب دیگر و  وجوه ان هاییبخش

 (7. )زصویر زوسعه مسیرپیمایش  دراخالل  /زوقف (x) ، ... و وراییقومیت فدرالیسم، ناسیونالیسم،

به رسمیت 
شناخته نشدن 

هایی از بخش
 جامعۀ مذهبی

ظهور و تشدید 
سیاست هویت 

جویانه و تقابل
دعاوی مبنی بر 

، سمناسیونالی
 ،فدرالیسم

گرایی و قومیت
... 

مواجهۀ جامعۀ 
با آثار  سنتی

مدرنیته و 
 مدنیزاسیون

ظهور 
روشنفکری 

 دینی 

ا تعامل باصرار به 
جامعۀ جهانی بر اساس 

 سیاست هویت دینی

 تکوین
 سیاست 

هویت  
دینی و 
انقالب 

57 

به رسمیت 
 نشناختن

هایی از بخش
 وجوه و تاریخ ملی

 نشناختن رسمیت به
 وجوه از هاییبخش

 اقوام و ذاهب دیگرم

های ایدئولوژی
 مارکسیستی

اختالل 
در 

مسیر 
الگوهای اقتصادی چپ  توسعه

با تأکید بر سیاست 
به جای  دینی هویت

اقتصاد لیبرال / 
 اقتصادیهای تبعیض

 ا آرای طباطبایی و بستانی متفاوت ب یابی سیاست هویت در نگاهی(: عارضه7تصویر )
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سدمی نظراین ا تبار، به  به ضه م ظران  که ر شف و یابی ار شکال ک ، موارد ایرانی جامعۀ تم

 شود:ها اشاره میآنان نمونه  سهجا ز ها به در اینماند. یمهمی در مقالۀ بستانی مغفول م

  لیه()او های هویت پیشیننادیده انگاشتن سیاست( 1 -الف

ست اد آمونه سد که پیش ان انقالب های فوکویاما، به نظر میبه ا ست1357ر سیا  هویت ، یک 

ســت: ناد  امل ســهان م بعث زوان آن را میکم دســتِدر جامعۀ ما شــکل ورفته اســت که  دی ی

ست  سمیت به»نخ شدن ش اخته ر شی ان جامعۀ مذهبی، دوم مواجهۀ «ن  آثار اب س تی جامعۀ بخ

سیون  و مدرنیته شافت ان )در وذارمدنیزا شافت( به ومای  سا  که  ونبرو  وزل  ه جارهای»این اح

ســتیزی ناشــی ان و ســوم، ورایش به غرب 1«.آیدنمی حســاب به ماترم آن در شــانســ تی

ــتی.  هاییایدئولوژ ــیس ــ فکری دی ی پیش و پس ان انقالب نیز، برخی ان دا یهمارکس های روش

 فهمیده شود. دی ی زواند در ذیل همان سیاست هویت می

سال  ست هویت نوظهور که پیش ان  سیا شده بود، زا با ارائۀ ز 1357این  صی ان متولد  عریف خا

سالم» سمیت به»، خواهان «شیعی»وجوه  و با زأکید بر« وراییا  انقالب ان پس« شدن ش اخته ر

 امعۀ جهانی. بود: خواه بانش اسی این هویت در درون کشور و خواه بانش اسی آن زوس  ج 1357

با ازکا به مفاهیمی نظیر جایگزین کردن امت دی ی ســیاســت هویت این المللی، در  رصــۀ بین

و معتقد  ناسیونالیسم بیان شد و انترناسیونالیسم اسالمی به جای  کشورجهانی به جای شهروندانِ

سالمی مشترک بودن با ارزباط در»: بود که سیونالیسم با  قاید ا سیونالیسم با آن ضدیت و انترنا  نا

 و قوم به مادود را خود رســالت و داندمی خانواده را یک بشــری جامعۀ زمام اســالم که وفت باید

 بر  الوه شودمی پا بر اسالمی بی یهانج پایۀ بر ای کهجامعــــه ب ــــابراین. داندنمی خا  ملتی

ـــادی خود و مع وی آرایش و نوسانی به کهآن  2«داندمی جهانی رسالت حامل را خود پرداند،می مـ

ه را فراهم آوردمخصو  به خود  ینمادهای نیز در زعامالت دیپلمازیک این سیاست هویت،  الوهبه

 این نمادها هست د.  مصادیق انردانه، در پوشش منمونه، حذف کراوات یک به   وان  .است

                                                           

 (77 ،1398 فوکویاما،) 1

 (1392 مطهری،) و( 1384 کرمانی، حجتی) به کنید رجوع بیشتر مطالعۀ برای چنینهم( 213 ،1392 یا،نشهرام و نائینی نظیفی) 2
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صۀ داخلیموانات، به ست هویت در  ر ست.نهحونیز  سیا ستوار بر های مت و ی را درنوردیده ا  ا

ــیاســت هویت ــد زا 1) :، ان جملهاین س ــانهنمودهای زاریخی برخی ( زالش ش متعلق به های و نش

ز ها  ،هاییطی فران و نشـــیببه زدریج و ( 2) ان چهرۀ شـــهرها ندوده شـــود. «هاهویتدیگر »

صی ان نندوی اجتما یشکل شد، )ب جامعهافراد  برای های خا ش اخته  سمیت  سایر وروه3ه ر ها ( 

 لوم و برخی ان ( 4)های اجتما ی بانداشته شدند. های متفاوت، ان مشارکت در برخی حونهباهویت

 به   وان نمونه: ند. اهشدمتأثر ان سیاست هویت  ،ف ون

 مقبره زخریب»، اقدامازی نظیر 57در نخســـتین رونهای پس ان انقالب   وان نمونه،  به( 1)

شاه ضا شیدزخت زخریب برای زالش و شهرری در ر سئولین برخی مخالفت با که جم  و وقت م

سالمی خلیج نام کردن مطرح ... و نگرفت صورت مرودشت مردم مقاومت  فار  خلیج جای به ا

زواند در چارچوب که به زعریف فوکومایاما، می 1«.بود خلخالی ج جالی اظهارات و اقدامات دیگر ان

شود.  ست هویت فهمیده  شهسیا ست، مادود به آن ایام نبود و زا همین امرون م اق هایی ان این د

زوان رد پای آن را در مجادالت مربوط به یافته اســـت و به   وان یک نمونۀ دیگر، مینیز ادامه 

ــهر پی هایوذاری خیاباننام ــدقنام کهچ انآنویری نمود. ش  ،وذاری خیابانی به نام مامد مص

ست سال موضوع مجادله بوده ا شابه،  2نزدیک به چهل  شد که: همین اواخر و در موردی م ا الم 

یات چهره چهار نام به که معابری کوبیپالک ان کوزاهی مدت ان پس»  و کودک آمونش و ادب

 وذارینام بهرنگی صـــمد و آذریزدی مهدی بان،باغچه جبار کرمانی، مرادی هوشـــ گ نوجوان،

ـــده ـــت قبل روال به هاخیابان این نام هم بان بود، ش  معابر در هانام این ان ردی دیگر و بروش

 3«.نیست پایتخت

ــت اِ مال مادودیتبه   وان نمونه، ( 2)  ــیاس های خا  برای جامعۀ ننان، متأثر ان نو ی س

های خاصــی ان نندوی اجتما ی در  رصــۀ شــکلبه این مع ا که ز ها هویت در جامعۀ ما اســت؛ 

                                                           

 (1400 خبرآنالین،) 1

 (ب 1397 ایرنا،) 2

 ( 1400)ایسنا،  3
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به رســـمیت شـــ اخته در موردِ جامعۀ ننان پوشـــش، ورنش، زعامل با ج س مخالف و نظایر آن، 

 1شود.به رسمیت ش اخته نمی آنانهای دیگر نندوی اجتما ی برای شود و به زعبیر دیگر، شکلمی

اجتما ی در جامعۀ ما، ز ها مادود به حونۀ ج سیت  نندوی ردیگ هایاما به رسمیت نش اختن شکل

 ویرد. ها و مذاهب را نیز در برمیهای دیگری مان د قومیتشود و  رصهنمی

ــته بودم: که پیشچ ان( هم2)  ــورهای ووناوون در »زر نیز نوش در دوران ما، مهاجری ی ان کش

سدولت ایاالت متاده یا دیگر دولت سی نقشهای اروپایی، در  سیا ک  د. آفری ی میطوح متفاوت 

ستین همین وضعیت درباره ونرای ه دی ست جا ستانی  ضو هیئت دولت کانادا به ریا زبار و افغان

سدا  2زرودو شهور به بون شخص، پارلمان مرکزی آلمان فدرال م ست. یک نمونه م  3برقرار بوده ا

 83نمای ده م تخب پارلمان،  736میان  ، ان2021است که در شهر برلین قرار دارد. در اکتبر سال 

 15دهد. به  بارت دیگر، معادل زقریبی های ووناوون زشـــکیل مینمای ده را مهاجرانی با ملیت

یت مان، مل مان مرکزی آل پارل مای دوان  ـــد ان ن یا درص له ایرانی،  رب  مانی ان جم های غیر آل

ستانی شیعی»ان متأثر ان همنمونه و    وان بهاما  5«دارند. 4افغان ست هویت  ، بیش ان چهار «سیا

ــ یِ بلوج را زجربه دهه اســت که بهره ــتاندارِ مســیای یا س م دی ان خدمات یک ونیر یا یک اس

که ماسن رهامی ان نمای دوان پیشین مجلس شورای اسالمی در این باره معترف ایم. چ اننکرده

میلیون جمعیت ما  10زا  7لی که ما در سط  کشور یک ونیر ان اهل س ت نداریم در حا»بود که: 

زوان د ونیر شوند؟ ما ووید که برادارن س ی نمیبرادران اهل س ت هست د. کدام قانون و شرع می

ای موافق نشــین ان برادران اهل ســ ت نداریم چون  دههای ســ یحتی یک اســتاندار در اســتان

 6«.استزرین نقض حقوق بشر ها استاندار شوند این مهمنیست د که س ی

                                                           

 (1399و )انصاف نیوز،  (1399 ایمنا،)مثالً رجوع کنید به  1

2 Justin Trudeau 

3 Deutscher Bundestag: The Parliament of the Federal Republic of Germany 

 (2021 بونسداگ،) 4

 (38، 1400)اتفاق،  5

 (1396 رهامی،) 6
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نســـبت و بالد کفر هایی را ز ها به ممالک خارجه که بســـتانی وجود چ ین زبعیضدر حالی

 است کشورهایی بوده در هویت کسب برای ابزاری هویت سیاست الگوی»نویسد: دهد و میمی

صری بر شانملی هویت زاریخی طور به که ستوار آمیززبعیض   ا ست شده ا  در زخیل م الً. ا

 و است نمای دوی کرده را کایآمر شهروند معموال پروزستان سفیدپوستان زصویر ییآمریکا جمعی

ست سته با لذا. ورفت شکل الگویی چ ین با مقابله برای هویت سیا صویر شدن شک   مالً این ز

 1«اند.کرده ا الم را آن پایان بسیاری کهچ ان رسد،می پایان به نیز هویت سیاست  صر

هویت ثانویه را پدید  هایشود که سیاستای میسیاست هویت اولیهجود وبستانی م کر در واقع 

شلیک می سمت معلول  ست و ز ها به  ستک د. آورده ا سیا ستانی با  ، ثانویه های هویتمواجهۀ ب

مطرح شدن  ،به بیان دیگر 2سویه است.یک« وریز ان مرکز»سان مواجهۀ طباطبایی با موضوع به

شمار به ایثانویه هویت هایسیاست، های مالی و نظایر آننبان قوام،دربارۀ فدرالیسم، ا مواردی

 لت اصــلی  و هســت د هیاول تیهو اســتیســان جمله خود معلولِ  واملِ دیگری  روند کهمی

ست د ۀمشکالت جامع ستانی در مقالۀ اما  .ما نی ستاد  به زبعیت ان رویکردب داده زرجی   ،طباطباییا

 . شته شوندیده انگاها نادریشه ها سکوت اختیار شود ودربارۀ وجوه مهمی ان  لتزا  شودمی

سافزون بر این،  سیا سیدن  ستانی مب ی بر به پایان ر صور ب ز ها نه 3هویت در جهان، تبه رغم ز

ــدار میآن را رو به افول نمیوکویاما ف رهبرانی  اقداماتدهد و داند، بلکه نســبت به خیزش آن هش

 سکی در لهستان و سرانجام نظیر پوزین در روسیه، اردوغان در زرکیه، اروبان در مجارستان، کانی

 4داند.آن می معاصرِ دونالد زرامپ در آمریکا را نمودهای

ست که ان همین روی سال فوکویاما  ا سد که می 2018در ابتدای کتاب هویت خود در  اور »نوی

ــته نمیرئیس 2016زرامپ در نوامبر  ــده بود، این کتاب هم نوش ــدجمهور آمریکا نش ــر  5«ش و ان س

                                                           

  (19و  18، 1400)بستانی،  1

 (77 – 74 ،1400 اتفاق،) به کنید رجوع طباطبایی «مرکز از گریز»دربارۀ نقد تئوری  تربیش مطالعۀ برای 2

 (19 ،1400 بستانی،) 3

 (84 و 83 ،1398 فوکویاما،) 4

 (11 ،1398 فوکویاما،) 5
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های به رسمیت نشناختن تنوع تمامی شیوه دهد کهاست که فوکویاما هشدار میهمین نگرانی 

و تکثر در زندگی فردی و اجتماعی، از این استعداد و ظرفیت برخوردار هستند که منجر به 

ها را شدت ببخشند، جویانه در جامعه شوند، یا آن سیاستهای هویت تقابلسیاستظهور 

ست ن سیا سخن را به  2برک نقل ان ادموند به 1والزر مایکل فرت کنند.یا حتا آن را مبدل به  این 

شد که مردمی اور» ووید:میک د و بیان میوۀ دیگری یش شان قرار با شور ست را ک شته دو  دا

  3«باشد. داشت یدوست کشورشان باید باش د،

 مفاهیمی :نمونه   وان به. کرده است ف ون را نیزمتأثر و  لوم ان حتا برخی هویت سیاست( 4)

صاد، و طب بانکداری، نظیر سوند هویت با اقت سالمی پ ست یلذ در و 57، پس ان ازقالب ا  سیا

 است د.این مفاهیم برخ  متداولغربیِهای و به زقابل با هویت شدند متولد هویت

 اقتصادی  هایو تبعیض مشکالتکم التفاتی به ( 2 –الف 

 کشـــور، کی در ماروم هایبخش وجود نظیر داخلی  وامل ان ایدر هر کشـــوری مجمو ه

بیکاری  نرخ نبود باالفقر،  رونافزون وسترش نامونون، زوسعهوجود زبعیض میان م اطق کشور، 

نیســتی در یک م طقه که ناشــی ان مای   ظیم هایباران در شــهرها و م اطق غیرمرکزی،

شد، شور با سود م اطق دیگر یک ک صمیمات جانبدارانه به  شد کاهش ز صا ر  بودن یینپا دی،اقت

ه دالیلی هست د که در نمر دست، این ان  واملی مجمو ه و م دنظام فساد حکمرانی، نظام کیفیت

 سانند.فدرالیسم و نظایر آن فراهم می نظیر های النم را برای مطرح شدن مواردینمی ه

صائب و ورفتاری ست که های پیشم ست یا غل   –وفته، ممکن ا ن برخی ان متفکرا -به در

ای با ازخاذ های م طقهویریکار در افزایش امکان زصـــمیمک د که چاره ســـیاســـی را مجاب 

شود، م شا  رویکردهایی مان د فدرالیسم است. اما برخالف زصوری که ان مقالۀ بستانی متبادر می

صرفاً دلباختگی به ایدئولوژیو  لت ستی و نظایر آن،  صلی د اوی فدرالی  یهانظریه و هاالعلل ا

                                                           
1 Michael Walzer 

2 Edmund Burke 

3 (Walzer, 1989, 521) 
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به چ د  (1پیوست )غربی نیست. بلکه ریشه در شرای   ی یِ مشخصی که دارد که در  سیاسی

 ها اشاره شده است. نمونه ان آن

 قتصادالتفاتی به نقش او کم ملی هویتعمده کردن مسئلۀ ( 3 –الف 

سیار مهم به ستانی مسئله هویت ملی در ایران را ب اما، سی ان آرای فوکویآورد و با زأشمار میب

سجم و قوی درکی»م دی ان بهره سعه قلمداد زرین پیشرا مهم «ملی هویت و ملیت ان م  نیان زو

 داند. می «ایرانی دولت و ملت برای اینظریه زدوین»ک د و بالطبع، راهکار آن را می

دستگاه نظری فوکویاما شکل ورفته  تاج انبر اسا  است رسد که د اوی بستانی، اما به نظر نمی

نی، سایر  وامل ب یادی زاول اجتما ی ان در الگوی نظری بستازوان چ ین ومان کرد که میباشد. 

ــم ان م زلت کم ــتقرار لیبرالیس ــادی و اس ــت د و جمله وجوه اقتص چه برخالف آنزری برخوردار هس

 فته است.یازقلیل « هویت ملی»ظاهراً همه چیز به یگانه  امل ووید، فوکویاما می

 یتهو باران یا مسئله با ما آیا»که هایی مان د این، برای پرسشسزاوارهایی ن پاس یافتطبعاً 

ــت؟»که یا این« مواجهیم؟ ملی ــادی ما چگونه اس ــاع اقتص ــش که  ، یا این«اوض ان م ظر »پرس

سر می ضعیتی به  سانی در چه و سعۀ نیروی ان ست که خود را با دیگران «بریم؟زو ستلزم این ا ، م

سه ک یم.  س جهمقای ن ای هروونه ابران نگرانی یا ابران رضایت دربارۀ مواردی ان ایدر غیاب چ ین 

در « هویت ملی»رود که ارنیابی دربارۀ وضــعیت دســت، غالباً راه به جایی نخواهد برد. ومان می

 ای با دنیای بیرون باشد. ایران نیز نیانم د یک رویکرد مقایسه

نه،  یت او متکی بر د اوی فوک 3دول ج 6زا  1های ردیفبه   وان نمو تاب هو ما در ک یا و

 ده است.شافزوده  3 نیز مستقل ان آرای او به جدول 9و  8 ،7ردیف  است و سه زدوین شده

هویت ملی در ایران، وضعیت رسد که ، به نظر نمی3های یادشده در جدول در مقایسه با کشور

ــورآمیزمخاطره ــعهزر ان کش کانادا و  یافته و دموکرازیکی مان د ژاپن، کره ج وبی،های باثبات، زوس

یافتگی، به چیزی بیش ان هویت ملی نیان زوان اد ا کرد که ثبات و زوسـعهآمریکا باشـد. بلکه می
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نیافتگی کوبا برخاسته یع ی زوسعهکه کوبا و کره شمالی ان مصادیق این اد ا هست د. چ اندارد، آن

 نیست.  آن کشوران ضعف هویت ملی در 

 یافتگی برخی کشورهای نمونهزوسعه و (: مقایسۀ هویت ملی، ثبات3جدول )

هویت  ردیف
 هانمونه یافتگیوضعیت ثبات و زوسعه ملی

 ک یا و نیجریه .ک  دمی غارت را کشور و رس دمی قدرت به نوبت به اقوام چون: باثبات ضعیف 1

 آفریقا صارای ج وب کشورهای زوسعه  برای زوسعه، اما هویت ملی ضعیف مانعی حال در ضعیف 2

 لیبی و یمن مغلوب و شدهزجزیه کشورهایی ضعیف 3

 مالیسو و سوریه افغانستان، داخلی ومرجهرج و شورش ضعیف 4

 ژاپن و کره ج وبی یافتهزوسعه و ثبات با قوی 5

 قوی 6
 وجود ها،نبان و مذاهب ،نژادها اقوام، یافته، زک رزوسعه و ثبات با

 پوستان  لیه خشونت پلیس،سیاه ج بش: حقارت ان نفرت نمودهای
 ... و( #Me_Too) ج بش

 آمریکا

 ونزوئال نیافته و دموکرازیکزوسعه قوی 7

 کوبا و کره شمالی نیافته و غیردموکرازیکوسعهز قوی 8

 کانادا یافته و دمکرازیکبا ثبات، زوسعه قوی 9

 

ســـانی و ســـپس ، برخورداری ان هویت ملی برای ملتبه ســـخن دیگر، برابر آرای فوکویاما

ــروری بوده ادولت ــانی امری ض ــت. اما پس ان طی این س ــکالت ، دیگر نمیفرآی دس زوان مش

انست، دنیافتگی کشورهایی مان د کوبا، کره شمالی و ایران را، م بعث ان ضعف هویت ملی زوسعه

سعه سته بلکه زو صانیافتگی آنان برخا ست و این مضمون در ن رویکردهای اقت شورها ا ادی این ک

 میان د اوی بستانی غایب است. 

ــیار بیش ان ایران، ب ــورهایی مان د آمریکا یا کانادا، بس ــئلۀ ز وع و زک ر افزون بر این، کش ا مس

یافتگی را فراهم آورده، چه موجبات ثبات و زوسعهها مواجه است و آننبان و مذاهب نژادها، اقوام،

 مزایای وجوهی ان لیبرالیسم است.م دی ان بهره

ستانی فوکویاما آرای ان زلقی این در واقع  ست که: صدر مقالۀ ب  فوکویاما که همانگونه»ای  ا

ضی  ست داده زو شورهایی ا  موجب زاریخی زعلق و ملی هویت قوی حس کره و ژاپن چون در ک
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 حقوق و  قالنیت بر یامرون معیارهای با الزاماً که حس، همین و شــده اســت جوامع این زایکم

 آورده فراهم مدرن دنیای در هاآن سیاسی و اقتصادی زوسعه برای راه را است، نبوده مبت ی بشر

 غایب هست د:  مؤلفه سهزوسعه،  فرآی دروایت بستانی ان آرای فوکویاما دربارۀ در اما  1«.است

سیم چ د نمودار  ها:تفاوت ست که با زر شیده ا سیرهای ووناهرچ د که فوکویاما کو وون، م

ریکا نشان دهد، اما ایتالیا و آم –کشورهایی نظیر پرو /آلمان، یونان در مسیر زوسعه متفاوزی را 

شتار،  این سوم پارۀ شده در مرور زاریخی هایزجربه ست کهنو های میان زفاوت حاکی ان آن ا

 ا هست د. مزر ان الگوهای ارائه شده زوس  فوکویابسیار بیشحتا کشورهای ووناوون، 

م دی وسعه، الزام به بهرهز فرآی دای مشخص ان در دستگاه نظری فوکویاما، در مرحله موعد:

ـــت برای کشـــورهایی مان د لیبی، شـــود. مرحلهان هویت ملی مهم زلقی می ای که ممکن اس

ش د، اما به نظر می ستان، سوریه، سومالی، ک یا و نیجریه مهم با ی، رسد که مسئلۀ هویت ملافغان

و موانع این  اش دبدیگر برای کشورهایی مان د ایران، کوبا یا کره شمالی دیگر موضو یت نداشته 

 کشورها در مسیر زوسعه، ناشی ان  وامل دیگری باش د.

صاد:  ستگاه دراقت سلهفوکویاما، هویت ملی ز ها یکی ان  نظری د  فرآی ددر   وامل مهم سل

سوب می سعه ما صادی،که شود. در حالیزاقق زو ش زاوالت اقت ویری هویت کلچه پیش ان 

ــتملی، و چه پس ان آن، ان اهمیت به ــزایی برخوردار اس ــه طول درکه چ انهم. س  اخیر، دهه س

هایی یه، مالزی، ویت ام، چین، مان د کشـــور ندونزی، زرک هایک ان برخی و ب گالدش، ا  شـــور

ستی سیالی ستان، مان د سابق سو صا و لیبرالی رویکردهای ورفتن پیش در با له  بانارماور، داقت

سعه و رفاه سوی به را بل دی هایوام سانی زو شته ان صاد ان شدن دور با آی ه هر و اندبردا  اقت

 مقالۀ شده دریایی انجاممتأثر ان  ارضه که رودمی اند. ان این رو، ومانشده افول دچار بانارماور،

  شده است. پ داشته ه مد حد ان بیش ملی هویت باران یا مسئله بستانی،

 

                                                           
1  
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 نظریه معرفی و تعاریف ارائۀ نقد ب(

 فقـدان»کـار پرداخ ـه اسـت. او بـر ایـن بـاور اسـت کـه در وام بعدی، بستانی بـه ارائـۀ راه

ــه ــرای اینظری ــت ب ــت و مل ــی دول ــرین ایران ــالش مهمت ــرون چ ــت ام ــا»و  1«.ماس ــاج م  مات

زـا « هسـتیم جدیـد آن فهـومم در ملـت دولـت ان دفـاع و ملـی هویـت بـرای اینظریه زدوین

مقابلـه ک ـیم زـا « ایرانـی ملیـت مفهـوم ان مـدرن-پیشـا و سـ تی درکـی»( بـر 1ان یک سو )

ــا مواجهــه»امکــان  ــای ب ــدرن دنی ــاثیر2را داشــته باشــیم و ان ســوی دیگــر، )« م ــانع ان ز  ( م

 قومیـت، مان ـد   اصـری بـر غربـی ]شـویم[ کـه سیاسـی هاینظریـه و هاایـدئولوژی برخی»

« دولـت-ملـت»و  «ملـی هویـت زضـعیف»موجبـات  و «دارنـد زأکیـد آن مان ـد و نـژاد نبان،

  2آورند.را فراهم می

ــد، که پیشچ انهم ــیم ایده فرآی دزر وفته ش ــعه زرس ــتیابی به زوس آلی که فوکویاما برای دس

 ک د، به شرح ننجیرۀ نیر است:می

 هری شدن ش تما ی( ص عتی شدن )زقسیم کار اج داری( افزایش زجارت )سرمایه

سانی )به دولت سانی ملت روش(  ویری هویت ملی )به چهارشکل زارک اجتما ی 

 وکراسی(.پاسخگو بودن )دم حاکمیت قانون  دو روش: با ازکا به ج گ یا بدون ج گ( 

ضه ستوار بر  ار ستانی ا شاره به زجربچ ین به ازکای آراهمو یابی خود، اما ب ۀ ی فوکویاما و ا

 ک د: کشورهایی مان د ژاپن، ما را به پیمودن مسیر نیر د وت می

 ایجاد درک ملی و اجماع نســـبی دربارۀ هویت ولت ایرانی د-ای برای ملتزدوین نظریه

 امکان مواجهه با جهان مدرن  ایران  م جدید دردولت در مفهو-و ملت ملی

 : نمایدمیضروری نگاه  اینبرخی ان وجوه دربارۀ زأمل رو ان این

 

                                                           

 (7 ،1400 بستانی،) 1

 (8و  7 ،1400 بستانی،) 2
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 دیگر هویت استسی جای به هویت سیاست یک جایگزینی( اجتناب از 1-ب

ستی ستانی به در ست هویت را جایگزین یک ، نمیو برخالف طباطبایی ب سیا شد زا یک  کو

ـــت هویت دیگر ک د.  یاس ـــد:   وان نمونه، او می بهســـ یده»نویس  برخی که وونهآن ایران ا

 مبت ی و متکی آریایی نژاد موهوم و مبهم مفهوم بر اندد یم ورای معاصـــرملی هایایدئولوژی

 و آریایی نژاد اســطوره بر زأکید .اســت زاری  طول در ایرانیان زخیل جمعی حاصــل بلکه نیســت

 و خطرناک اندانه همان به و وراییقوم ان ایوونه خود زرکان ا راب یا با آن میان زقابل ایجاد

های که فوکویاما جوامع را ان ازخاذ سیاستچ اندر واقع هم 1«.است ایرانی ملی هویت برای مضر

صۀ بین ستانی نیز دارد؛ به نظر میالمللی برحذر میهویت، چه در در داخل و چه در  ر سد که ب ر

شکل ضه بدارد، زا ان  صد دارد زا زعاریفی ان هویت ملی و ملت را  ر شم دانه ق ست هو سیا ویری 

  مل آورد. هویت و سیاست نفرت ممانعت به

صۀ در حالی سپهر ملی و چه در  ر ست هویت، چه در  سیا که رویکرد طباطبایی در برخورد با 

سبین ستالمللی، جایگزین کردن یک  ست های هویت زقابلیا سبات سط  م الً درو جویانه ا  م ا

سد:می فراملی سترازژی بر ناظر ج به یک من باث» نوی شور ان دفاع برای ملی نیروهای ا  در ک

ــرای  ــره در و بارانی ش لَفی و زورکی،- ربی هاینیرو مااص ــَ افزاید: و می 2«.دارد نو  مانی-س

ست» ستاده ا ستانه در ای ستانی در آ ستانی و  رب شش می» 3«شب  دو امپراطوری زورک ک  د کو

ای برای یک ازاادیه بزروی ان کشـــورهای زواند به نیروی مارکهوحدت ک ونی ایران را که می

اور ایران نتواند با »« ار فره گ ایرانشهری زبدیل شود ان درون دستخوش فروپاشی ک  د.دمیراس

ــورهای وارس زمدن ایرانی، ازاادیه ــتان زکیه بر کش ــورها فراهم آورد، و اور  ربس ای ان این کش

                                                           

 (16 ،1400 بستانی،)  1

 (292 الف، 1398 طباطبایی،) 2

 (310 الف، 1398 طباطبایی،) 3



  «فلسفی  سیاسی نگرشی ایران، در ملت - دولت» مقاله بر نگاهی با -( 2) دوم بخش ناسیونالیسـم؟ یا لیبرالیسم سوی به طباطبایی

 1400 ماهآذر VER 1   21 ویرایش اول –نویس پیش نسخه / صدانت رهنگیف مؤسسهناشر /   اتفاق مؤلف: شهرام
 

51 
 

ــورهای م طقه ایجاد ک د، خاورمیانه،  ــالم وهابی وحدیتی میان کش بتواند با زکیه بر روایتی ان اس

 1 «ای خواهد کرد.های  مدهای میانه و قفقان و ماورای آن دچار ز شآسی

سیاری فوکویاما، بر در واقع  الوه ست ز هانه دیگر نیز، نظرانصاحب ان ب  رهبرانی هویت سیا

سیه، در پوزین نظیر ستان، در اروبان زرکیه، در اردوغان رو سکی مجار ستان در کانی   دونالد و له

ست به اتومم را آمریکا در زرامپ ست دمی شک شی هر ناکامی بلکه دان د،می و دان  این به واک 

 2 .درندامی مفروض مبرهن پیشاپیش باشد، هویت سیاست ج س دوباره ان باشد قرار را رویکردها

                                                           

 .است نم از( bold) تأکید - (309 الف، 1398 طباطبایی،) 1

نه در 2 یا  دفتر رئیس وال، کارلوزا والســـکو، شـــهر در( COP26) اقلیمی زغییرات جهانی ک فرانس بروزاری م
ستانبول، در زایمز نیویورک شریه، آن در ایمقاله طی ا صیف به. داندمی افول به رو را اردوغان شرای  ن  وال، زو

ــکو در 26 کاپ رویداد  بود قرار ،(the 2021 United Nations climate change conference) والس
 که طورآن اوضاع اما باشد، جهان اقلیمی مسائل در زرکیه مشارکت و اردوغان قدرت نمایش برای مغت می فرصت

 سیاست حونه در اردوغان هایطلبیجاه سو، یک ان که است معتقد کارلوزا وال. نرفت پیش داشت انتظار اردوغان
شی به دیگر سوی ان و لیبی، و سوریه آذربایجان، جمهوری حوالی در او امرنیفر هایماجراجویی و خارجی  فرامو

صاد» اهمیت سپردن سیر در رونرونبه را اردوغان ،«اقت ست داده قرار افول م  زجارت نامههفته( Gall, 2021). ا
 ارایه را مشابهی زفسیرهای و است پرداخته   مانی امپرازوری رؤیای و اردوغان به خود، ماهآبان شماره در نیز فردا
 پایان به اردوغانیسم آیا» که پرسش این به و نامدمی «رجز پایان» را اردوغانیسم وضعیت ویالنی پرویز. دهدمی
 است؛ نفر سه هایزالش مدیون همه ان بیشتر زرکیه زوسعه و نوسانی» : دهدمی پاس  چ ین «است؟ رسیده خود

 آزازورک و اونال با مهم زفاوت یک اردوغان اما...  اردوغان طیب رجب و الاون زورووت آزازورک، مصــطفی کمال
ستاوردهای کردن نابود حال در خودش دارد، ست خودش د  ان یکی اردوغان طیب رجب طوالنی، هایسال برای.ا

 م الی  دخواستمی وقتی اقتصاددانان. بود زوسعه حال در کشورهای میان در موفق سیاستمدار برای هام ال بهترین
 وذشته هایسال در کشور این اما. ورفت دمی زرکیه سمت به را اشاره ده د،انگشت نشان را زوسعه فرآی د ان موفق

 را   مانی امپراطوری بانسانی رؤیای که اردوغان. است ورفته پیش در المللبین رواب  در نادرستی هایسیاست
«  .است کرده جدی باران یک وارد را کشورش ای،م طقه ن اتم ا در درستنا هایدخالت واسطه دارد،به سر در
: اســت نوشــته «ســیاســت چکمه نیر اقتصــاد»   وان زات وزارشــی در کرمی نهره( 35 ،1400 فردا، زجارت)
 با نفری میلیون 84 کشوری اندیش د،می زرکیه به ز ها بسیاری شود،می خارمیانه در زوسه ان سخن که ه گامی»

 کاسته کشور این زوسعه و رشد سر ت ان اخیر هایسال در حالابن با...  دالری میلیارد 720 خلیدا ناخالص زولید
سیاری و شده صاد غروب ب شور این اقت ست را اول ردیف متهم و نزدیک را ایمدیترانه ک  جویانهمداخله هایسیا
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ای ان ازاادیه»های فوکویاما، پیشـــ هاد جواد طباطبایی مب ی بر ایجاد به ازکای آمونه ب ابراین

ستان بزر شهری به م ظور زقابل داران ایرانمیراس ستان بزر  و  رب ستن  1،«با زورک سک ج زم

ــت ــیاس ــۀ  به س ــمار میبه فراملیهویت در  رص ــتِ رود و میش زوان آن را ازخاذ رویکرد نادرس

  هویت دیگر دانست. سیاستیک  در زقابل باسیاست هویت یک جایگزی ی 

 دنی( توسعۀ آمرانه و دولت بزرگ در غیاب جامعۀ م2 –ب 

زواند ای که میفوکویاما، مشهور به زرویج نگاهی است که به زوسعه آمرانه شهرت دارد. زوسعه

ست سی د وپا ویر زاقق یابد. رحمن قهرمانپور در در ذیل یک حکومت مقتدر و در غیاب دموکرا

ــی فوکویاما ــیاس ــد: در این باره می 2مقدمه کتاب نظم و نوال س ــر »نویس فوکویاما در کتاب حاض

پذیرد که زولید قدرت مقدم بر را می 3رض ماوری و اصـــل اســـتاد خود، ســـاموئل هانتیگتون،ف

سی مد  سعه آمرانه و دموکرا ست که در ای جا زعارض میان زو ست. ناوفته پیدا مادود کردن آن ا

ها پیش با آن درویر است: آیا زوسعۀ اقتدارورایانه نظر قرار دارد، زعارضی که جامعه خود ما ان سال

                                                           

ــته ان دولتش و اردوغان آیا...  دان دمی حاکم دولت ــت هایچکمه و ورفت خواه د در  وذش ــیاس  ولوی ان را س
 ان وجوهی ،زایم مجله در طی وزارشـــیمیکائیل  آلن (35 ،1400 فردا، زجارت) «داشـــت؟ برخواه د اقتصـــاد
 مدرن حکام همواره کهاین رغم به» که است معتقد و ک دمی زشبیه زرامپ نودوذر دوران به را اردوغان رفتارهای

 و ســکوالر غربی، ایچهره زرکیه، جمهوری ان زا بودند ورفته فاصــله ماســال و   مانی امپرازوری میراس ان زرکی
 امپرازوری اسالمی میراس و   مانی وذشته فعاالنه که است کسی نخستین اردوغان بگذارند، نمایش به را مدرن

ست پذیرفته را شاره زرامپ، نودوذر دوران( Mikhail, 2020) «.ا شش به ا ست رفتارهایی برای او هایکو  که ا
 ج گ. نام دمی یکم و بیست قرن مرکانتالیسم یا اقتصادی ناسیونالیسم را کیمبرلی آمادوئو، آن ورانی نظیرزالیل
صوالت بر ومرکی هایزعرفه ا مال با 2018 سال در که زرامپ زجاری سین در حتا بود، شده آغان چی ی ما  واپ

ــفید، کاخ زرک ان پیش او و داشــت ادامه زرامپ حضــور رونهای  ووجه واردات برای را زجاری هایمادودیت س
 (Amadeo, 2021) .یافت پایان نودی به دوران این حال هر به اما. کرد مقرر چین ان پ به ماصوالت و فرنگی

 (42 – 27 ،1400 اتفاق،) 1

2 Francis Fukuyama 

 .است هاتمدن برخورد پردازنظریه همان( Samuel P. Huntington) هانتیگتون ساموئل 3
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زر ان ولویت دارد یا دموکراسی و مادود کردن قدرت دولت؟ ... چون دولت به لاا  زاریخی قویا

  1«جامعه مدنی است.

شامل  ستانی، ما ز ها با دو بانیگر  ستیم:« دولت»و « ملت»در متن مقالۀ ب ملتی که  مواجه ه

و سپس   ان امور باید هویت ملی خود را دریابد و سپس به زأسیس یا زقویت دولت ملی بپرداند 

ره مون  2«مدرن دنیای در ... سیاسی و اقتصادی زوسعه»را به دست آن دولت بسپارد زا به سوی 

ای خارج ان قلمروی دولتی، همسان با م افع دولت مدنی به م ابه ناحیه شود. در واقع م افع جامعۀ

ــخن دیگر، فقدانفرض می ــود یا به س ــخ ی ان آن به ی ندارد اهمیتی مدنی جامعۀ نقش یا ش ا س

ستبد»همواره  ،«بزر  دولت» چ ینآید. هممیان نمی  نیابت به که شودمی زلقی «خیرخواهی م

 .خواهد داشت بر هده آمرانه زوسعه مسیر در را امور فتق و رزق مسئولیت جامعه بقیه ان

فرض را معادل هم « دولت بزر »و « دولت قدرزم د»چ ین به زأسی ان فوکویاما، بستانی هم

سد:ک د و به این ا تبار، دربارۀ نظریات فوکویاما میمی  حس و ملیت مفهوم زقویت فوکویاما» نوی

 چ دپاره هایدولت ان بهتر قدرزم د و بزر  هایدولت. داندضروری می مهم دلیل چ د به را ملی

شهروندان م افع زوان دمی ضعیف و صه در را خود ملی   در ملی  یتام. ک  د زامین المللیبین  ر

 هاینیرســاخت و اقتصــاد ک  ده ویران که داخلی ج گ خطر شــود ومی زامین بهتر هادولت این

شور ست ک ست ملی کمتر قدرزم د دولت در ا صب و هویت. ا  بهبود را حکمرانی فیتیک ملی زع

 را  مومی م ابع و هاسرمایه قدرت صاحبان و مدارانکه سیاست شودمی این ان مانع و بخشدمی

 ملی هویت وفت باید درنهایت و ده د ســـوق خانوادوی و یا ایقبیله قومی، وروه کی ســـود به

 3 «شود. م جر می اجتما ی سرمایه زقویت به قوی

                                                           

 (207 ،1397 فوکویاما،)همچنین رجوع کنید به  (7 ،1397 فوکویاما،) 1

 (11 ،1400 بستانی،) 2

 (12 ،1400 بستانی،) 3
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نشان دهد که اندانۀ دولت و اما چه در  رصۀ نظر و چه در صا ۀ  مل، شواهدی در نیست زا 

 د. ر و م بتی داشته باش ظی آن رابطۀ مت اقدرزم دمیزان 

ــ جش  ــبت به زولید ناخالص داخلیس ــد مخارج دولتی نس ویری یکی ان ابزارهای اندانه 1درص

مشــهود اســت، درصــد  8که در زصــویر چ انهمبه   وان نمونه، روند. شــمار میبزروی دولت به

یادشــده در ســه کشــور فرانســه، دانمارک و یونان، بیش ان کشــورهای ژاپن، ایاالت متاده، کره 

های ژاپن، ایاالت زوانیم فرض ک یم که دولتها نمیایرل د اســت. اما به ازکای این داده ج وبی و

 زر هست د. های فرانسه، دانمارک و یونان ضعیفمتاده، کره ج وبی و ایرل د ان دولت

                                                           
1 government spending per gdp 

 رکشو چند GDP داخلی ناخالص تولید به نسبت دولتی خارجم درصد مقایسه(: 8) تصویر

 (OECD, 2021: )منبع / اندازه دولت برای تعیینبه عنوان شاخصی  
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ست اد آن ست نزد در زوسعه که رسدمی نظر بهچه سخن رفت، به ا  ان و است دولتی امری انی،ب

 .  شودمی پ داشته وسعهز ننجیره   صر زرینبرجسته ملت،-دولت  وامل، مجمو ۀ یانم در رو،این

 مصلحت عمومی هایی در تعریف دشواری (3 – ب

ـــ م مصلات که در دنیای امرون، بر این رأی است بستانی  1است. ملی م افع با مساوی ومیـ

 :باشد نقدقابل  چ د وجهان  د ویاین  هکرسد به نظر می

مجمو ۀ اقدامازی که زات   وان ملی  فع ملی، همواره زعریف ثابت و واحدی ندارد:م ا( 1)

ــ اخته می ــ عت نفت ش ــودکردن ص ــوب می ش ــه ماس ــود.یک نمونه زاریخی ان این م اقش  ش

ــی غ ی کهچ انآن ــت که مجمو ۀموس ــت اقدامازی نژاد بر این باور اس  ملی   وان زات که اس

شده است، باید ز ها به م زلۀ دولتی کردن ص عت زلقی شود به جامعه معرفی  نفت ص عت کردن

مداد کرد. غ یو نمی هت زاقق م افع ملی ایران قل مات را در ج قدا باره زوان این ا نژاد در این 

ـــت این خاطر به ورفته، قرار دولت اختیار در کامالً نفت ای که »ووید: می  ملى را نفت که هس

 است، ما فکری سیستم این نیست؛ دولتی[ ذازا] که نفت. استنشده ملی خودش که نفت. کردیم

 با ی این. ک دمى مانع به زبدیل را نفت که اســـت ما حقوقی نظام این و اســـت ما فره گ این

ست ش فکران اغلب که ا  ملی یع ی. ووی دمی را آن بر کس ای که یا ک  د،می فرار آن ان یا ما رو

 من نظر به حالیکه در. ک  دمی مطرح دموکرازیک دســتاورد یک   وان به را نفت صــ عت شــدن

ـــت ... اور غیردموکرازیک کامالً حرکت یک نفت، کردن ملى ـــادی نظر ان اس  ک یم، نگاه اقتص

 2 «بود. اشتباه نفت کردن ملی سیاست

ضعی کامالً متفاوت، که همایون کازونیان، در حالی ص عت را ی هایرویداددر مو شدن  که ملی 

سد و میدر جهت زاقق م افع ملی بانمی ، اقدامیدنشونفت خطاب می صلی هدف»ووید: ش ا  ا

ستقالل به دستیابی نفت، کردن ملی سی و ا ستقالل طریق ان ز ها که بود دموکرا  میسر مملکت ا

                                                           

 (12 ،1400 بستانی،) 1

 (1387 نژاد،غنی) 2
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ــدمی ــ عت زرینبزر  که نمانی زا. ش ــت در ایران مدرن ص ــادی، نفوذ که بود خارجی دس  اقتص

ــی، ــیاس ــت، مملکت در اجتما ی س ــتقرار داش ــی اس  بروزاری قابلیت م ال نبود؛ ممکن دموکراس

  1«.نداشت وجود م صفانه انتخابات

نۀ یک فت در بین  دیگر، نمو مت ن حاصـــل ان افزایش قی بارۀ م افع ملی  اختالف نظر در

شهروندانِ صاحب ست. غالباً اندیاد قیمت جهانی نفت، مترادف با افزایش م افع  مومی  نظران ا

صاحب م شورهایِ  های کامالً متفاوزی شود. اما برخی اوقات با زالیل ابع نفت و وان فرض میک

ــانی اســت که باور دارد، نســب دربارۀ این م افع مواجه می ــویم. زوما  فریدمن، ان جمله کس ش

معکوسی میان دمکراسی )و آنادی( با قیمت نفت در کشورهای نفتی وجود دارد و به سخن دیگر، 

 مواره رویدادی در جهت زاقق م افع شهروندان کشورهای نفتی نیست. باال رفتن قیمت نفت، ه

زـری در هـای رانتیـر نفتـی بـا احتیـاط بیشبه این مع ا کـه بـا کـاهش قیمـت نفـت، دولت

کوشـ د زـا بـر وجاهـت دموکرازیـک ک  ـد و میبرخورد با مسـائل داخلـی و جهـانی  مـل می

ــ ــا اف ــه وارون، ب ــد و ب ــر هــایزایش قیمــت نفــت، دولتخــود در هــر دو  رصــه بیافزای   2رانتی

                                                           

 (1387 کاتوزیان،) 1

2 Rentier states  

 (Friedman, 2006, 1معکوس قیمت نفت با دموکراسی و آزادی / منبع ) نسبت(: 9) تصویر
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ـــی بی ـــروا مینفت ـــا در  رصـــۀ بینوری آنشـــوند و  صـــیانپ ـــای ه ـــی و رویکرده الملل

 (9یابد. )زصویر ها در سپهر داخلی فزونی میغیردموکرازیک آن

به رویدادها و مواضـــع  اونامد. ( میpetropoliticsفریدمن این قا ده را قانون پتروپالتیکس )

سی متفا شاره میسیا شورهای نفتی مان د آذربایجان،وزی در زاری  ا صر، چاد، آنگوال، ک د و ک  م

را  ونزوئال و انبکستان سودان، سعودی،  ربستان روسیه، نیجریه، قزاقستان، ایران، استوایی، وی ه

سته ان کشورهایی مان د نروژ، مشمول این قا ده می ست آن د داند. در  ین حال فریدمن معتقد ا

م د نیا و ایاالت متاده که پیش ان کشـــف نفت ان وجود نهادهای قدرزم د دموکرازیک بهرهبریتا

 1ای نیست د.اند، و اقتصادهای وابسته به نفت ندارند، مشمول چ ین قا دهبوده

البته فریدمن در این باث ز ها نیست و صدها مقاله در رد یا زأیید د اوی فریدمن م تشر شده 

ست. سیدوی 2ا سقم قانون پتروپالتیکس  طبعاً ر صات و  شارۀ به  ضوع مورد مورد ا فریدمن، مو

ست، بلکه مراد ان طرح این د وی، دوری جستن ان انگاره شاپیش که  هست د یایه  ایت ما نی پی

کهمفروض می ند  حد زعریف همواره ان ،«ملی م افع» دار بت، وا گان  ثا و مبره ی در نزد هم

 برخوردار است. 

ستم افع  مومی (2) صلات  مومی نی شوریبه   وان نمونه،  :، یگانه م ست که  مالدیو ک ا

ــط  دریا و مرزفع ــ  ارزفاع نمین آن حدود یک و نیم متر ان س ــرنمین، متوس زرین بخش این س

ست. حدو سط  دریا ا سیارۀ نمین، زغییرات د دو و نیم متر ان  قلیمی و افزایش اورمایش فزای دۀ 

یو، به زمامی نیر آب اقیانو  دوی سبب شود زا کشوری مان د مالدزواند به ساسط  آب دریاها می

 ۀ جهان ماو شود. شه د غرق شده و ان نق

به همراه  3شــامل رئیس جمهور مامد نشــید، هیئت دولت جمهوری مالدیو، 2009در ســال 

سۀ خود را  ضو کابی ه، جل صورت نمادینسیزده   صی و به  ست با لبا  غوا  آبدر نیر  فوت بی

                                                           
1 (Friedman, 2006, 1, 2) 

2 (Shah, Tarzi & Nathan, 2012) 

3 Mohammed Nasheed 



 

  «لسفیف  سیاسی نگرشی ایران، در ملت - دولت» مقاله بر نگاهی با -( 2) دوم بخش ناسیونالیسـم؟ یا لیبرالیسم سوی به طباطبایی
 1400 ماهآذر VER 1   21 ویرایش اول –نویس پیش نسخه / صدانت فرهنگی مؤسسهناشر /   اتفاق مؤلف: شهرام

 

58 
 

ــی زاالبی ــ آنهدف ان بروزاری  کردند.بروزار  1نزدیک جزیرۀ وریفوش ــال این پیام به هجلس ، ارس

سیارۀ نمین به   وان یک مصلات  سته به حفی  سرنمین مالدیو، واب سر جهان بود که بقای  سرا

ــلات  مومی دیگری به نام  ــت. در واقع م افع ملی مالدیو، در ورو حفی مص حیات » مومی اس

 ان مصلات  مومی که ورای مصلات قابل زعریف در چارچوب ملی است.است، نو ی  2«جمعی

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــال پس ان آن رویداد در مالدیو،  9 در  برای  21»اش با نام در کتاب 3هراری، نوح یووالس

ای وجود های  مومی و فراملیمصلاتم تشر شد، زأکید داشت که  2018که در سال « 21قرن 

شتراکی ها زاقق آندارند که  ستلزم ا سا ی همۀ ملتم صل ان خواهد بود.  هام سرف  21هفتمین 

                                                           
1 Girifushi 

 (565 - 556 ،1396 راسخ،) 2

3 Yuval Noah Harari 

 (nbcnews, 2009)جلسۀ هیئت دولت مالدیو در زیر آب  / منبع: (: 10) تصویر
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های به پاســ  مشــکالت جهانی -ناســیونالیســم »او، چ ین   وانی دارد: م درج در کتاب در  

  1«جهانی نیان دارند.

ستی خوشمیهن»ک د که ، زأکید میدر  آن کتابدر هفتمین  هراری باور به مع ای « خیمپر

سوی به یگانگی در هر ملتی، نباید  ستی یا میهن»به  سمپر سیونالی  اوق پیدا ک د. سو «افراطی نا

، ان نیستیمای   هایزخریبمسئلۀ مان دِ  ، مومیِ فراملی هایبرخی ان مصلات است که معتقد

ست، بارانیهمه شته با آن مواجه بوده ا شر در وذ شکالت جهانی که ب زر ک  دهزر و نگرانی م

ــت ــر، خطری ج گ  م الً مخاطرۀکه  ؛ چرااس ــت، اما مربوط به آی داحتمالی ازمی برای بش ه اس

وط به نماِن ، بارانی مربو ورمایش نمین ناشـــی ان افزایش غلظت کربن در جو زغییرات اقلیمی

 اک ون است.لاظۀ حاضر و 

بام، یک پ ل خورشیدی بگذارد و با این زواند روی هر پشتکشور چاد می» نویسد:هراری می 

سی وجود ستبه دلیل  ست های مای ا سئوالنۀ خارجی [ی]نی سترون غیرم های دور، به کویری 

های قدرزم دی مان د چین و ژاپن ان نظر اکولوژیکی قدرقدرت نیست د. برای زبدیل شود. حتا ملت

ها ها و چی یهای ویرانگر، ژاپ یها و طوفانک گ و زوکیو ان ســـیلحفاظت ان شـــانگهای، ه گ

ای روســیه و آمریکا را زرغیب ک  د ان روش همی ه که هســت دســت همجبور خواه د شــد دولت

 جای هشــدارده ده زصــویر این کجای در ناســیونالیســم»افزاید: می هراری در ادامه 2«بردارند.

 البته – ملتی هر دارد؟ وجود مایطینیســت زهدید این برای ناســیونالیســتی پاســخی آیا ویرد؟می

  3«بگیرد؟ را نمین شدنورم جلو ییز ها به زواندمی  - قدرزم د ملتی

سال  شار کتاب هراری در اواخر  سال پس ان انت  ویی جهانی دربارۀ یکشاهد وفتگ ،2021سه 

در  COP26کشور جهان در نشست  200نزدیک به مصلات  مومی فراملی بودیم. در آن رویداد، 

اقلیمی را با همکاری  حضور یافت د و کوشیدند زا مسائل ورمایش نمین و زغییرات 4شهر والسکو
                                                           

 (141 ،1397 هراری،) 1

 (152 ،1397 هراری،) 2

 (150 ،1397 هراری،) 3

4  UN Climate Change Conference (COP26), www.ukcop26.org 



 

  «لسفیف  سیاسی نگرشی ایران، در ملت - دولت» مقاله بر نگاهی با -( 2) دوم بخش ناسیونالیسـم؟ یا لیبرالیسم سوی به طباطبایی
 1400 ماهآذر VER 1   21 ویرایش اول –نویس پیش نسخه / صدانت فرهنگی مؤسسهناشر /   اتفاق مؤلف: شهرام

 

60 
 

های پیشین و ان یکدیگر و اقدام مشترک، حل و فصل نمای د. این رویداد در ادامه سلسله نشسته

 پیمان س د امضای طریق ان جهان کشورهای زوس  پاریس معاهده. در پاریس بود COP21جمله 

 ر، کشورهایمذکو س د امضای متعاقب و زدوین یافت 2017 آوریل زا 2016 آوریل حدفاصل در

 ســپس برنامه و نمای د را اخذ خودشــان قانونی نهادهای مصــوبات زا شــدند مکلف ک  ده امضــا

شارکت شان 1ملی م سیون به را خود شارکت برنامه. ک  د ارایه ک وان  کاهش اهداف ،(NDC) ملی م

 یمتفاوز الگوهای ان نیز اهداف این بیان برای و ک دمی مشــخص کشــور هر در را کربن انتشــار

خود را بر اسا   (SNDC) ملی مشارکت هایشود. زردیدی نیست که هر کشور، برنامهمی پیروی

« م افع ملی کشــورها»ای بین المللی، مواننهک د. اما در این رویداد بینم افع ملی خود ز ظیم می

 شود. به   وان دو فهم ان مصلات  مومی برقرار می« م افع حیات جمعی» و

شود، در دنیای امرون ز ها که ان مقالۀ بستانی متبادر میس تی برخالف زصویری به بیان دیگر، 

 بودم: نوشــته زرپیش کهچ انهمالبته ، م افع ملی نیســت.  مومی مصــلاتشــکل قابل فهم ان 

  مومی م ابع صرف و - کوشش ان زرمترقی بار هزاران ملی، م افع جوییپی که نیست زردیدی»

ستجوی برای - صفان سعادزم دی زاقق یا جهان کارور طبقه م افع ج ستغ  هروونه یا جهان م

زواند اما زفسیرهای ناسیونالیستی ان مصلات  مومی نیز می 2«.است جهان مدیرت مبت ی رویکرد

 ک  ده باش د. بسیار ومراه

رســد که به نظر مید: نم افع مشــترک دار متفاوت اجتما ی هایها و وروهزرکیب افراد در( 3)

این زلقی ان ســو زفاهم دیگر دربارۀ م افع فردی و م افع جمعی در مقالۀ بســتانی وجود دارد.  یک

صای  مبانی نظری  سم  ستلیبرالی ستی که  ا شه»در انگارۀ لیبرالی ها و جامعه قطع نظر ان اندی

ست  3«های مردم وجود ندارد. جامعه نه م افع دارد و نه هدف.ک ش اما این د وی به مع ای آن نی

ستی ان م افع جمعی آن  سان در جامعه وجود ندارند. درک لیبرالی که افرادی با اهداف و م افع هم

                                                           
1 Nationally Determined Contribution-NDC 

 (86، 1400اتفاق، ) 2

 (211 ،1397 نژاد،غنی) ،1962 میزس 3
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ـــت که  ان - متفاوزی اجتما ی دلخواه و هایب دیوروه درون در را و م افع خود اهداف ،افراد اس

له لت جم یب - م لت» و ک  دمی پیگیری و زعق ما ی ب دیوروه هر مان د نیز، «م  دیگری، اجت

یکسان فرض نمودن مصلات  مومی و ب ابراین، . ک د زأمین را فرد م افع ان بخشیمکن است م

 دیگر است. های اجتما ی زرکیبها و وروهم افع سایر به م ابه به رسمیت نش اختن ، م افع ملی

شابه و در  در جواد طباطبایی، آرای شارحان ان صاافی ابراهیم صیفزعبیری م متأخرزرین  زو

 کتاب این در طباطبایی»: وویدمی «قانون حکومت ملت، دولت،» با نام ســـتاد طباطباییاکتاب 

ست ملت تنها: ک دمی   وان و داده انجام را مهم کار این شترک منافع تواندمی که ا  م

شته شد دا  اســتعداد و قابلیت این ان اجتما یهای و زرکیب هاوروه ســایر دیگر، بیان به 1«.با

ست  برخوردار شترک م افع زا دنی شته م ش د دا ضوع در واقع  .با شترک»این زلقی ان مو   «م افع م

 است.  «ملی م افع و  مومی مصلات نمودن فرض یکسان» سکۀ دیگر روی

نظران  لوم انســانی بر این ، صــاحبوفتهنگاهی متفاوت با د اوی ناســیونالیســتی پیشدر اما 

ها یا باورهای مشــترکی ، ارنشافع، اهدافهای اجتما ی حول م ومان هســت د که زمامی وروه

 .باشد داشته مشترک م افع زواندمی که نیست «ملت» ز ها اند وزشکیل شده

اشـ د، و بهـایی فراملـی زرکیب« ازاادیـه اروپـا»زوان ـد مان ـد هـای اجتمـا ی میاین وروه

ــدمی ــوچکتری زجمع زوان  ــانی ک ــای انس ــده ــها مان  ــزاادی ــ فی باش ــه انچ  ؛ دهای ص ک

ــانان  ــه خب ــافع مشــترک داشــته باشــ د. درمینیــز ا ضــای ازاادی  زرینلیبرالیســتی زوان ــد م 

 م ـافع و ها، اهـداف ـوان ا ضـای ایـن ازاادیـه بـه  ، افـرادهای اجتمـا یب داین وروهشکل 

ک  ـد و م ـافع وـروه، بایـد حاصـل جمـع هـای اجتمـا ی زعقیـب میدرون این وروه در را خود

ــای آن  ــافع ا ض ــد. م  ــادی باش ــداد نی ــکل ان زع ــانی، متش ــۀ انس ــع جامع ــای روهودر واق ه

  است.« افراد هایک ش و هااندیشه» ها ماصولاجتما ی ذی فع است که وجود آن
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به آرای غ ی با اشـــاره  یگ فون نژاد  باره می 1میز لودو ید: در این  با جمع»وو یان  ورا

ت د و بعضاً با اصالت قائل شدن به جمع، های سیاسی متفاوت اصالتی برای فرد قائل نیسورایش

یان جمعک  د و آن را مفهوم انتزا ی ماض میوجود واقعی فرد را نفی می یان دان د. در م ورا

 ها معتقدند اصالت با ملت استناسیونالیستهای متفاوت و متضادی وجود دارد. مکتب

ها جمع حقیقی زلقی میو چون آن ند همۀ ها را ز  قد ما ات فر ی دیگر ک  د و معت افراد و اجت

ش د ... ]در حالی یدمان د اجتما ات مذهبی با ها یا اجتما ات که[ جمعبه این جمع )ملت( وفادار با

شه شیوهک  د و به ماض اینهای افراد ظهور پیدا میها و ک شز ها با اندی های زفکر و که افراد 

    2«روند.ک  د ان بین میک ش متفاوزی ازخاذ می

ستگاه نظری میز ب ابراین،  صلات کردن فرض ، معادلبه ازکای د  3،ملی م افع و  مومی م

  «طبقازی»و م افع  که در د اوی مارکسیستی، اهدافچ اندارد. هم ناسیونالیستی ۀاندیش در ریشه

ــت د،  برخوردار اولویت باالزرین ان ــت د طبقات رود که ز هاو ومان میهس  م افع زوان دمی که هس

اولویت را به خود  باالزرین «ملی»و م افع  در پ دار ناسیونالیستی نیز اهدافباش د،  داشته ترکمش

 4«.باشد داشته مشترک م افع زواندمی که است ملت ز ها»رود که و ومان می ده داختصا  می

 مســاویرا   مــومی مصــلات بســتانی ( م شــا  مشــرو یت مصــلات  مــومی چیســت؟4) 

های ایــن اد ــا ورود پیــدا ک ــد و بــه پیچیــدوی آنکــهبی ،دانــدمی لــیم م ــافع بــاهمســان و 

 ملــی، م ــافع یــا  مــومی مصــلات   ــوان زاــت اد ــایی هــر مشــرو یت کــه ســاند روشــن

بـه   ـوان نمونـه، برخـی معتقدنـد  اسـت؟ کجـا آن سرچشـمۀ و شـود؟می معلوم ما بر چگونه

 آمرانـه زعیـین دانـد و در نتیجـه،می مشـروعرا  غیردموکرازیـک و آمرانـه زوسـعه ،فوکویاماکه 

ــلات ــومی مص ــ   م ــت زوس ــوی اوحکوم ــمرده می ، ان س ــان ش ــودمج ــوع  5 .ش ــن موض ای

                                                           
1 Ludwig von Mises 
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باــث قــرار  مــورد ،« مــومی مصــلات» مرنب ــدی بــاب در طباطبــایی آرای نقــد در زــرپیش

  1سودم د نخواهد بود. جااین در آن زکراربان وورفته است 

 نالیسم بدخیم خیم و ناسیوناسیونالیسم خوش (4 –ب 

شاخص ستانی  سم راب سیونالی س جش نا صری های   نژاد،  ی ی )نه ذه ی( چون زأکید بر   ا

 زدوین در باید»ک د که ک د و زأکید میمعرفی می ملیت نمادهای   وان به دین و قومیت نبان،

  2«.کرد ]یع ی آن   اصر  ی ی[ حذر هاآن ان ملت مفهوم

 موسوم های نظریه طرح با و و یکم بیست قرن سیاست در»وید: وبستانی در یک فران دیگر می

ساسکوالریسم به  جهان سیاسی اندیشم دان میان نوی ی در سیاسی الگوهای سیاسی الهیات و پ

 ایده س ت در نمونه   وان به که وونهدولت، آن و سیاست دیگر الگوها این در. است شده برجسته

ستدالل ککالسی لیبرالیسم یا و آلمانی الیسم  بیشتر بلکه نیست جمعی  قالنیت شد، زجلی می ا

ــا  .ک دمی نمای دوی را جما ت یک (Social Imaginaryجمعی ) زخیل  جدید الگوهای این براس

 مردمی، حاکمیت مان د دولت، مدرن ســـیاســـی اندیشـــه مفاهیم دیگر بلکه ملت مفهوم ز ها نه

ست د جمعی لزخی این بر مبت ی آن مان د و اجتما ی ارچگیپکی  مورد هاییروایت م ابه به و باید ه

 3«یابد. می بس  و شکل ورفته هاآن برمب ای اجتما ی و سیاسی نظم که ویرند قرار زوجه

ستانی ان  صوری و خیالی امری به م ابه ملت»اما زعاریف ب شابه زعریف  4«ز در نظریۀ مدرن، م

ملت مع ای فهمیدن یک لیسم، در اصل، بهناسیونا»ووید: طباطبایی ان ناسیونالیسم است که می
 5«است. fictionدر یک فرض نظری یا 

  رضــه ناســیونالیســم عریف جامع و مانعی را انزکه آنجاســت که طباطبایی بیزفاوت در این

 و ناســـیونالیســـم مذمت در دفعات به ســـاند، بارها روشـــن آن با را خود آرای مرنب دی و بدارد
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ست سیونالی ست وفته سخن اییورملی و هانا ستی ا سیونالی ضع نا صراحتاً ان موا ستانی  ، اما ب

سیونالیسم بدخیم، زعریفی ان ملیک د و میدفاع میمشخصی  ورایی کوشد زا با ارایه زعریفی ان نا

 خیم  رضه بدارد.خوش

 شویم: مشکل در زعریف ملت ان سوی بستانی مواجه می سهبا متعاقب آن، اما 

(iنخســـت آن )هر ورایی،ملی و ملت ان مدرن زعریفی ارائۀ برای بســـتانی زالش غمر که به 

 اینظریه خود باشد، اقتصادی مفاهیم به زوجهبی که ملت باب در اینظریه زعریف برای کوششی

 باب در طباطبایی آرای نقد در زراین موضوع نیز پیش .شودمی و پیشاص عتی ماسوب پیشامدرن

ــ نظریه در اقتصــاد غیبت» ــیاس  جااین در آن بانزکرار و اســت ورفته قرار باث مورد «ملت یس

   1.بود نخواهد سودم د

 (ii )شدن میان که، دوم آن شکلی که ان« ذه ی»و  « ی ی»زمایز قائل  ستانی وید ا به   ب

 افتادن در دام فلسفی دیگری است. خود ، شودایفاد می

ـــادوی باث میبه طور کلی و برای »ووید: نژاد در این باره میغ ی زوان وفت که معرفت س

غرب، زا پایان قرون وســطی،  مدزاً ... برای مفاهیم کلی موجودیتی  شــ اســی حاکم بر دنیای

دانست د. کردند و معرفت را دست یافتن به این کلیات ان قبل موجود میمستقل ان ذهن زصور می

صالت مفاهیم  نام د. کلی یا رئالیسم مفهومی میاین طرن زفکر را یونیورسالیسم، یع ی ا تقاد به ا

یم کلی ان ذهن را هدر مقابل یونیورســـالیســـم شـــیوۀ زعقل دیگری قرار دارد که اســـتقالل مفا

افراد و مصـادیق معین ندارند. این داند که وجودی مسـتقل ان سـمایی میپذیرد و مفاهیم را اَنمی

ووی د ... در زفکر نومی الیستی، میمشرب فکری را نومی الیسم، یع ی ا تقاد به اصالت وجه زسمیه 

ــش ــت ان کوش ــی  هر چه قانعمعرفت  بارت اس زری ان ک  دههای فعاالنه ذهن برای ارائۀ زوض

 2«ها.پدیدارها، ان طریق سانمان دادن مفاهیم و نظریه

                                                           

 (73، 1400)اتفاق،  1

 (14 ،1395 نژاد،غنی) 2
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سی یا اجتما ی روبه سیا سته مفاهیم  سخن دیگر ما با دو د ستیم که برخی ان آنبه   اهرو نی

 مان د کلی اهیمیمف رئالیسم مفهومی یا یونیورسالیستی، رخی دیگر ذه ی باش د. در فهم ی ی و ب

ست د وجود ذهن ان خارج  الم در خلو  نژادی، ستی، مفاهیمیایده در انگارۀ. دارند و  ی ی ه  آلی

الیســـتی در دنیای درک نومی  ازکای به اما. دارند ما وجود ذهن در ز ها نژادی، خلو  مان د کلی

 هایینام صـــرفاً ه، بلکموجودیتی ندارند ،ذهن درو خواه  واقع  الم درخواه  ،مفاهیم این رن،مد

 روی  بر که نامی مان د ایم،کرده زعیین ها(انتزاع یا هامفاهیم )کل این معرفی برای ما که هســت د

  .وذاریممیدی ها مان د درخت، ماهی یا آناا انتزاعیای ان چیزها مجمو ه

ــامل ن این نامب ابرای ــتی، ش ــه هیممفا»وذاری نومی الیس ــی اندیش ــیاس  مان د دولت، مدرن س

 شود. نیز می« آن مان د و اجتما ی یکپارچگی مردمی، حاکمیت

ستانی  صر  ی ی « نژادی خلو »م الً ب سم بدخیم به( ذه ی نه)را ان جمله   ا سیونالی شمار نا

اند که زقریباً ها و شواهد زجربی نشان داده ار یافتهمطالعات نظری، در ک به   وان نمونه،ورد. آمی

ــت د و هر  ــدهای متفاوت هس ــری، زرکیبی ان نژادهای ووناوون با درص ــای جامعه بش کلیه ا ض

پوست رنگین واژۀ طور کاربستهمین 1اد ایی درباره خلو  نژادی نیز، نو ی اد ای زخیلی است.

شی نیز ش ستا میان زمایز ایجاد برای کو ست بوده دیگران با نسفیدپو  رنگ ان هازلقی این اما. ا

ــت ــت ذه ی وذاریارنش نظام یک به متکی خود پوس ــتان که چرا. اس ــفیدپوس  طیف ان نیز س

 .برخورداند هازفاوت ان مت و ی

ـــانه«ذه ی»مفاهیم و «  ی ی»مفاهیم دو دســـتۀ به  ،به این ا تبار، زفکیک مفاهیم ای ، س

ست و اور قرار با ست ب یاد ا س جۀ ما برای س سم بدخیم و ارنیابی و شد که  سیونالی زفکیک نا

ایم و بودن آن   اصر باشد، دچار خطایی فلسفی شده« ذه ی»یا «  ی ی»خیم، ورایی خوشملی

سطور»ای نظیر چرا که د اوی راه به جایی نخواهیم برد. «  برزر قوم یا برزر نژاد نژادی، خلو  ۀا
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ساخته جملگی هاو نظایر آن سخن، این زفکیک ذه ی و می شماربهای ذه ی هبر روند. به دیگر 

 1ک د و ناکارآمد است. ی ی برای برائت جستن ان ناسیونالیسم بدخیم افاقه نمی

(iii ) ،دخیم را ان سر بو مفاهیم ذه ی نیز شر ناسیونالیسم زخیل جمعی به شدن تشبث موانگهی

 ناسیونالیسم هیوالی زوانمی هم یخیال و ذه ی هیممفا همان ازکای ک د. چرا که بهجامعه دور نمی

سم کهچ انآن. کرد برپا را بدخیم شی ستمی قرن ایتالیایی فا  دیگر بر برزری رویای و زخیل یۀپا بر بی

  .نبود نژادی یِ ی    صر بر متکی - بستانی زعبیر به - و شد نهاده ب ا هاملت

ست و در این ستانی خود به این مشکالت واقف ا سد: باره می ب ست زلفیقی اجتما ی خیال »نوی  ا

شته ان زاریخی یک جما ت روایت و درک میان  ان هاآن صورز مورد های افق و انتظارات و خود وذ

 اجتما ی یالخ این البته. اســـت اجتما ی خیال حاصـــل اجتما ی نظم ملی و هویت ب ابراین. آی ده

سیب سیآ سطوره به که دارد ودوج خطر این و دارد نیز خود را خا  ش ا سی هایا  زعبیر )به سیا

ست سیرر( ارن سم انواع .وردد بدل کا سیونالی سعه و جوبرزری افراطی، های نا  چ ین ماصول طلبزو

 «.است هاییاسطوره

 جوشهم دیگ یا ساالد ظرف( 5 –ب 

ستانیچهآن ضی  ، «نامدمی ایرانی هویت ان مدرن خوانش» در مقالۀ خود، که ب آن، و برای زو

شتاین  2«شباهت خانوادوی»الگوی ان  ست، ان مهمجویدمدد میویتگ  ستانی ا  زرین وجوه مقالۀ ب

ست زا آن،  جایگاهبرای بیان  و شاپیش النم ا شایگان را د اوی پی در جواد طباطبایی و داریوش 

 زا ان رهگذر چ ین خواهیم کردمقایســه را با آن دو بســتانی ، آرای ســپس ک یم. این باب مرور

 زری ان موضوع نائل آییم. قیاسی، به درک جامع

                                                           

«  .است جغرافیایی گستره یک در ساکن مردم اجتماعی تخیل حاصل که است تخیلی و ذهنی برساخته یک ملت» نیز لیبرالیسم منظر از 1

 .شودمی نیز دیگر اجتماعی هایگروهبندی سایر شامل بودن، ذهنی برساخته این ویژگی، یعنی و

2 family resemblance 
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شایگان  باران هویت آمریکایی درباره متفاوت مفهوم به دو 1الکورن دنیس ان نقل به داریوش 

ـــاره ـــت: رؤیای دیگ هم»ووید: ک د و میمی اش ـــان اس  2جوش،آمریکا میان دو مفهوم در نوس

که متفکری  4داد و مفهوم ظرف ســاالد ... رواج 1908در ســال  3ویلاصــطالحی که ایزرائل نانگ

  6«ابداع کرد. 5نام هورا  کالن،ان یاد رفته به 

ــعیت  ــا«جوشهم دیگ»وض ــعیتی اش یک  نهای اجتما ی درووروهره دارد که زمام ، به وض

ـــده ،ملت ند و فاقد هروونه زفاوتدر هم ذوب ش ای در امعهجچ ین های فره گی هســـت د. ا

ـــت حلوایی  مان دزرین حالت، افراطی ک اجزای آن وجود ندارد و که پس ان طب ، امکان زفکیاس

ــکیل ــر زش ــکر و ن فران ن -آن  ده دۀ  اص ــتقل –ظیر آرد، والب، آب، ش و  دیگر هویت مس

 شوند. ش اخته می« حلوا»جملگی و  م فردی ندارند

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Denis Lacorne 

2 Melting Pot 

3 Israel Zangwill 

4 Salad Bowl  or Tossed salad 

5 Horace Kallen 

 (79 ،1396 شایگان،) 6

 جوش هم دیگ یا ساالد ملت به مثابه ظرف (:11) تصویر
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بل،  ـــاالد»وضـــعیت در نقطه مقا ای چ دفره گی دارد که در حکایت ان جامعه ،«ظرف س

شترکزرین حالت، فراطیا ضو آن جامعه وجود میان فره گ یهی  وجه فره گی م های متفرق  

ـــایی نظیر کاهو، ندارد. چ ین جامعه ـــت که دربردارنده ا ض ـــاالدی شـــبیه اس ای به ظرف س

 دارند م فردی و مستقل هایفرنگی، خیار و هویج هست د که در  ین ک ار هم بودن، هویتووجه

ای در زعابیر چ ین جامعه .شــوندمی شــ اخته ســاالد مخلوطی به نامبه   وان دیگر در ک ار یکو 

شاره به شودنیز نامیده می 1مونائیکی دیگر فره گ  زرکیبی ،ی اجتما ی دارد که در آنساختار و ا

 .دارند همزیستی دیگرک ار یک درهای ووناوون فره گ ان

 زعـاریف ایـن افراطـی سـوی دو در طباطبـایی و شـایگان فکـری مواضـع کـه رسـدمی نظر به

 :است شده واقع

است که:  نوشته ،«سیار زفکر و زکهچهل هویت جدید، ندویافسون»در کتاب خود با نام شایگان 

ویرند و در فضای مابین خود دیگر جای میدر ک ار یک 2واردر ساحت فره گی، رواب  شکلی ریزوم»

ک  د. در بُعدِ شـــ اخت، این پدیده در وجود طیفی ان ایجاد میهای زرکیب و اختالط فره گی حونه

های ش اسیجا که حقایق  ظیم متافیزیکی که ب یاد هستیشود. ان آنزفسیرهای ووناوون متجلی می

شین بودند اک ون بی شدهپی سته خود به ا تبار  شک ستیِ درهم  سیرهای ی بیفرآی داند، ه پایان ان زف

های مختلف وجود را بر مب ای ان این پس هر کس صـــالحیت دارد ج به شـــود.ووناوون زبدیل می

زوان آن را چهل ای که میهای ذه ی خویش زأویل ک د. در بُعدِ هویت، ارزباط متقابل در پدیدهارنش

ها در آن ۀهای چ دوانه، که مشخصشود، در پراک دوی و وستردوی هویتوی نامید متجسم میزکه

ست، بهو روی هم افتادنِ آواهی ک ار هم قرار ورفتن ای که دیگر هی  فره گی وونههای ووناوون ا

سعت ستره آواهی و سخگوی و سانهبه ز هایی یارای آن را ندارد که پا شد. در بعد ر شر با ها، یافته ب

رو: و ان این 3«ســانی، شــبکه ارزباط متقابل را در مقیا  جهانی وســترش داده اســت.پدیده مجانی

                                                           
1 Cultural mosaic 

2 rhizomatique 

 (15 و 14 ،1396 شایگان،) 3
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صرفاً ان ن و یکهویت همگو» ست،  صارطلب  ا شاً آن ملت یا دین انا ست، م الً هویتی که م  د

 1«رسد.طریق نفی دیگران به اثبات خویش می

شایگان درباره  ست« هویت»طباطبایی ان م تقدان د اوی  سد: و در این باره می 2ا شایگان، »نوی

ـــت پیدا ک د و، هر بار بر افق دیگری نتوان ان هر طرف که رفت...  ننیدر طول چهل دهه قلم س

بخت خود، که آرام مادی بر نخم  میق وجدان نگونوحشت او افزود، همان زرکیب را به   وان ضِ 

یا  arelquin... او در مکان طبیعی قرار نداشـــت، در مکان اندیشـــیدن نیز همان ورفت، نهاد نمی

ــته آمده آمیزهماند ... آن زکهچهل ــهچه در نوش ــت که در های ای ان اندیش ناهمگون و پراک ده اس

 3...«مجمو ه ادبی و خیالبافانه وارد شده 

ها و آن 4ک دمعرفی می ای راچهاروانه نصو  و هاس ت در زخالف با آرای شایگان، طباطبایی

شترک وجه م ابه به سد وبانمی ایرانی جامعۀ غالب م ایران به خالف »ووید: در این باره می ش ا

سالمی   شورهای ا سه وذار بیشربی، که یک نص  ب یادک زر ندارند، زا آغان دوران جدید، دارای 

سه وجه  نص  بوده و بر پایه آن س تی با  س ت واحد  -ها  سه ناحیه در  ست.  –یا با  ایجاد کرده ا

نظام س ت، در ایران، با آغان دوران جدید، یک ناحیه دیگری را نیز ایجاد کرده است که بر حسب 

شه دوران جدید، می معمول آن را س ت خوان د، اما آنزجدد، در مع ای اندی چه این ناحیه ان نظام 

م ظور ان این ناحیه در نظام س ت  ک د فقدان نص  جدید است.های آن متمایز میرا ان دیگر ناحیه

ویژه با آغان  صر ناصری، ان مجرای آش ایی با اندیشه جدید وجهی ان اندیشیدن ایران است که، به

فراهم آمده و در ج بش مشــروطه خواهی مردم ایران به اســتقرار نخســتین حکومت قانون م جر 

ست. سبت مفردات آن با یکدیگر را این ناحیه شده ا س ت قدمایی، که باید ن های چهاروانه نظام 

                                                           

 (134 ،1396 )شایگان، 1

 (70 – 61 الف، 1398 طباطبایی،) 2

 (59و  58 الف، 1398 طباطبایی،) 3

 (18، 1400برای مطالعه جزئیات بیشتر رجوع کنید به: )اتفاق،  4
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در وحدت یک نظام س ت زوضی  داد، مب ای هر زأملی درباره ایران و هر زاولی است که ان یک 

  1«م پیش در این کشور ازفاق افتاده است.سده و نی

ــتانیاما  ــه با این دو رأی  آرای احمد بس ــایان زوجهوفتهپیشدر مقایس ــت. ، ش به ن م اس

ستانی:  سفی الگوهای در»ب شتاین، زعبیر به که شودمی زعریف ایوونهبه هویت جدید فل  ویتگ 

ضمین برای خانوادوی شباهت وجود  یک زامیل به نیانی و ک دمی کفایت آن وحدت و کلیت ز

 آن ان 3زیلور چارلز و 2والزر مایکل چون ایفالســفه که نگرش، این در کلیت. نیســت اجزا بر کلیت

ــکل به ک  د،می دفاع ــودمی فهمیده افقی ش ــ اختی معرفت درک این.  مودی نه ش  به جدید ش

 در که دارد  رضه رانیای هویت ان مدرن خوانش برای نوی ی روشی مب ای زواندمی نگارنده ومان

 در نیز را مذهبی و قومی فره گی، ز وع و زک ر زوانمی بخش، وحدت   صـــر حفی ضـــمن آن

پارچگی مفهوم اا  ملی یک قت، در .کرد ل یت زوانمی والزر، کلیما زعبیر به حقی  را ملی هو

 ولی مادود آن اجزای زمامی میان مشــترک   اصــر که ورفت نظر حداقلی در و نایف مفهومی

 شــمولجهان امکان حد زا و زاریخی و ذه ی زصــورات و هاارنش مبت ی بر و پراهمیت زاثیروذار،

 هر مذهبی و نبانی قومی، فره گی، غ ای ان ویری بهره با مفهوم نایف این دیگر سوی ان. است

  4«.وردد می بدل هویت ان فربه و غ ی درکی ، بهتکهچهل لااف این اجزای ان کی

شهور وی شباهتم ال م صف  شتاین در و ست دخانوادوی، انواع بانی تگ  آن را چ ین او و  ها ه

ضی  می شاوندیهای زختهم الً نگاه کن به بانی»دهد: زو شان. حال برو ای، با خی های ووناوون

سیاری با آن وروه اول میجا زطابقهای ورقی: اینبه بانی شترک یابی، ولی ویژویهای ب های م

های زوپی برویم، برخی شـــوند. حال اور به بانیهای دیگری ظاهر مییبســـیار ماو و ویژو

شترکات باقی می ست میم سیاری ان د سرورمروند. مان د، ولی ب سه کن ک  دهآیا همه  اند؟ مقای

شـــطرنج را با دون بانی. یا آیا همه جا برد و باختی وجود دارد، یا رقابتی میان بانیک ان؟ فکر کن 

                                                           

  (421و  420 ،1400 طباطبایی،) 1

2  Michael Walzer 

3 Charles Taylor 

 .است من از( bold) تأکید – (17 ،1400 بستانی،) 4
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د؛ ولی وقتی کودکی زوپ را به دیوار پرت د و باخت وجود دارهای زوپی برنیبه فال ورق. در با

شی مهارت و را دوباره مینآک د و می ست. نگاه کن چه نق شده ا ویرد، این ویژوی دوباره ماو 

مهارت در بانی شــطرنج و مهارت در بانی ز یس ... بهترین  ک  د، و چه فرقی دارندبخت ایفا می

صهزوازعبیری که می شخ شباهتنم برای معرفی م ست. شباهت خانوادویها بیاورم های این   1«ا

در همه این موارد، همچون یک ذات نهفته در همۀ « بانی»ممکن اســت مد ی شــویم که واژۀ 

ش ید که: آن شتاین خواهیم  س  را ان ویتگ  ست، اما این پا شده ا ای فق  داری با واژه»ها زکرار 

 2«ک یبانی می

شتایندیوید روب صیف مفهوم  3ی  در زو

خانوادوی» هت  با تاین « شـــ ویتگ شـــ

ــباهت آن»ووید: می ــتاین ش چه ویتگ ش

فت خانوادوی می مد، یع ی هی  صـــ نا

سهیم  ست که همه در آن  صی نی شخ م

به ســـخن دیگر، وجود هر  4«.باشـــ د.

شباهت مکرری میان ا ضای آن خانواده، 

شباهت خانوادوی  به مع ای نقض مفهوم 

 چهرۀســت. مان د شــباهت ویتگ شــاین ا

یک دختر به مادرش و شـــباهت رنگ 

های چشــمان او با پدرش، یع ی شــباهت

 فرد و زکرارناپذیر. م اصربه

                                                           

 (49 و 48 ،1400 ویتگنشتاین،) 1

 (50 ،1400 ویتگنشتاین،) 2

3 David Rubinstein 

 (167 ،1395 روبینشتاین،) 4

  شباهت خانوادگی ویتگنشتاین (:12) تصویر           
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شتاین خود در این شته»ووید: باره می ویتگ  سیدن ن ، ر شتهدر ری پیچیم. و ای میای را بر ر

داشته باشد؛ به این است که ها در کلِ طول آن ادامه ماکمی ن  به این نیست که یکی ان رشته

شته سیاری با یکر ش د.های ب شته با شته در به این ا تبار،  1«دیگر زداخل دا فقدان وجود یک ر

 4در اُبژه است. 3یا جوهر 2طول ن ، به م زلۀ رد یا زشکیک درباره وجود ذات

شباهت خانوانگی می ست ماتمل کامالً»ووید: مایکل والزر در دفاع ان مفهوم   خالقیاتا که ا

ی که زرمهم پرسش اما. باشد برخوردار مشترکی  میق ساختاران  ما، زکراری نندوی هایسبک و

زوانیم مد ی می آیا واقع در دارند؟ مشـــترک جوهر یک هاآن آیا که اســـت آنقرار دارد  مابرابر 

صول ان ایمجمو هوجود  شیم ا ستهدرون  دررا  جایی که با ش اخالقی هر ه شغال کرده با و   دا

چ ین پرسشی،  زرزیب، این به ؟د ک  ز ظیم را وابسته ما و خودمختار  ملکردهای یزمام قادرند زا

 کهبه رغم این. ک یم رجوع ش اسیمردم ادبیات به باید ز ها ما :ک دمی هدایت م فی پاس ما را به 

 هر که بیابیم را هامو همج ان فراوانی زعدادقادریم زا اما  ،شـــودمی هازفاوتایجاد  م جر به زکرار

  5«.دارند سایرین به خانوادوی ها یک شباهتان آن یک

امعـه، در جمـذهبی در یـک  و قـومی فره گـی، ز ـوع ۀکاربست چ ـین زعبیـری دربـارطبعاً 

ــایی ــا آرای طباطب ــارض ب ــه  زع ــرا ک ــت، چ ــراس ــایی،  ان م ظ ــ تطباطب ــو  س ها و نص

ر بـرا در  جامعـۀ ایرانـیهای اجتمـا ی چهاروانه، وجـه مشـترکی اسـت کـه کلیـه وروهب ـدی

  در آن شریک هست د.ایشان  جملگیویرد و می

ستانی،  ایچ ین انگاره وانگهی، شایگان زعبیر چهل مشابهدر زعبیر ب ستزکه  مطابق چرا که  ؛ا

شایگان سان با دیگران ریزومان آن»: با آرای  ست و جا که رابطۀ ان هی  فره گی به ز هایی وار ا

های نیان او را به وریز ان وضع موجود ارضا  ک د، انسان ناچار ان همزیستی با فره گست قادر نی

                                                           

 (49 ،1400 ویتگنشتاین،) 1

2 essence 

3 substance 

4 (stanford, 2020) 

5 (Walzer, 1989, 525) 
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 دورانیا همان  3«کاری صــر مرق ع»را مختص  2زکهفره گ چهل اینشــایگان  1«ووناوون اســت.

ــتمونائیکی می ــر چ دوانه اس ــان معاص ــت که هویت انس و این ووناوونی  4داند و بر این باور اس

صر ووناوون فره گی در اختیار ما می»ان:  م بعث ،راک دهمتفاوت و پ ست که   ا وذارد امکانازی ا

فاده ان آن با اســـت ما  ندوی خود را همها، میو  یاراییم ... زوانیم ن گارنگ آرلکن ب با  رن چون ل

 5«زوانیم شهرفرنگی ان م اظر ووناوون بیافری یم.می

صویر  ضی 15و  14، 13ز شگر یک جامعه فر سه وروه، نمای ست که ان   3و  2، 1اجتما ی  ا

  .زشکیل شده است

صویر  شتمشخصی را نمی ویژوی ، هی 13در ز سراغ دا سهیم که ه زوان  سه وروه در آن  ر 

  چ دوانه مواجه هستیم. هایهویت وستردوی باش د با زفرق و

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (231 ،1396 شایگان،) 1

 (15 و 14 ،1396 شایگان،) 2

 (231 ،1396 شایگان،) 3

 (233 ،1396 شایگان،) 4

 (233 ،1396 شایگان،) 5

 3گروه  2گروه  1گروه 

 توصیف مشابه شایگان و بستانی(: 13تصویر )

 های اجتماعی در جامعۀ ایرانیاز ساختار همبستگی گروه 
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شتراکی م اصربه 2و  1وروه ، 13 زصویردر  و  2تراک میان وروه شفرد دارند که با وجه اوجه ا

 وحدت   صر»با هم شباهت دارند و  2، به میانجی وجود وروه 3و  1متفاوت است و البته وروه  3

فرض ک ید که ها. نه وجود مشــترکازی میان ا ضــای آناســت،  2وجود وروه ، هاآنمیان « بخش

شهر ارومیه، وروه  1وروه  ساکن  سیایان  ساکن اه 3و وروه  زبریز،ساکن  شیعیان 2م س ی  الی 

ست د. برابر این  ستان ه شترک زئوریبلوچ شترک وروه  2و  1وروه ، وجه م ، نبان زورکی، و وجه م

اشاره کردیم  هاییدر این م ال فرضی، به وجه اشتراکطبعاً است.  دین اسالمبه  باورم دی، 3و  2

شباهت ور ، در واقع بیان13زصویر که نامکرر هست د.  مورد  1«زکهاف چهللا»و  خانوادویالگوی 

    2شدۀ شایگان است.کاریمرق عمونائیکی یا زکه، چهلالگوی  چ ینهم ازکای بستانی و

ــروه هم14در زصــویر  ــر ســه و ــه ه ــب هســت د ک ــه حــدی غال ــوه مشــترک ب ــان ، وج س

هـای مسـتقل ها بـه قـدری بسـیار نـاچیز اسـت کـه هویتشوند و وجوه افتراق آنپ داشته می

در واقـع بیـانگر  14زصـویر  3شـوند یـا قابـل زشـخیص نیسـت د. اخته نمیها به رسـمیت شـآن

 ها سیطره دارد. وضعیتی است که وجه یا وجوه مشترک میان سه وروه، بر هر سۀ آن

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .است من از( bold) تأکید – (17 ،1400 بستانی،) 1

2 (Egenfelt-Niels, Smith, & Tosca, 2009) (Medjahed & Marwan, 2018, 27)  

 .«جوشهم دیگ» از حاصل حلوای نهمچو 3

   

گروه 
1  

گروه 
2 

گروه 

 توصیف طیاطبایی از (: 14تصویر )

 های اجتماعی در جامعۀ ایرانیساختار همبستگی گروه
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اســت و « جــوشهم دیــگ»مفهــوم مســت ب  ان وضــعیت ، 14 زصــویر رویکــرد م ــدرج در

هـای وروهای کـه د. جامعـهوـذاریدر هـم ذوب شـده بـه نمـایش مچـون حلـوایی را همملت 

ــا ان حیــث  ایک  ــدهزعیینمتشــخص و  هــایِزفاوتاجتمــا ی  ضــو آن،  معرفتــی فره گــی ی

چ ـین اسـت. ان همـین که زلقـی طباطبـایی ان وضـعیت جامعـۀ ایرانـی نیـز اینچ انآن ندارند؛

 بــه وــذار دفرآی ــ زوصــیف یــا جامعــه ۀآی ــد بــاب دررا  زــأملی هــر طباطبــایی روی اســت کــه

 .داندمی «ملت» اجتما ی بستۀهمصلب و  در ورو زرکیب مدرنیته،

ــایی، ــا طباطب ــه ظــرف مین 1در همراهــی و همــدلی ب ــی ب ــه ایران ــذیرفت کــه جامع ــوان پ ز

شـبیه  یـا الگـوی شـباهت خـانوادوی بسـتانی ساالد یا جامعه مـونائیکی مـورد اشـاره شـایگان

ــه ــی جامع ــه ا ضــاباشــد. یع  ــا مونائ ی فره گــیای ک ــه مشــترک یکی ــی  وج ــای آن، ه ه

و  چـرا کـه وجـود هـر   صـر یـا صـفت مشـترکدیگر نداشته باشـ د. با یک مکرری فره گی

 شـباهت مفهـوم هـای اجتمـا ی در آن سـهیم باشـ د بـه م زلـۀ نقـضی که همـۀ وروهمکرر

اسـتدالل خـود در مقـدمات نیـز کـه خـود بسـتانی چ انآن .خواهـد بـود ویتگ شـاین خانوادوی

 بـه کـه شـودمی زعریـف ایوونـهبه هویـت جدیـد فلسـفی الگوهـای در»ک د کـه: زصری  می

ــر ــانوادوی شــباهت وجــود ویتگ شــتاین، زعبی ــرای خ ــت زضــمین ب ــت آن وحــدت و کلی  کفای

  2«نیست. اجزا بر کلیت یک زامیل به نیانی و ک دمی

ــه می و حواشــی  نفــتایــی و دار نــوروزآیــین مشــترکازی مان ــد زــوان وجــود امــا چگون

ــا ی آناقتصــادی،  ــایی  –را  دو سیاســی و اجتم ــوان نموده ــه    ــت ب ــی جامان هوی ــۀ ایران ع

 انکار نمود؟ 

                                                           

کنم که برای مراد من از همدلی و همراهی، صـرفاً این بخش از وجوه نظری اسـتاد طباطبایی اسـت، نه وجوه کالمی آن. گمان می 1

ــت تا ادبیاتی نامهربانه همچون:  ــر دعاوی نظری، نیازی نیس ــایگان به خدمت گرفته « بختنگون وجدان»مجادله بر س دربارۀ ش

 ( 59و  58 الف، 1398 طباطبایی،) د.شون

 (17 ،1400 بستانی،) 2
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ــا همــدلی و همراهــی ان ســوی دیگــر، در ــا دســتگاه ، و بســتانی شــایگان ب و در زخــالف ب

نیســت کــه  1«ایوــدانه»چــون بایــد معتــرف بــود کــه جامعــه ایرانــی همنظــری طباطبــایی، 

ــک فره گ ــههــای  ضــو آن در ی ــد هروون ــد ذوب شــده باشــ د و فاق ــگ واح ــویتی فره   ه

  2و والب را ان ن فران زمیز داد. ،فرد باش د و نتوان شکر را ان والبم اصربه و مستقل

 بـه م ابـه فـرآوردۀ حاصـل ان یایرانـ جامعـۀهروونـه زلقـی طباطبـایی ان در این مع ا، طبعاً 

ناسیونالیســتی نهفتــه  بــاوریذاتو  وراییجمــع ،ورایینیــز، ریشــه در کــل «جــوشهم دیــگ»

  3در دستگاه نظری او دارد.

 است.  14و  13ور وضعیتی میانه دو وضعیت م درج در زصاویر نمایش، 15زصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (134 ،1396 شایگان،)اصطالحی که شایگان در کتابش به کار برده است.  1

ستن وجوه 2 شایگان مبنی بر نفی یا کمرنگ دان شترک البته دعاوی  ست م ضای جامعه ایرانی، از رویکرد پ ستیِ او فرهنگی اع مدرنی

شئت می شارات او به را برنمی Metanarrativeالن روایتی گیرد که هیچ کن جویی ، احتماالً در پی«وارریزوم شکلی روابط»تاند. ا

 قابل فهم خواهد بود.  Félix Guattariگواتاری  و فلیکس Gilles Deleuzeمدرنیستی ژیل دلوز تعابیر پست

 (55 - 43، 1400برای مطالعۀ بیشتر رجوع کنید به )اتفاق،  3

 

 

 

های (: الگوی سومی از ساختار تمایزات و اشتراکات گروه15تصویر )

 اجتماعی در جامعۀ ایرانی
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سبات میان وروه شتراک در این زلقی ان م ا سه وروه ان وجوه ا سو هر  های اجتما ی، ان یک 

سوی دیگ سبت به ر، دارای هویتمکرر و قابل زأملی برخورداند و ان  ستقلی ن شخص و م های مت

ــایر وروه ــت د. افزون بر این، این وروهب دیس ــتراکات های اجتما ی هس ــت ان اش ها ممکن اس

 ه باشد. ها زکرار نشدفردی برخوردار باش د که میان سایر وروه م اصر به

شباهت ستانی ایی با آراهطباطبایی و مشابهت هایی به د اویاین رویکرد اخیر  شایگان و ب ی 

 3 وروه و ریز،زب ساکن شیعیان 2 وروه ارومیه، شهر ساکن مسیایان 1 وروه که ک ید فرض. دارد

 و زورکی، بانن ،2 و 1 وروه مشترک وجه ،رویکرد این برابر. هست د بلوچستان ساکن س ی اهالی

شترک وجه سالم دین به باورم دی ،3 و 2  وروه م ست ا شترک ج ین وجههم. ا  3 و 1 وروه م

 شوند. های دی ی ماسوب میاین است که اقلیت

ــا هــر ســه وــروه مشــترکات دیگــری  ــورون و نفــت ام ــر ن ــد. همــۀ آننظی ــی دارن هــا آیی 

دارنـد کـه بـه وفتـۀ طباطبـایی، نمونـۀ قابـل زـأملی ان پایـداری زمـدنِ  مان ـد نـورونمشترک 

ارایـی مشـترکی بـه نـام افـزون بـر ایـن، بـیش ان صـد سـال اسـت کـه د 1جامعۀ ایرانی است.

در  2بــه آن وابســته شــده اســت. -مســتقیم یــا غیرمســتقیم  –نفــت دارنــد و معیشــت ایشــان 

هایی وجـــه اشـــتراک، 3و  2، همچـــون وـــروه 2و  1کـــه وـــروه نظر ان اینواقـــع صـــرف

)همــان فرد دارنــد، امــا هــر ســه وــروه نیــز ان وجــوه اشــتراک مهمــی برخوردارنــد. م اصــربه

  (15زصویر 

ن اسـت کـه: ، بـا آرای طباطبـایی در آ(15 زصـویر همـان) این الگـوی نظـری سـومزشابه 

وجــه چ ــان بــه   ــوان زوان ــد همطباطبــایی، میمــورد اشــارۀ  ۀنصــو  چهاروانــ و هاســ ت

  قلمداد شود.بخش بزروی ان جامعۀ ایرانی مشترک و مکرر 

 ه: کآن است  در با آرای طباطبایی، (15 زصویر همان) سوم نظری الگوی اینزمایز 

                                                           

 (306الف،  1398بایی، )طباط 1

ست. برای مطالعۀ  2 شه او غایب ا سایر اجزای اند ست که در نظریۀ ملت طباطبایی و  صادی ا ست وجوه اقت و البته نفت از همان د

 (80 – 75، 1400بیشتر رجوع کنید به: )اتفاق، 
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ها و نصــو ، ســ ت زمام یا برخی اندر ک ار « نفت»چون هم یوجوه اقتصــادی مشــترک( 1)

زلقی های اجتما ی جامعۀ ایرانی ل مشـــترک و مکرری میان کلیه وروه امزواند به   وان می

ــود ــکل»ووید: نژاد در این باره میکه غ یچ انآن. ش ــترک  الیق بدون ملت یک ویریش  مش

 کافی ز هاییبه فره گ یا قومیت، نبان، م ل مشترکازی که کرد دقت باید...  است ناممکن  مال

 اول درجه اهمیت آن، مدرن مع ای در ملت، متفرق آحاد کردن پارچهیک در آنچه ازفاقاً و نیســت

صادی پیوندهای دارد سی و اقت ست سیا صادی، هم 1«.ا  زرپیشکه چ انچرا که در غیاب وجوه اقت

شتهن نیز سد که دربه نظر می» :بودم و ضای در ه ون ملت نظریه طباطبایی، نظری م ظومه ر  ف

  2«.دهدمی ادامه خود حیات به و ک دمی ز فس لیبرالیسم ماقبل و پیشاص عتی دوران

نسبت  مشترک برای یک جامعه، موضو ی است که دستگاه نظری طباطبایی اقتصادی وجوه

 به آن بیگانه است.

صل ان دیگ همایرانی،  جامعۀ( 2) ست که اجزای آن هی فرآوردۀ حا  هایهویت وونهجوش نی

ش د.  شته با ستقل و قابل ا ت ایی ندا ستانی برایم ظر ان اینم شش ب ش اختن   ، کو سمیت  به ر

ــتن ان الگوی  3«یکپارچگی ملی مفهوم در ... مذهبی و قومی فره گی، ز وع و زک ر» و دوری جس

یا ظرف الگوی شباهت خانوادوی او  باالزاماً  کهبدون آن ؛استارنشم د  جوشِ طباطباییدیگ هم

 . اشیمبهمراه موافق و  (13 زصویر)ساالد یا جامعۀ مونائیکی شایگان 

 طباطبایی، اشارۀ مورد چهاروانۀ نصو  و هاس ت به های اجتما یوروه ب دیپای ( سطوح3) 

 آواهی سواد، میزان ... است یافته زفاوت نوین، هایف اوری و اطال ات  صر در و نمان وذر در»

سی درک  مومی، سبات و سیا شان اجتما ی م ا سان ای ست هم ست که طبعاً و  4«.نی ماتمل ا

 های اجتما ی جامعۀ ایرانی ماسوب نشوند. دیگر وجه مشترک و مکرر همۀ وروهها برخی ان آن

                                                           

 (148 ،1396 نژاد،غنی) 1

 (80، 1400)اتفاق،  2

 (17 ،1400 بستانی،) 3

 (26و  25 ،1400)اتفاق،  4
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 ناسیونالیستی شیوۀ به بودن هم با یا لیبرالیستی شیوۀ به بودن هم با( 6 – ب

سد که در دوران جدید، به جابه نظر می ستی ی بار سیونالی شیوۀ نا نیانم د با هم  ،هم بودن به 

 بودن به شیوۀ لیبرالیستی هستیم.

صفت می« لیبرال»والزر  ضع  1داندرا یک  سبت به و صوفی را ن شرای  هر مو ست  که قادر ا

که ما برای مقابله با پوپولیسم، به این صفت لیبرال معتقد است قبلی و م فرد خود ارزقا  بخشد و 

ست»ووید: مینیانم دیم و  سیونالی شور م افع برای هانا ست. اندقائل اولویت خود ک سیونالی  هاینا

ست  ا امر این ان نیز لیبرال ست د م شور م افع شمردن مقدم برای دیگران حق حال  ین در و نی  ک

 با را خود م افع باید کشــورها همۀ که ک  دمی زأکید هاآن هالبت. شــ اســ دمی رســمیت به را خود

 رســمیت به را مختلف کشــورهای مشــروع م افع و مشــرو یت هاآن. ک  د ســانوار یکدیگر

س دمی ست و پیرون، هایاک ریت قدرت لیبرال هایدموکرات که طورهمان. ش ا سیالی  هایسو

سیونالیست ک  د،می مادود را پرداننظریه سردمداران اقتدار لیبرال  قیدوب دهایی نیز لیبرال هاینا

شیفتگیِ بر ضع هاملت جمعیِ خود سم ،لیبرال صفت »و میافزاید: « .ک  دمی و سیونالی  به را نا

س ده زامیر ... یائل. ک دمی زبدیل وراشمولجهان ایآمونه سم کتاب ینوی سیونالی  ،لیبرال نا

 فره گی،  ضویت اهمیت پذیرفتن ب ابراین،»: نویسدمی وا. ک دمی بیان روش ی به را مطلب این

 لیبرال ینظریه هروونه کانون در باید ملی، و فره گی سرنوشت زعیین  مومیِ حق بر زأکید ...و 

  2«.باشد ناسیونالیسم

ســاالد باشــد،  ظرف چون الگوی مبت ی برفوکویاما، برداشــتی ان ملت را که در آن، جامعه هم

یداری و  پا به طریقی غیرلیبرال دولت مدرن نمی-زداوم یک ملتمخل  مازی را که  قدا ند و ا دا

سایر وروه ساختن  شود ناکارآمد میم جر به مادود   هایهویت»ووید: داند و میهای اجتما ی 

سی هایارنش حول زواندمی را ملی شود؛ و لیبرال سیا سامان داده   زجربیات حول دموکرازیک 

                                                           

ستانی به این  1 شی از ارجاعات ب ست، بلکه نا شتار، توجه من به آرای مایکل والزر به منزلۀ تأیید کلیه آرا و دعاوی او نی در این نو

 نظر است. صاحب

 (2021  والزر،) 2
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شترکی شد اجانه مختلف جوامع به و ک د فراهم را پیوندی بافت که م سه، کانادا، دهد. ر  1ه د فران

شورهایی ان هایینمونه متاده ایاالت و ست د ک ستا این در ملی هویت پرورش در سعی که ه  را

 2«.اند داشته

 بیان به «لیبرال کمی ۀ و آی ده زاری ،»این سخن را مهدی زدی ی در مطلبی زات   وان 

ـــته دیگری ـــ نوش ـــته در کورش اور»: تاس  رواداری بود، رواداری م ادی دور بس ایوذش

ـــودمی ماقق لیبرال همگرایی در امرونی  و فره گ و قوم هر به آنادانه ظهور اجانۀ که ش

. آیدنمی پدید ما ســرنوشــت در زغییری ندهیم، زن لیبرال ایکمی ه به زا. دهدمی را ایمانی

ـــت مفیدزر و زرمهم مرنهایمان همۀ ان بودنمان هم با دهدمی یادمان لیبرال کمی ۀ این . اس

ـــودمی با ث لیبرال کمی ۀ به دادن زن یت ورایی،ملی نهر ش ـــ ت ورایی،قوم  ورایی،س

 هاشکاف و مرنها سر د وا نشویم،( زر)لیبرال کمی ما همۀ زا. شود ورفته دی ی ورنیزعصب

 خرج شود، پیشرفت صرف کهاین جای به زوانمان شودمی با ث د واها این و ماندمی پابرجا

  3«هستیم. بهتری نندوی شایستۀ ما اما. شود دیگرهم کردن خ  ی

ه رسد که د اوی بستانی دربارۀ نظریۀ ملت، یک وام م بت در مسیر دستیابی ببه نظر می
 است.  «لیبرال کمی ۀ»این 

 

 

 

 

                                                           

ست هویت ناندرا مودی ملی. برای مطالعه نقد فوک هویت او از البته به جز رویکردهای اخیر ناندرا مودی و دعاوی هندومحور 1 سیا ویاما به 

 (84 ،1398 فوکویاما،)در هند، رجوع کنید به 

2 (Fukuyama, 2018, 9) 

 (1400 تدینی،) 3
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 بندیجمع -پارۀ پنجم 

اســتاد طباطبایی اســت و « وریز ان مرکز»لگوی چ ان م بعث ان ایابی بســتانی هم ارضــه -1

ک د. های هویت معرفی میســـیاســـتبرخی ان  لت برون مشـــکالزی نظیر  1ینشـــانی نادرســـت

ست ستمتأخرزر هویت هایسیا سیا ستی و نظایر آن، معلول  های هویت ی مان د د اوی فدرالی

 ا ی دیگر است. ها و مشکالت اقتصادی و اجتمای ان زبعیضپیشین و م بعث ان مجمو ه

ــباهت به ازکا با ملت، زعریف در بســتانی د اوی -1 به  زوانمی را انویتگ شــت خانوادوی ش

 نظریۀ در ب یادی جدیدنظرز یکها و نصــو  مشــترک، و مع ای کاهش م زلت و اهمیت ســ ت

ــد، وفته زرپیش کهچ انهم. نمود ماســوب طباطبایی ایرانشــهری  ان ویریموضــع این حطر ش

ستانی جانب ست اهمیت حائز روی آن ان ب ستانی، آرای ان قابل زأملی بخش رود،می ومان که ا  ب

 شمار آورد.زوان آن را نقدی ان درون بهو می است بوده آن ان دفاع در و طباطبایی ۀاندیش ان ملهم

سم مرنب دی دارد و  -2 ستانی با لیبرالی ست ای انشاخهمدافع ب سم ا سیونالی  ان آن یو زعریف نا
وجه  ،وشاست.  الوه بر اینکه به هر حال، برای پیشبرد هر با ی راه دارد رضه می ناسیونالیسم

س دۀ آن  ست که نوی ستانی آن ا سم بت دیگر مقالۀ ب صراری بر این ندارد که نا ست بودن ا یونالی
  خود را کتمان ک د.

ر  بـربرخالف اندیشۀ استاد طباطبـایی کـه  -4 تی ناسیونالیسـشـیوۀ  هـم بـودن بـهبـا  مُصـِ

ســتی رســد کــه در دوران جدیــد، نیانم ــد بــا هــم بــودن بــه شــیوۀ لیبرالیاســت، بــه نظــر می

 ننـده وار زـوان یـک وـامرا می بـرای ارائـۀ زعـاریف متفـاوزی ان ملـت بسـتانی اهتمامهستیم. 

  زلقی کرد. در این مسیر م بت 

 

 

 

                                                           
1 Incorrect Target 
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 دیگر هایدشواریو  تبعیض ،توسعه ناموزون –( 1پیوست )

ــه ــر، هاینمون ــود ان اســت ممکــن نی ــایبخش وج ــعه ماــروم، ه ــامونون، زوس ــ ن  رای ش

ــب ــاطق در نام اس ــزی، م  ــایباران غیرمرک ــیم ه ــتیمای   ظ ــک در نیس ــه ی ــه م طق  ک

 : باش د داشته حکایت دیگر، م اطق سود به جانبدارانه زصمیمات ان ناشی

 ان سپــ لســا 113 مسجدســلیمان، مــردم ننــدوی وضــعیت بــه بایــد نمونــه، نخســتین 

 مسجدســلیمان انــدارفرم اواخــر، همــین کــهطوریبه. کــرد اشــاره شــهر ایــن در نفــت کشــف

ــه ــود وفت ــه ب ــار»: ک ــن ان مهــاجرت آم  هــایانوادهخ بیشــتر...  باالســت بســیار شهرســتان ای

 ان وذشــته ســال چ ــد طــی آنهــا ان خیلــی و ندارنــد درآمــد بیکــاری دلیــل بــه مسجدســلیمانی

 را شیرخشــک دخریــ قــدرت حتــی مسجدســلیمانی شــهروندان ان یبرخــ...  انــدرفته شــهر ایــن

 شـهر مـردم...  آی ـدمی فرمانـداری بـه مـالی کمـک وـرفتن بـرای و ندارند خود فرنندان برای

ــرای مسجدســلیمان ــامین ب  و ک  ــدیم اســتفاده آب ذخیــره زــانکر ان ه ــون خــود شــرب آب ز

  (1398 نیا،حجتی)« .ک دمی داغ را زانکرها این آب نیز باال حد ان بیش دمای

رســانۀ اقتصــاد آنالیــن نیــز در 

زــداوم ایــن باــث نوشــته اســت: 

 بـا کـه اسـت اسـتانی خونستان»

ــیش وذشــت وجــود  ســال30 ان ب

ــــان ان ــــگ پای ــــان ج   همچ 

 خـود پیشـانی بـر نیادی دردهای

ــوانمی و دارد ــت ز ــرینمهم وف  ز

 ایـن همـه در کـه ایزوسـعه خ 

ـــال ـــری آن در هاس ـــده پیگی  ش

ـــان نفـــت، تصـــ ع اســـت،  و و

ــوده پتروشــیمی  صــ عتی اســت؛ ب
 (1398 ،اقتصادآنالین/ منبع: ) مسجدسلیمان دربارۀ(: 16تصویر )   
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 ووی ـدمی خونسـتانی معترضـان ولـی داشـته همـراه بـه کشـور بـرای مهمـی ملـی ثروت که

 بـــرای هـــم شـــغل حتـــی و اســـت مایطینیســـت هـــایآلودوی ز هـــا آن ان شـــانسهم

 سیاسـت ووی ـدمی خونسـتان سـاکن مـردم ان بسـیاری. اسـت نیـاورده ارمغـان به فرنندانشان

ــرو جــذب پتروشــیمی و نفتــی زاسیســات مــدیران  کــهدرحالی اســت اســتان ایــن خــارج ان نی

 در کـاروری یـا و دیگـر هایاسـتان بـه مهـاجرت جـز ایچـاره و هسـت د بیکـار آنهـا فرنندان

 (1398 اقتصادآنالین،) «.ندارند  راق مختلف شهرهای

 ــه ــعیت دوم، نمون ــاوت وض ــدار  متف ــاطق در م ــاوت م  ــور، متف ــۀ کش ــا نمون  ان رنیب

 پایـان جشـن 1387 سـال در.  اسـت کشـور  مـومی م ـابع نـامتوانن زونیـع و نـامونون زوسعۀ

 مسـئول مقـام یـک دیگـر، سـویی ان و( 1399 ایسـ ا،) شـودمی بروـزار کشـور در کپری مدار 

 م طقـه سـ تی معمـاری ان جزئـی مـدار  ایـن و داریـم کپـری مدرسـه 160» کـه است مد ی

ــ یم،) «اســت ــر( 1399 زس ــ ه ــه دچ  ــه ان ک ــات مجمو  ــود زصــاویر و اطال  ــدار  ان موج  م

ــری، ــه کپ ــه رســدنمی نظــر ب ــن ان حاصــل ش اســیِنیبایی ک ــاری ای ــ تی، معم  آمیزحکمــت س

  .شود م تهی آموناندانش آمونش در ایفرخ ده نتایج به و باشد شده انتخاب

 و یــزد ایهاســتان در آمونشــی فضــاهای ســرانه وضــعیت»: کــه شــودمی وفتــه ایــن بــر افــزون

  البـرن، چـون هاییاسـتان  امـا اسـت مترمربـع 5.2 میـانگین  ـدد اسـتاندارد حد ان باالزر بسیار ایالم

 (1399 زس یم،)« .هست د سرانه ان زرپایین خیلی غربی آذربایجان و بلوچستان و سیستان

 (1397 ،الفسایت : )منبع/  سوزی در مدارسآتش(: 18) تصویر (1399 تسنیم،)کپری / منبع:  (: مدارس17صویر )ت
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ــر ان ــوه دیگ ــززبعیض وج ــای در آمی ــی فض ــدار ، آمونش ــزات م ــ زجهی ــاآن یورمایش  ه

ــت د ــه نا. هس ــال در جمل ــاری» ،1383 س ــی بخ ــا نفت ــع ز ه ــی م ب ــش ورمایش ــ دان  ونانآم

 نفتـی خـاریب وـرفتن آزـش بـا. بـود بختیـاری چهارماـال اسـتان لردوان در ماروم روستایی

 مــونانآ دانــش» ،1385 ســال در« .ماندنــد آزــش مااصــره در آمــون دانــش 13 کــال  ایــن

 جـان سـتاننم سـرما بـا جـدال بـه  الالـدین بخـاری یـک با درودنن شهر مدرسه در کالسی

 . دادند دست ان را خود

« .دندشـ دسـت و سـر و ناحیـه ان شـدید سـوختگی دچـار حادثـه ایـن در آمون دانش هشت

ــال در ــش» ،1391 س ــرفتن آز ــال  و ــین در  ک ــوختگی و آبادش ــش 28 س ــ دان  و ونآم

 ینفتــ یبخــار...  حادثــه ایــن در. شــد م جــر کــال  ایــن آمــونان دانــش ان یکــی دروذشــت

 اقــدف کلــی بــه پیرانشــهر آبــاد شــین دخترانــه مدرســه و در  کــال  ســونی آزــش  امــل

 براثـر» ،1397 سـال در« .اسـت بـوده فیزیکـی و ورمایشـی آمونشـی، فضـای هـای استاندارد

 خـود  در کـال  در آمـون دانـش چهـار ناهـدان شـهر در حسـ ه اسـوه دبستان سونی آزش

 ( الف 1397 ایرنا،)« .شدند سونی آزش دچار

 ــومین ــه، س ــعیت نمون ــای وض ــده مجونه ــابیمکان و صادرش ــرای ی ــدا ب ــ ایع ساح  ص

 ایــران، مان ــد آبــیمک و خشــک ســرنمین در کــهطوریبه. اســت کشــور در خصــولتی و دولتـی

ــم ــه رغ ــار در و ب ــی هایفرصــت داشــتن اختی ــر ارنشــم دی آب ــاطق نظی ــوب یســاحل م   ج 

ــران، ــیش ای ــد صــ ایعی ان درصــد 85 ان ب ــوالد مان  ــدیری زاــت پتروشــیمی، و ف  اقتصــاد تم

ــه ــی، ماوربرنام ــاطق در دولت ــک م  ــداس آب ان دور و خش ــده اح ــهحالی در. اندش ــین  ک چ 

 (19 رزصوی) سابقه است.بی بانارماور هایاقتصاداقدامی در 
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 ی های فوالد و پتروشیم(: موقعیت استقرار کارخانه19تصویر )
 منبع: ایسنا/  آب(در مناطق ممنوعه )کم

 ت فرداکارون و خونستان خشک شد؟ / م بع: زجار (: چرا20زصویر )
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 و کـارون بآ  مـده بخـش. اسـت کشـور آبـی م ـابع در کاریدسـت نمونـه، چهارمین 

 چهارماــال واقــع هایسرچشــمه ان زــاری ، طــول در همــواره خونســتان، هایانــهرودخ دیگــر

 متعــدد هــایروژهپ اجــرای ان پــس امــا. اســت شــدهمی زــأمین ناوــر  هــایکوه و بختیــاری

 اراک، فسـ جان،ر قـم، شـهرهای سـوی بـه هـاآب ایـن ها،سرشـاخه ایـن روی بـر شـده اجرا

ــزد ــه اصــفهان و ی ــاره مطــرح وید ــا ان نظرصــرف. اندشــده روان  و اقتصــادی هــایاننی درب

 زـربیش نیـز، م ـابع ایـن زونیـع کـه شـودمی وفتـه هـا،پروژه ایـن نیسـتیمای  هایزخریب

 در نــامونون وســعهز ان ناشــی هاینابســامانی ان نمــایی. اســت بــوده سیاســی مالحظــازی زــابع

 (  20 زصویر) دولتی، ماوربرنامه اقتصاد ذیل

 ــین ــه، پ جم ــئله نمون ــأمین مس ــامیدنی آب ز ــتان در آش ــتان و سیس ــت بلوچس ــه. اس  ب

 کـه داشـت سـال 10 فقـ  حـوا»: انتخـاب رسـانۀ اجتمـا ی سـرویس ان فرخه نسترن وزارش

 روســتای در آب معضــل دلیــل بــه بلوچســتان و سیســتان کودکــان ان دیگــر برخــی همچــون

 شـود،یم  ضـو نقـص راسـت دسـت ان همیشـه بـرای سـربان، شهرسـتان ان کشتاری آباد موال

 زمسـخر زـر  ان حـاال و داده قـرار الشـعاع زاـت را خوانـدش در  حتـی کـه  ضوی نقص

 حضــور بــرای رمقــی آمــونان دانــش دیگــر

ــه در ــدارد مدرس ــوا« .ن ــاحبه در ح ــا مص  ب

ــار  دم بــودم رفتــه»: اســت وفتــه خبرنگ

 دسـتمو زمسـاح کـه بشـورم لبا  رودخونه

 بـا م ـو خـواهرم آب، زـوی بکشـه زا ورفت

ــام ــرون آب ان موه ــید، بی ــا کش ــاح ام  زمس

 دنبــال و اومــد بیــرون آب ان طــوری همــین

ـــا ـــرد،می م ـــتم ان ک ـــی دس ـــون کل  خ

ــا زــر  ان ولــی ریخــت،می ــه دم ز ــا خون  ب

 (1398 فار ،)(: دست در برابر آب / م بع 21زصویر )        ( 1400 فرخه،)« .دوییدیم خواهرم
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 ان بـاال توـ هـوت»: اسـت شـده وـزارش م طقـه آن در دیگـری مشـابه حـوادس چ ینهم

ــع ــتان زواب ــیس شهرس ــتیاری جدیدالتاس ــا دش ــی ب ــال  جمعیت ــر ب ــر 800 ب ــ ان نف  آب ودنب

 شــو و شســت و آشــامیدن بــرای هــاهوزگ و رودخانــه آب ان مــردم و بــردمی رنــج کشــیلوله

  بــدالغفور. انــدتهورف قــرار هــم ورســ ه وانــدوهای حملــه مــورد بارهــا کــه ک  ــدمی اســتفاده

 کــودک مــزهامیرح:  وویــدمی زســ یم خبرنگــار بــه بــاال وــتهوت روســتای دهیــار نادهبلــوج

 و هایشـانلبا  شسـتن بـرای مـادرش همـراه بـه دیـرون کـه روستاسـت این اهل ساله هفت

 شــوی و شســت مشــغول مــادر کــه نمــانی و رونــدمی رودخانــه بــه نیــان مــورد آب برداشــتن

« .شــودمی انــدوو همــان یــا کوزــاه پــونه زمســاح جدیــد طعمــه امیرحمــزه شــودمی هــالبا 

  (1399 ناده،بلوج)

 ان شده مطرح د اوی نمونه، ششمین 

یدری احمد ســـوی عاون م فاه امور م  ونارت ر

 کردن خشک درباره اجتما ی رفاه و کار زعاون،

 برابر. است نفت ونارت زوس  هورالعظیم زاالب

 خشک را هورالعظیم ان بخشی»: میدری اد ای

ند مت با نفتی های پروژه زا کرد  زرپایین قی

ستان، یلس آخرین در حتی...  شوند ایجاد  خون

 به آب ورود ان نفتی های پروژه حفی خاطر به

یاری ـــد جلوویری ها حونه این ان بســـ « .ش

 ( 1400 همشهری،)

ته بود:  یل این د اوی وف یدری در زکم م

صمیم این اور» شتباه ز  ورفته 1389 سال در ا

 طریق ان نفت استخراج آن جای به و بود نشده

سات ایجاد همچ ین و افقی حفاری سی  تینف زا
م بع:   / 1های هورالعظیم (: واومیش22زصویر )         

 (1400 ،24اقتصاد)
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ـــارات بود، ورفته انجام زاالب ان خارج در . ورفتمی قرار ممکن حداقل در زاالب به وارده خس

 کار و چاه زعداد حداقل شمالی، و ج وبی آنادوان نفتی هایمیدان مطالعات در ژاپ ی هایشرکت

ــیســات احداس هروونه و نموده پیشــ هاد را آبی مای  در  هورفت درنظر زاالب ان خارج نیز را زاس

 جای به نیرا شــد،می وارد مردم به کمتری خســارت 1398 ســیل در اوال :صــورت این در. بودند

  ها،خشکسالی العظیم، هور شدن پر با ثانیا .شدمی سیراب هورالعظیم  راق، سوی به آب هدایت

  (1400، نیون )انصاف« .داشت کمتری بسیار زاثیر هستیم، آن شاهد امرون آنچه مان د

 نیســت، ماـی  حفاظـت ســانمان دریـایی نیسـت ماــی  معـاون ناده،الهیجـان احمدرضـا

ــد در ــن زأیی ــاوی ای ــه د  ــت وفت ــاژاپ ی» : اس ــر ه ــد حاض ــرای بودن ــتخراج ب ــت اس  در نف

 ایــن ان دریــا، در اســتخراج همان ــد بــاال، ســط  زک ولــوژی بــا یــادآوران و آنادوــان هــایحونه

 زـرارنان خـاطر بـه و نشـدند کـار ایـن انجـام بـه حاضـر هـاچی ی اما. ک  د بردایبهره هاحونه

ــروژه، شــدن ــور شــدنخشک پیشــ هاد پ ــد را ه ــه پیشــ هادی( 1400 انتخــاب،)« .دادن ــه ک  ب

 (1400 ،24داقتصا)/ م بع:  2های هورالعظیم (: واومیش23زصویر )
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 معیشـت طـوالنی، هایسـال طـول در سـو، یـک ان. بـود شـده پذیرفتـه نادهالهیجـان اد ای

ــه وابســته م طقــه آن در مالــی مــردم ان بخشــی نیســت شــیوۀ و ــوده هــورالعظیم بقــای ب  ب

 جملــه ان مالــی مــردم ان بخشــی ننــدوی نــابودی ســبب زــاالب ایــن شــدن خشــک و اســت

  (22و  21 )زصاویر .است شده داریواومیش

ــه زــاالب ایــن شــدن خشــک دیگــر، ســوی ان  ان هم طقــ مایطــی هــایباران افــزایش ب

 دامــن آن ایرنظــ و دمــا افــزایش جــانوری، و ویــاهی ز ــوع نــابودی ریزوردهــا، افــزایش جملــه

 بــومی مــردم و اســت بــوده مرکزنشــی ان هایزصــمیم اخــذ ان ناشــی کــه بیئمصــا. اســت هند

 .اندنداشته آن در نقشی مالی
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 :آدرس در ،629496: خبر کد انتخاب، رسانۀ
http://www.entekhab.ir/002dlA 

 :آدرس در اجباری، حجاب بارهدر تلویزیونی سابقهبی مناظره کامل متن ؛(1399) نیوز انصاف (5
http://www.ensafnews.com/ 

 و خبری پایگاه هورالعظیم، مورد در نفت وزارت محترم عمومی روابط به میدری احمد پاسخ ؛(1400) نیوز انصاف (6

 : وبسایت در انصاف، تحلیلی
http://www.ensafnews.com/ 

 : آدرس در ایران، اسالمی جمهوری برگزاریخ نیست، و هست مصدق نام به که خیابانی ،(ب 1397) ایرنا (7

https://www.irna.ir/news/83005413/ 

 :آدرس در 83140058: خبر کد گذشته، سال 20 در مدارس های سوزی آتش به نگاهی ؛(الف 1397) ایرنا (8
http://www.irna.ir/news/83140058/ 

 در ،71573:  خبرنگار 1400090805957: خبر کد ندارد، تمامی ماجرایش که خیابانی چهار ؛(1400) ایسنا (9

 : آدرس
https://www.isna.ir/news/1400090805957/ 

 ،99021007548: خبر کد کپری، مدارس پایان جشن از بعد کپری مدارس بازگشت چرایی ،(1399) ایسنا (10

 :آدرس در ،50233:  خبرنگار
https://www.isna.ir/news/99021007548 

 :آدرس در ،431902 خبر کد ایمنا، خبرگزاری است؟، قانونی بانوان سواری چرخهدو ممنوعیت ؛(1399) ایمنا (11
www.imna.ir/news/431902/ 

 شیدجم تخت و شاه رضا مقبره تخریب برای خلخالی تالش از /ایران سیاست انگیزشگفت 8 ؛(1400) خبرآنالین (12

 آدرس در ،1500516 خبر کد یاغی، جمهور رئیس تا
http://www.khabaronline.ir/news/1500516 

 : آدرس در الف، رسانۀ باشیم، آموزان دانش سوختن تماشاگر باید کی تا ،(1397) الفسایت  (13
https://www.alef.ir/news/3970928160.html?show=text 

 

 :آدرس در ،1399 اردیبهشت 7 گزارش کنیم؟ بح  پرست نژاد یک با چطور ؛(2020) سیبیبی (14

https://www-bbc-com.cdn 

https://3danet.ir/ettefagh-javad-tabatabai-liberalism-nationalism-shahram/
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 بزرگ المعارفدائره مرکز است، پژوههگل یک از فراتر طباطبایی: بستانی احمد با وگوگفت ؛(1394) احمد بستانی، (15

 :آدرس در اسالمی، ایرانی هایپژوهش مرکز – اسالمی

www.cgie.org.ir 

 دوره ه،رمیانخاو مطالعات علمی فصلنامه فلسفی،  سیاسی نگرشی ایران، در ملت - دولت ؛(1400) احمد بستانی، (16

 : آدرس در ،103اول، پیاپی  شماره ،28

http://cmess.sinaweb.net/article_137606.html 
https://3danet.ir/ahmad-bostani-government-nation/#more-27493 

 دشتیاری، رد جدید قربانی " امیرحمزه" دست قطع احتمال/  ندارد تمامی گاندو هایقربانی ؛(1399) زادهبلوچ  (17

 :آدرس در تسنیم، خبرگزاری
https://tn.ai/2325789 

   ققنوس. انتشارات خوّاجیان، شهریار برگردان مدرن، ژاپن ظهور ؛(1394) .جی ویلیام بیزلی،  (18

 :آدرس در اندیشی،تاریخ تلگرامی کانال در لیبرال، کمینۀ و آینده تاریخ، ؛(1400) مهدی تدینی، (19
https://t.me/tarikhandishi/2133 

20)  

 : آدرس در ندارد، معنا کپرزدایی اما داریم کپری مدرسه 160 ؛(1399) تسنیم (21

https://tn.ai/2388721 

 آبان ماه. 430نامه تجارت فردا، شماره (؛ پرونده ترکیه، دموکرات یا سلطان، هفته1400تجارت فردا ) (22

 .  نی نشر دوم، جلد ارزش، فلسفه و حق فلسفه حقوق، فلسفه در مقاالتی – مصلحت و حق ؛(1396) محمد راسخ، (23

 سانۀر ببریم، شدن حزبی سمت به را انتخابات باید -رهامی محسن اب شفقنا وگوی گفت ؛(1396) محسن رهامی، (24

 : آدرس در ،519536:  خبر کد شفقنا،

https://fa.shafaqna.com/news/519536/ 

 .اطالعات انتشارات اسالمی، ملل آزادی نهضت و گراییملی ؛(1384) محمدجواد کرمانی، حجتی (25

 .67136 :کد خبر تیر، 30 یکشنبه همشهری، روزنامه دهد،می کوچ را هامسجدسلیمانی فقر ؛(1398) نیاحجتی (26

 شهناز برگردان اجتماعی، تبیین و اجتماعی پراکسیس – ویتگنشاین و مارکس ؛(1395) دیوید روبینشتاین، (27

 .نی نشر پرست،مسقی

 فرزان نشر ولیانی، فاطمه برگردان سیار، تفکر و تکه چهل هویت – جدید زدگیافسون ؛(1396) داریوش شایگان، (28

  .روز

 سیدجواد آثار شارحان از صحافی، ابراهیم با وگوگفت در ملی منافع تاریخی یابیریشه ؛(ج 1400) ابراهیم صحافی، (29

 هشمار ،12/8/1400: چاپ تاریخ ،5304: شماره اقتصاد، دنیای روزنامه. نخست بخش - شد بررسی طباطبایی

 :آدرس در ،3812479: خبر

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3812479 

 .خرد مینوی انتشارات نظری، مبانی در مالحظاتی – ایران در سیاسی اندیشه تاریخ ؛(ج 1395) جواد طباطبایی، (30

 مکتب – نخست بخش ایران در قانون حکومت نظریه – دوم جلد ایران، درباره تأملی ؛(د 1395) جواد طباطبایی، (31

 .خرد مینوی انتشارات ،تجددخواهی مبانی و تبریز

 .خرد مینوی انتشارات ایران، در سیاسی اندیشه زوال ؛(الف 1396) جواد طباطبایی، (32

 حظاتمال با ایران انحطا  نظریه بر ایدیباچه نخست، جلد – ایران درباره تأملی ؛(الف 1397) جواد طباطبایی، (33

 .خرد مینوی انتشارات ایران، مفهوم در مقدماتی

https://3danet.ir/ahmad-bostani-government-nation/%23more-27493
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 الف(؛ ملت، دولت، حکومت قانون، انتشارات مینوی خرد. 1398) طباطبایی، جواد (34

 تشارات مینوی خرد.گفتار در شرایط امتناع، ان –خلدون و علوم اجتماعی (؛ ابن1400طباطبایی، جواد ) (35

های قدرت، ثروت و فقر، ریشه -خورند؟ ها شکست می(؛ چرا ملت1397اوغلو، دارون و رابینسون، جیمز )عجم (36

 پور، انتشارات روزنه.حسن میردامادی و محمدحسین نعیمیبرگردان م

 ی،میرداماد محسن برگردان خورند؟،می شکست هاملت چرا ؛(1397) ای جیمز رابینسون، و دارون اوغلو،عجم (37

 .روزنه انتشارات ،1397 هشتم چاپ پور،نعیمی حسین محمد

ــون، و دارون اوغلو،عجم (38 ــتی، جع برگردان زادی،باریک راه آ ؛(1399) ای جیمز رابینس ید علیرضــا بهش ــ فر س

 .روزنه انتشارات خیرخواهان،

، در 2179کنیم، رســانۀ دیپلماســی ایرانی، کد خبر می هم افتخار کردیم دولتی را (؛ نفت1387نژاد، موســی )غنی (39

 آدرس: 

http://irdiplomacy.ir/ 

 .اقتصاد دنیای تشاراتان اقتصاد، علم شناسیمعرفت در گفتارهایی ؛(1395) موسی نژاد،غنی (40

 دولت در ایران، انتشارات دنیای اقتصاد.  و(؛ اقتصاد 1396نژاد، موسی )غنی (41

 . خرد مینوی انتشارات اقتصاد، علم شناسیروش در گفتارهایی ؛(1397) موسی نژاد،غنی (42

 دک انتخاب، انۀرس شدند، قربانی آشامیدنی آب نبود خاطر به بلوچستان و سیستان در که کودکانی ؛(1400) فرخه (43

 620223: خبر

https://www.entekhab.ir/002bLb 
 : درسآ در ساله، 8 کودک به گاندو حمله تا هامون تاالب در ماهی بچه هامیلیون مرگ ماجرای از ؛(1398) فارس (44

http://fna.ir/dbasv3 

 .روزنه انتشارات قهرمانپور، رحمن برگردان سیاسی، زوال و نظم ؛(1379) فرانسیس فوکویاما، (45

 منرح برگردان شناختن، رسمیت به برای مبارزه و کنونی هویت سیاست - هویت ؛(1398) فرانسیس فوکویاما، (46

 .روزنه نشر قهرمانپور،

 زوال و ظمن کتاب نقد و معرفی - دمکراسی بر قانون حاکمیت و بوروکراسی اصالح تقدم ؛(1397) رحمن قهرمانپور، (47

 صادی،اقت مطالعات دفتر اقتصادی، هایپژوهش معاونت مجلس، هایپژوهش زمرک فوکویاما، فرانسیس اثر سیاسی

 .16025: مسلسل شماره ،220: موضوعی کد

 در ،2144 خبر کد ایرانی، دیپلماسی رسانۀ پذیرفتیم، می زمان همان را پیشنهاد باید ؛(1387) همایون کاتوزیان، (48

 : آدرس

http://irdiplomacy.ir/ 

 .تصاداق دنیای انتشارات اسدی، سیدپیمان برگردان شد، داریسرمایه چگونه چین ؛(1396) نگنی وانگ، رونالد؛ کوز، (49

 .معاصر فرهنگ انتشارات رأسی، حسین برگردان چین، ؛(1398) هنری کیسینجر، (50

 .مطهر بینش انتشارات گرایی،ملی و اسالم ؛(1392) مرتضی مطهری، (51

 از پس ایران در گراییاسالم و گراییملی تقابل و تعامل ؛(1392) مسعود امیر نیا،و شهرام نائینی، نازنین نظیفی (52

 .تابستان 5 شماره دوم، سال سیاست، راهبردی هایپژوهش فصلنامه ایران، اسالمی انقالب پیروزی

53)  
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 برگردان اجتماعی، هاینظم و خشونت ؛(1394) روبرت باری وینگاست، و جوزف جان  والیس، سی؛ داگالس، نورث، (54

 .روزنه انتشارات مجیدزاده، رضا و اهانجعفرخیرخو

 سیاست، خشونت، یسایه در توسعه ؛(1396) روبرت باری وینگاست، و جوزف جان  والیس،  سی؛ داگالس،  نورث، (55

 .روزنه انتشارات پور،نعمیمی حسین محمد و میردامادی محسن: برگردان  توسعه، مسائل و اقتصاد

 : سآدر در امروز، ایران رسانۀ. ثابتی عرفان برگردان است؟، معنا چه هب بودن لیبرال ؛(2021) مایکل  والزر، (56

https://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/94927/ 

 .هرمس انتشارات حسینی، مالک برگردان فلسفی، تحقیقات ؛(1400) لودویگ ویتگنشتاین، (57

 .نی نشر ،(ارمکی) آزاد مرضاغال برگردان توسعه، اقتصادی هاینظریه ؛(1393) دایانا هانت، (58

 .پارسه کتاب نشر و ترجمه بنگاه قیصری، یسودابه برگردان ،21 قرن برای درس 21 ؛(1397) نوح یووال هراری، (59

 رسانۀ ود،ش تمام ارزان نفتی های پروژه تا کردند خشک را هورالعظیم: کار وزیر معاون - ویدئو ؛(1400) همشهری (60

 : آدرس در ،616620 خبر کد آنالین، همشهری
https://www.hamshahrionline.ir/x7fQ 
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