
– ــــــدی فرهن ـــا شهرون ـــ ت ـــران فرهن از ای
مـواجههی چـپ بـا مسـألهی حـق تعییـن سـرنوشت

چونه باید باشد؟

بسیاری دیالتی سرمایهداری برای ملت شدن جامعه (نف ترکیب ناهمون/برآمدن جمعیت همون) را
به خاطر اتمام به اصطالح دعواهای حیدری‐نعمت و استقرار دولت مرکزی و قدرمند که پایانبخش
هرج و مرج است، نشانهای مثبت مبینند که شاید به سبب همان هم باید از رضاشاه ممنون باشیم و
خواهان آنه روحش شاد باشد! اما ورِ منف پایان ناهمون ترکیب جمعیت، دولت را همواره در مقام
طراح مسألهی «امنیت مل» و توأمان یانه راهحل این مسأله در افار عموم حوحاضر کرده است.
به این ترتیب تو گوی مواجهه با «مسألهی حق تعیین سرنوشت» جای میان «هرج و مرج یا نظم
مستبدانه» قرار مگیرد که دوم به نظر همیشه وسوسهآمیز است. نته اما اینجاست که طرح مسأله به

شل چنین دوگانهای اساسا غیردیالتی و با سوءگیری به نفع ناسیونالیسم است.
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تا شهروندی فرهن از ایران فرهن

مواجههی چپ با مسألهی حق تعیین سرنوشت چونه باید باشد؟

 

مقدمه

موج اعدامهای بلوچها و دستیریهای گستردهی شهروندان کورد در این روزها، خبر از بازگشت آن
حــاملش بــود: نظــام دهــد کــه در دهــهی شصــت بــه تمــامم جمهــوری اسالمــ وجهــهی فاشیســت
سرمایهداری ملهم از ناسیونالیسم شیع که به اعتبارش زنان را از حیات سیاس و اجتماع حذف، ملل
تحت ستم خواهان حق تعیینسرنوشت (همچون ترکمن صحرا و کردستان) را سرکوب و پیروان ادیان

غیر از تشیع (به ویژه بهائیت، سنها و دراویش) را منوب کرد.

مشل اما فقط جمهوریاسالم نبوده و نیست. بهسیاق هر نظام دیری، حاکمان بعد از انقالب توانستند
تا با ممزوج کردن ماترک گفتمان ناسیونالیست آریامهری با شیعیزم، افار عمومای را شل دهند که
حت جلوتر از نظام سیاس در مقام سرباز پانایرانیسم‐پانفارسیسم مبادرت به بیانهسازی ترکها،

کوردها، افغانستانها، عربها و … بنند.

بــرای گــذار بــه نظــام نداشتهباشــد و فرصــت دوامــ ــه محتملاســت جمهــوری اسالمــبــا تصــور این
دموکراتی حاصل شود، مسألهي «حق تعیین سرنوشت» موضوع است که امتناع از مواجهه با آن از
سوی هر جریان و یا مدام بازتولید کردن گفتمان «مام میهن» و … طرف برنخواهد بست و مسألهي
مذکور به راستترین شل خود، یعن «جدای طلب» و چندپاره شدن حل و فصل خواهد شد. گزاف
نیست که بوییم مسألهی «حق تعیین سرنوشت» حت باالتر از موضوعات طبقات و زنان، بالدرنترین

چالشست که ایرانِ پسا‐جمهوری اسالم با آن مواجه خواهد بود.

به این منظور الزم است تا نیروهای سیاس چپ متأثر از تاریخ این بحران و نیز سابقهی برخورد با
مهـاجران ایرانـ در دیـر کشورهـا همچـون بیـانه، راهـاری سوسیالیسـت بـه عنـوان چشمانـدازی بـرای

مبارزه برای «حق تعیین سرنوشت» تعبیه کنند.

متن پیشِرو تالش است در این راستا نه متأثر از بازگوی سخنان لنین یا لوکزامبورگ یا بازنری در
تجربـهی شـوروی، بلـه متـأثر از تـاریخ خـود ایـران معاصـر و مفـاهیم چـون «همسـایه» و «شهرونـدی

فرهن» به عنوان جدیدترین امانهای اندیشیدن برای بحران دیرپا.

 

از مهاجر اضاف بودن تا رفیق شدن

«قدری پایتان را از خاک ایران بیرون بذارید، در عراق عرب و بالد قفقاز و عشقآباد و اوایل خاک
روسیه، هزاران رعیت بیچارهی ایران را ببینید که از وطن عزیز خود، از دست تعدی و ظلم، فرار



کرده، کثیفترین کسب و شغل را از ناچاری پیش گرفتهاند. هر چه حمال و کناس و االغ و مزدور در
آن نقاط مبینید، همه ایران هستند.»

(میرزا رضای کرمان)

این سخنان را میرزا رضای کرمان، قاتل ناصرالدینشان در شرح انیزههای خود برای ترور شاه بر
زبان آودره است. در واقع پس از اتمام سیطرهی خالفت اعراب بر ایران و فروکش کردن حس تحقیر
دیده شدن ایرانیان به عنوان دیریِ «عجم نجس»، از نیمهی دههی ۱۲۷۰ شمس بود که ایرانیان در
هیأت مهاجران در جستجوی کار در منطقهی قفقاز بار دیر داغ نن دیری اضاف بودن را تجربه
کردند. آن هم در سرزمینهای که قرابتهای فرهن کم با ساکنانش نداشتند (از مسلمان بودن تا زبان

موسیقای داشتن و تا اعیاد مشترک).

فروپــاش نظــام اقتصــاد ســنت در اواخــر قــرن نــوزدهم در ایــران و بــه همــراه آن خــانهخراب دهقانــان و
‐کـاری نیـروی کـار، بـه ویـژه دهقانـان، منجـر شـد. مـوقعیت خـاص تـاریخو ب پیشـهوران بـه رهـای
جغرافیـای اقتصـاد ایـران در زمـان ادغـامش در نظـام جهـان چنـان بـود کـه نیـروی کـار مـازادی کـه از
بخشهای سنت آزاد مشد، نمتوانست از طریق استخدام در بخشهای جدید دوباره جذب اقتصاد
شود. این ناش از این واقعیت بود که، برخالف سرمایهداری در اروپا، نظام اقتصادی جدید ایران در
جهت ایجاد و رشد بناههای صنعت هدایت نمشد. در نتیجه، نیروی کاری که از بخشهای سنت آزاد
شد راه جز رفتن به مهاجرت نداشت، که در آغاز قرن بیستم ابعاد گستردهای پیدا کرد. گزارشهای
کنسولریهای خارج (به ویژه انلستان) از موج نخست این مهاجرتها حاک از آن است که تعداد
زیادی از دهقانان سلماس و سایر نواح آذربایجانِ ایران در جستجوی کار به باکو، ایروان و تفلیس

(منطقهی قفقاز) رفته بودند (ن: شاکری، 1384: 113-115).

در س سال پایان سدهی نوزدهم، صنعت به قفقاز راه گشود و سرمایهگذاری در راهآهن، ذغالسن و
نفت این منطقه را به ی از مراکز صنعت امپراتوری تبدیل کرد. افرادی از چهل و چهار ملیت شناخته
شده در این شهر مزیستند که بیشترشان کارگر بودند. پرجمعیتترینشان از این قرار بودند: روسها
74 هزار نفر، آذربایجانهای بوم 54 هزار نفر، ارمنها 34 هزار نفر، و ایرانیان 5/8 هزار نفر. طبقهی
کـارگر قفقـاز در حـدود 100 هـزار نفـر مشدنـد. نیمـ از آنهـا در بـاکو بهسـر مبردنـد. در سـال 1903

.(69-68 :1391 ،یزدان) گرداندندچرخهای صنعت نفت این شهر را 30 هزار کارگر م

در سال 1284 کنسول ایران در باکو به دولت تهران اطالع داد که حدود بیست هزار تبعهی ایران در باکو
«تهیدست» و «گرسن کشیده»اند. افزون بر وضعیت بسیار دشواری که کارگران مهاجر ایران در
قفقاز درآن بهسر مبردند، نمایندگان دولتِایران نیز برای آنان گرفتاری درست مکردند. برای نمونه
حت حقوق بیمهی عمر که به کارگران که در معادن یا کارخانههای قفقاز کشته مشدند تعلق مگرفت
کردند. کارگران ایرانری آن را ضبط مه کارکنان کنسولشد، بلانشان در ایران مسترد نمبه بست
در قفقاز و آسیای میانه، علرغم، یا بهسبب، فقرشان از سوی جمعیت محل نیز با رفتار ناخوشایندی
روبهرو مشدند. دشمن نسبت به آنان شدید بود. کت خوردن کارگران ایران از سوی کارگران دیر
اتفاق نامعمول نبود. عنوان «همشهری» به زودی معنای «حیوان»، «گدا» و «شبهانسان» پیدا کرد

(همان: 122-123).



در میان کارگران مهاجر، وضع ایرانیان از نظر شرایط و روابط کاری به این صورت بود که غالبا
،نظیـر منـاطق بـاتالق ،شدنـد کـه حـاضر نبودنـد در وضعیـت غیربهـداشتم زین کـارگران محلـجـای
گرمای شدید، و بدون آب آشامیدن، کار کنند. سختترین کارها را در مقابل پایینترین دستمزدها انجام
مدادند. اغلب در همان محل که کار مکردند، مخوابیدند. با گذشت زمان و افزایش تعداد ایرانیان،
آنـان بهتـدریج وارد بناههـای صـنعت شدنـد. مثال تعـداد کـارگران ایرانـ در صـنعت نفـت بـاکو از 1/11
درصد در سال 1272 به 2/22 درصد در 1282 افزایش یافت. این اتفاق در دیر عرصهها (نظیر بارانداز)
هم افتاد، تا حدی که ایرانها را بهسبب حاضر بودنشان به تندادن به شرایط کاری سخت با دستمزد کم
به روسها ترجیح مدادند. در واقع دشمن گسترده نسبت به مهاجران ایران در بخش آسیای روسیه

عمدتا ناش از نقش ایشان در پایین نه داشتن سطح دستمزدها بود (ن به همان: 124-127).

به مرور اما با جذب شدن کارگران ایران مهاجر به جریان مبارزهی دیر کارگران قفقاز علیه استثمار
افسارگسیختهی سرمایهداری نوپای روسیه و در لحظات طالیهدار این مبارزه شدن، آنان از موقعیت
حیوان و دیر بودگ به جایاه برادر و رفیق دست یافتند. این پیشرفت را متوان از اظهاریهای که
ژوزف استالین، به عنوان ی از رهبران کارگری منطقه در آن زمان (۱۹۰۹/۱۲۸۸)، از طرف کمیتهی
بـاکوی حـزب سوسـیال دمـوکرات کـارگری روسـیه و خطـاب بـه مهـاجران ایرانـ بـه مناسـبت سـالرد

اعتصاب بزرگ آنان در ۱۲۸۳/۱۹۰۴ نوشت، دید:

«ما همشهریها [ایرانیان]، نوع از حیوانات، بدرن به مردان مبارزهجو برای نیل به زندگ بهتر تبدیل
شدیم. این است آنچه اعتصاب و توافق دسامبر برای ما به ارمغان آورد!» (همان: ۱۳۰)

به این ترتیب بود که رفته رفته به محوریت این نبردها، ملیتهای مختلف روسیه، ذیل «اتحاد جماهیر
شوروی» توانستند از حیث مخرج مشترکهای فرهن‐سیاس سرنوشت خویش را به یدیر پیوند

بزنند.

پیش از این تجربهی آغاز قرن بیستم، این ایاالت متحدهی آمریا بودند که در جریان جنهای استقالل
توانسته بودند ملیتهای مختلف مهاجر در آمریا را ذیل آرمان مشترک گرد آورند و سند «منشور

حقوق» را پایهی تعامل با یدیر قرار دهند.

ایـن تجربههـا تالشهـای بودنـد کـه در جریـان بحثهـای نظـری بعـدی حـول محـور مفهـوم «شهرونـدی»
کوشیده شد به عنوان مبنای برای غلبه بر محدودیتهای هویتیاب ساکنان ی سرزمین مبتن بر منطق
ریسازی مهاجران به اعتبار تورم هویت ملدولت‐ملت» بهکار رود تا از این طریق از شدت دی»

کاسته شود.

نمونهی ادغام شدن جامعهی کارگران مهاجر ایران در میان دیر ملیتهای ساکن در قفقاز از جنس آن
میانجای برای بسط معنای شهروندیست که ذیل عنوان «شهروندی فرهن» شناخته مشود و جان
پاکولس (۱۹۹۷) معتقد است که پاسخست به تقاضاها برای ادغام و مشارکت کامل در گروههای
منادی «نسل جدیدی از مطالبات برای بازنمای به بیان پاکولس در این معنا، حقوق فرهن .اجتماع
مستمر، بهرسمیتشناختن بدون حاشیهای کردن، پذیرش و ادغام افراد بدون طبیع جلوه دادن آنان

است.» (به نقل از: استیونسون، ۱۳۹۶: ۲۲)



معنای همسایه

«چرا باید همسایهی خود را دوست بداریم؟ این دوست داشتن چه نفع برای ما خواهد داشت؟ تازه،
مهمتر از همه، چطور متوانیم او را دوست داشته باشیم؟ این امر چونه ممن مشود؟ عشق و
محبـت مـن چیـز بـاارزش اسـت و نبایـد آن را بحسـاب و کتـاب دور بریـزم. ایـن فرضیـه وظـایف بـه
عهدهی من مگذارد که برای انجامشان باید آمادهی فداکاریها باشم. اگر کس را دوست مدارم، او

باید به نوع استحقاق آن را داشته باشد.»     (زیموند فروید)

از هنام به مسألهی اجتماع بدل شدن ادغام شدن/نشدن مهاجران در جامعهی میزبان، این گزارههای
روانـاوانهی فرویـد را متـوان مـاشفهی درونـ فـرد بـه فـرد میزبانـان بـا خـود در مـواجهه بـا مهـاجران
منطق دولت‐ملت است. منطق اشفهای که البته مفروضات مندرج در آن متأثر از هژموندانست. م

که در ادامهی صورتبندی فروید هرچه بیشتر رخ منماید:

«او (همسایه) در صورت استحقاق آن را دارد که از جنبههای مهم آنقدر شبیه من باشد، که بتوانم در او
خودم را دوست بدارم؛ و در صورت استحقاق آن را دارد که از جنبههای مهم آنقدر بهتر از من باشد که
بتوانم در او ایدهآل خودم را دوست بدارم. اما اگر او برایام غریبه است … در واقع دوست داشتن او
کار نادرست است، چون اطرافیان من به عشق و محبت من به عنوان نشانهای از اینه آنها را [نسبت به
غریبهها] ارجح مشمارم ارزش قائلاند، و در حق آنها بانصاف خواهد بود اگر غریبهای را با آنها

برابر بدانم.» (به نقل از: ژیژک و سانتنر و راینهارد، ۱۳۹۸: ۶)

به این ترتیب شاید براه نباید اگر گفته شود که بر بستر ی روابط مفصلبندی شده به اعتبار منطق
و به تبع آن تخط ،دولت‐ملت، نخستین و مهمترین پیامد مهاجرت تأکید بیش از پیش بر روابط خون
از تعریفِ بنیادین دولت مدرت بر اساس قلمرو، است. تبعهی ی دولت نه بر اساس «خون» او (فویت
قوماش) بله با شناسای کامل او به عنوان کس که در قلمرو آن دولت سونت دارد تعریف مشود.
در واقع همچنان که بندیت آندرسون و هابسباوم به ما مگویند بر مدار برساختن «جماعت تصوری»
و «سنت جا زدن» (ابداع سنت) مفهوم «ملت» به خاطر نیاز به «دکترین امنیت مل» به عنوان پایهی
سیاس بالیدن منطق دولت است که خون و خاک در قالب ی واحد هماهن باهم ی مشوند. چنین
است که شعارهای سیاس راست از قبیل «آلمان برای آلمانها»، «فرانسه برای فرانسویان» یا «ایران
برای ایرانیان» مخاطب جز مهاجران ندارد؛ اما در هیأت پرسشهای بهظاهر خلع سالح کننده: «مر
پرستیدن کشورِ خودمان جنایت است؟» یا «آيا این درست نیست که آدم تنها وقت متواند دیران را
واقعا دوست بدارد که خود را دوست داشته باشد؟»؛ و در نهایت مثل معروفِ «چراغ که به خانه

رواست به مسجد حرام است!»

فروید مبتن بر فرضیهی «تداوم گرایش بنیادین در نوع بشر به پرخاشری» که ادامهی منطق فوق است،
نتیجهگیری موقت این مواجههی بدون هیچ مانع را از صرف دریغ کردن محبت و دوست داشتن از غریبه

به سطح روا داشتن خصومت در حق او مرساند:

«برای موجودات که از جملهی استعدادهای غریزیشان احتماال سهم بزرگ از پرخاشری است، …
همسایه نهتنها ی یاور یا ابژهی جنس بالقوه، بله در عین حال کس است که آنها را وسوسه مکند تا



حس پرخاشریشان را روی او ارضا کنند، از قابلیت او برای کار سوءاستفاده کنند بدون اینه اجر و
مزدی بپردازند، بدون رضایت او از وی حظ جنس ببرند، مایملاش را غصب کنند، مورد توهین و

تحقیر قرارش دهند، باعث درد و رنجش شوند، شنجهاش بنند و بشنداش.» (همان: ۷)

مبتن بر این منطق است که «ترکها» برای آلمانها، «ایرلندیها» برای انلیسها، «مزیها» برای
آمریایها و «افغانستانها» برای ایرانها آن ابژهای هستند که میزبانان را وسوسه مکنند به اعتبار
وجود ایشان شیوع «بیاری»، «فقر»، «بیماری» و … را توجیه کرده و کارت سبزی برای حذفشان

صادر کنند.

‐ای در سیمای مهاجر وجود ندارد و ما باید بر حسب وظیفهی انسانمسأله این نیست که هولناک
«ندا دهنده به «عمل به مسئولیت اخالق آن را ندیده، بزک و نونوارش کرده و در هیأت ی اخالق
ه فراروی از آن است. در واقع مبادرت به این بزک کردن مهاجر به قصد برساختن یکنیم، بل بازیاب
فیور ترحمانیز از او، برخالف ظاهر متضادش با مهاجرستیزی، شل بدتری از آن است: او (مهاجر)
ــای ــد سپاســزار لطفه ــه بای ــر دوش کشــد. ناانســان ک ــ «ناانســان» را ب ــ ی ــد داغ نن ــواره بای هم
خیریهمآبانهی ما باشد که زنده مگذاریمش. به بیان جورجو آگامبن ما در این حالت دستاندرکار
مهیبترین و در عینحال پیچیدهترین منطق وضع موجود، یعن «منطق وضعیت استثنای» هستیم:
حذفِ ادغام. با شناسای مهاجر/پناهندگان همچون ناانسانهای نیازمند ترحم آنان را از «ما»ي شهروند

حذف و با اعطای لطف و رحمت به ایشان، به عنوان هستندههای غریب ادغامشان مکنیم.

چنین است که به بیان جفری الزاندر (۱۹۹۲) جامعهی مدن صرفا ی قلمرو نهادی نیست، بله
بهواسطهی رمزها و قوائد نمایدن طرد و ادغام شل گرفته است. (به نقل از: استیونسون، ۱۳۹۶: ۵۰)

شهروندی فرهن
تا به اینجا باید روشن شده باشد که تمایزگذاری مابین «مهاجر» و «پناهنده» چندان نمتواند راهشای
باشد. این نه مسألهای بهدلخواه، که پایهی تاریخ اجتماع‐از اساس فرهن برای بحث مناسب حقوق

بسیار محم دارد:

بـا آغـاز دوران جنـ جهـان اول، بسـیارى از دولتهـاى اروپـا قـوانین وضـع کردنـد کـه اجـازه مـداد
بسیارى از شهروندان ملیت و تابعیت خود را از کف بدهند. پیشام وضع این قوانین دولت فرانسه بود
که در ۱۹۱۵ با شهروندان که اصل و نسبشان به کشورهاى «دشمن» مرسید و در آن زمان تابعیت
را که ط در ۱۹۲۲ تابعیت شهروندان فرانسه را داشتند این رویه را پیشه کرد؛ پس از آن دولت بلژی
دوران جن دست به کارهاى «ضدمل» زده بودند ملغ کرد؛ ۱۹۲۶ رژیم فاشیست ایتالیا در مورد
شهروندان که از دید خودش «الیق شهروندى ایتالیا نبودند» قانون مشابه را از تصویب گذراند؛ در
۱۹۳۳ نوبت به دولت اتریش رسید و این روند ادامه داشت تا در سال ۱۹۳۵ دولت آلمان با وضع قوانین
نورمبرگ به دو گروه شهروندان کامل و شهروندان فاقد حقوق سیاس تقسیم کرد، که به موجب این
ر اجازه نداشتند با افراد نژاد آریایقوانین، یهودیان از بسیارى حقوق شهروندى محروم شدند و دی
پیمـان زنـاشوی بندنـد. مجمـوعه قـوانین یـاد کـرده ‐و سـیل عظیـم تـوده هـاى بـدون تـابعیت کـه بـه راه
انداخت‐ نقطهی عطف بسیار مهم در تاریخ حیات دولت‐ ملت پدید آورد که آن را تا همیشه از بند



مفاهیم کل و خام «مردم» و «شهروند» رها ساخت.

آیا امروز در ایران، فارسگرای شیعیست حاکمیت نژادپرست جمهوری اسالم، بلوچها را قاچاقچ و
تروریست، کوردها را خطرات بالفعل تمامیت ارض، تورکها را کمشعورهای آماده شورش، عربهای

اهواز را بیانههای اضاف و … نرده است؟

آگامبن بر مبنای چنین تاریخ، و به اعتبار وضعیت امروزین بسیاری از آوارگانِ جن در کشورهای
اروپای، حت پایان معنای مفهوم «شهروند» را اعالم مکند:

«دولتهاى جوامع که فرآیند صنعت شدن را پشت سر نهادهاند امروزه با معضل تازهاى دست و پنجه
نـرم مکننـد و آن پیـدایش «انبـوه غیرشهروندان» اسـت کـه در ایـن کشورهـا «سـونت و اقـامت دائـم»
گزیدهاند، اینان نه متوانند و نه مخواهند به تابعیت دولت تازه تن دهند یا دگر بار به تابعیت کشور
پیشین خود درآیند. بیشتر این ناشهروندان در اصل ملیت از آن خود داشتهاند لین از آنجا که ترجیح
ــدون ــد، همچــون پناهنــدگان، «در عمــل بدولــت و ب ــان دولــت خــویش بهــرهاى نبرن ــد از پشتیب مدهن
تابعیت»اند. توماس هامار (نظریه پرداز سوئدى در زمینه مسائل مهاجرت و پناهجوی) براى توصیف
اینان که در کشورى سن مگزینند بآنه شهروند دولت آن کشور شوند، اصطالح تازه وضع کرده
است: «باشندگان» [باشیدن در اصل به معناى سن گزیدن است، در برابر «denizen» که از ریشهی
به معناى «در درون» گرفته شده و به کس اطالق مشود که «در»  «denize» نورماندى _ لیسان
داخل کشورى که زادگاهش نیست اقامت گزیده، یعن حق اقامت دارد و از پارهاى حقوق بومیان و
شهروندان برخوردار است.م]. استعمال این واژه این امتیاز را دارد که نشان مدهد مفهوم «شهروند»
دیر به کار توصیف واقعیت اجتماع _ سیاس دولتهاى مدرن نمآید. از سوى دیر، شهروندان
کشورهاى پیشرفته صنعت (چه در اروپا و چه در ایاالت متحده آمریا) روزبه روز بیشتر از مشارکت
سیاس در قالبهاى مدون و رسم دولتها تن مزنند و با این کار پرده از تمایل خود به بدل شدن به
«باشندگان» (به جاى شهروندان) برمدارند، این روند همسو با ی قاعده دیرآشنا رخ مدهد: وقت در
جامعهاى قواعد رسم دولت تبعیضهاى گونهگون را روا مدارد، همونسازى افراد آن هم در ابعاد
وسیع تنها و تنها به حس بزارى و نابردبارى در آدمیان دامن مزند و عسالعمل و جبههگیرىهاى

حاک از بیانههراس را دو چندان خواهد کرد.» (آگامبن، «ما پناهندگان»)

شانتال موفه (۲۰۰۰) معتقد است که نظریهپردازان همچون هابرماس که به مفاهیم مانند، «عقالنیت»
ــد مانیســمهای شــلگیری «جــامعهی مــدن» و «جــامعهی ــد، مخواهن ــا «معقــولیت» روی آوردهان ی
سیاس» را از طریق گفتمانها و رمزهای قدرتمند پنهان کنند. این ایده که افراد باید تالش کنند در
تضادها و تغییرات اجتماع به «اجماع عقالن» دست یابند، نقش فعل و انفعاالت احساس را نادیده
مگیرد. به اعتقاد موفه، سیاست دموکراتی بر ی جامعهی مدن تثرگرا مبتن است که متشل از
رقبـــای متعـــددی اســـت. سیاســـت کـــه تالش دارد جریانهـــای فعـــال اجتمـــاع را در چارچوبهـــای
محافظهکارانه همسان سازد، نتیجهی ناگزیر آن شلگیری جامعهی مدن منفعل است (استیونسون،

.(۵۳  :۱۳۹۶

راهبردهـای گفتمـان نظریـهی پسااسـتعماری و نظریـهی همجنسگرایـ سازوکارهـای را کـه گفتمانهـای



مسلط از طریق آنها به خلق تقابلهای دوگانه کم کردهاند، را مورد نقد قرار دادهاند. عموم مقرارت و
ایدئولوژیها سع دارند هویت واحدی بر بقیه تحمیل کنند و از این رهذر نظم طبیع برای دیران
ترسیم کنند. به اعتبار این چالشگریهاست که متوان زمینه را برای گذار از «سیاست هویت» به
«سیاست تفاوت» هموار کرد. به اعتبار این گذار است که متوان از «شهروندی فرهن» در معنای
«باشندگان» سخن گفت. شهروند فرهن، شخص چندزبانهای است که متواند در جامعهی متثر و

ناهمونِ معاصر بهراحت زندگ کند.

آنچه اما در ارتباط با «سیاست تفاوت» و بحث از «حق متفاوت بودن» نران کننده است، به بیان
الیـوت (۲۰۰۰) نضـج گرفتـن «اخالقیـات فردگرایانه»ایسـت کـه منجـر بـه شـلگیری جـامعهای ذرهای
خواهد شد (استیونسون، ۱۳۹۶: ۶۱). تقابل میان فردگرای متورم و جمعگرای صلب را بهتر از هر کس

اولریش ب صورتبندی کرده است:

«مـدرنیته هـم بـاعث تولـد فرزنـدان آزادی شـده کـه آموختهانـد سـرگرم، تلفنهـای همـراه و مخـالفت بـا
تواند محرک تغییرات باشد و هم باعث تولد شهروندان نابهنجار و جزماندیشانسیاستهای حاکم، م
شــده اســت کــه صــرفا بهدنبــال ایــن هســتند کــه بوینــد در مــدرنیته امنیــت وجــود نــدارد.» (بــه نقــل از

استیونسون، ۱۳۹۶: ۶۵)

ریچـارد سـنت (۱۹۹۸) ایـن تنـاقض را بـه درون نئولیبرالیسـم مـبرد: فردیـت برآمـده از نئولیبرالیسـم، بـه
فرهن بازار آزاد گرایش دارد، اما، حس فراگیری از ناامن و آرزوی ایجاد اجتماعات محل به ارمغان

مآورد (همان: ۶۷).

چطور باید این تناقض را رفع کرد؟ از ی منظر «ضرورت توسل به آموزش و آگاه» ناگزیر منماید؛
چنــانه ایریــاری از نیــاز بــه «نــوع جدیــدی از شهرونــدی آموزشیــافته» بــرای نهــادینه کــردن گفتــوی
ــه تفــر و احســاس ــادر ب ــاگزیری وجــود «مردمــان ق ــد و اســتیونسون از ن جهــانوطن ســخن مگوی

جهانوطن در بطن زندگ روزمرهی خود» (همان: ۸۳).

در جریان این تفر است که اساسا ناه به «تفاوت فرهن» از صورتبندی آن ذیل ایدهی «تنوع» به
صورتبنــدی آن ذیــل ایــدهی «بســتری ســیال کــه از تالش و مبــارزه بــرای یسانســازی و تســلط بــر بقیــه
جلوگیری مکند» (هومبابا، ۱۹۹۲) تحول میابد (ن به: همان: ۹۹‐۹۸). اینجا با تأکیدی که در متن
بـر جایـاه «مهـاجران» گذاشتـه شـد، متـوان از اصـطالح ایزیـن و وود (۱۹۹۹) بـرای توسـعهی معنـای
شهروندی فرهن بهره گرفت: شهروندی دیاسپوری (diasporic citizenship) (ن به: همان: ۱۰۵).

با تمام این تفاسیر تحققیاب چنین ایدهای بر بستر مادی انواع و اقسام تفاوتهای نابرابر شده و مستعد
نابرابری، در گرو ارزیاب ظرفیتهای فرهن مغفول مانده هر حوزهی تمدن (از انواع و اقسام سنتهای
زندگ جمع غیرسلطهگرانه تا اخالقیات مداراگر) از ی سو، و امانات ارتباط جهان از سوی دیر

است.

ایران فرهن
بار دیر به ایران سدهی نوزدهم برگردیم، جای که به بیان آبراهامیان سرزمین اقلیتهای زبان بوده (و



هست):

«در نواح مرکزی مردم شهری به فارس، روستاییان به فارس، بختیاری، لری و یا ارمن و قبایل
چادرنشین هم به زبانها و لهجههای بختیاری، قشقای، بلوچ، غرب و یا ممسن صحبت مکردند. در
و ترک و مردم شهرنشین به زبان فارس یا مازندران تالش ،ایاالت ساحل خزر، روستاییان به گیل
آذری و قبایل به زبان کردی یا ترک ترکمن صحبت مکردند. اهال آذربایجان اغلب به زبان آذری
سخن مگفتند؛ اما این منطقه ساکنان تات، ارمن و قبایل کرد، شاهسون، ترکمن افشار و قرهداغ را
نیز دربرمگرفت. ایاالت غرب اغلب از قبابل کرد، لر و عرب تشیل مشد؛ سایر اقلیتهای ساکن این
منطقه عبارت بودند از افشار، آذری، فارس، بیات، گوران و آسوری. افزون بر این، بیشتر روستاهای
کردنشیــن لهجــهی کــردی داشتتــد. ایــاالت جنــوب شرقــ از قبایــل بلــوچ، عــرب، افغــان، افشــار، کــرد و
نوشیروان تشیل مشد. و باالخره ترکیب ساکنان منطقهی شمال شرق عبارت بود از: فارس، آذری،
ترکمــن، کــرد، عــرب، شــاهسون، افشــار، جمشیــدی، تــاجی، افغــان، قاجــار، هــزاره، بیــات و بلــوچ.»

(آبراهامیان،۱۳۸۱: ۲۱)

او سپس مبنای همبست و وحدت این موزایی قوم را اینچنین توضیح مدهد:

«همبســت و وحــدت منــافع گروهــ در میــان قبایــل، بیشتــر از طریــق پیونــدها و شبههــای تیــرهای و
خویشاوندی تقویت مشد. مثال کردهای آذربایجان غرب به پانزده ایل، هفتاد و پنج طایفه و نهصد تیره
تقسیم مشدند. بیشتر تیرهها روستا و اجتماع خاص خود را داشتند و سرپرست آنان برعهدهی کدخداها
و ریشسفیدها بود. بنابراین، ساکنان آن روستاها به گروههای چادرنشین شباهت داشتند و زمینهای

روستای آنها هنوز زمینهای گروه قبیلهای قلمداد مشد.» (همان: ۲۹)

البته که همهنام انواع و اقسام ستیز نیز وجود داشت: میان مسلمانان و غیرمسلمانان و همچنین سنها
شهای طبقاتو در نهایت کشم ،و غیرایران میان ایران و شیعیان،  قبایل و روستاییان، به جهت زبان

میان رعیت و اربابان و نیز پیشهوران و دربار.

آنچه اما در راستای بحثِ «شهروندی فرهن» از دل این تاریخ حائز اهمیت است، عبارت است از اینه
ــران دارای ــا حــومت رضاشــاه ترکیــب جمعیتــ در ای ــه در دورههــای دیــر ت ــه در دوره صــفویه و ن ن
خصوصیات فرهن همون جهت ایجاد مرزهای سیاس نبود بله در جهت عس در قالب گروههای
قوم ناهمون تا آخر مانع از آرایش سیاس سرزمین ایران در مرزهای همون شد. بعد از دوره صفویه
در هر ی از حومتهای افشاریه و زندیه در اثر فتوحات نظام و گستردهتر شدن مرزها (به ویژه در
،غیربـوم و ورود اقـوام و گروههـای قـوم سـتهای نظـامدوره نـادر شـاه) و همچنیـن بـه واسـطه ش
ترین خصیصه جغرافیای فرهنکه اصل قوم واگرای ونتر شد. بهطور کلترکیب جمعیت ناهم
جامعه ایران در خصوص ترکیب ناهمون جمعیت است، به عنوان ی عامل مهم در نف زمینههای
شـلگیری دولـت سـرزمین بیـش از هـر چیـز ریشـه در سیاسـتهای دسـتاه خالفـت در اعصـار قبـل و

.(۴۳ :۱۳۸۷ ،افضل) همچنین سیاست شاه اسماعیل در دوره صفویه دارد

قطعا برآمدن دولتِ رضاشاه بهعنوان دولت مطلقه که همهنام با ادغام ایران در بازار سرمایهداری
جهان، آغاز روند انباشت منظم بدوی سرمایه بود، در استقرار دولت سرزمین که مبتن بر گفتمان



ناسیونالیسم باستانگرا کوشید تا ترکیب جمعیت را همون کند، مؤثر بود. به عبارت دیر ناسیونالیسم و
دولت‐ملتسازی همواره توأم با آغاز برآمدن سرمایهداری بوده است.

بسیاری دیالتی سرمایهداری برای ملت شدن جامعه (نف ترکیب ناهمون/برآمدن جمعیت همون) را
به خاطر اتمام به اصطالح دعواهای حیدری‐نعمت و استقرار دولت مرکزی و قدرمند که پایانبخش
هرج و مرج است، نشانهای مثبت مبینند که شاید به سبب همان هم باید از رضاشاه ممنون باشیم و
خواهان آنه روحش شاد باشد! اما ورِ منف پایان ناهمون ترکیب جمعیت، دولت را همواره در مقام

طراح مسألهی «امنیت مل» و توأمان یانه راهحل این مسأله در افار عموم حوحاضر کرده است.

به این ترتیب تو گوی مواجهه با «مسألهی حق تعیین سرنوشت» جای میان «هرج و مرج یا نظم
مستبدانه» قرار مگیرد که دوم به نظر همیشه وسوسهآمیز است. نته اما اینجاست که طرح مسأله به

شل چنین دوگانهای اساسا غیردیالتی و با سوءگیری به نفع ناسیونالیسم است.

بـرای نشـان دادن اینـه حتـ شیعیـزم کنـون ممـزوج بـا ناسیونالیسـم چطـور متوانـد از دل خـود سـنت
اسالم به چالش کشیده شود، ارجاع به شرایط حاکم بر افار مذهبیون شیع دوران قاجار متواند قابل

توجه باشد:

حامد الار با استناد به نوشتههای سرآتور هاردنیج سیاستمدار برجسته انلیس که خود در آن دوره
شاهد وقایع بوده، عصر قاجاریه را از مؤثرترین دورههای پان اسالمیسم در ایران ذکر مکند. به نوشتهی
وی برخـ از علمـای شیعـه بـرای فـائق آمـدن بـر مسائـل و مشالت اسالمـ پیشنهـاد کردنـد کـه ایـران و
عثمان در زیر لوای امپراتوری اسالم، امت اسالم را تشیل دهند (همان: ۴۲) این نته را عبدالهادی
حائری با اشاره به تماس دوستانه میان علمای شیعه و عتبات و مقامهای ترک پس از انقالب تازه پای
ترک در امپراتوری عثمان در سال ۱۹۰۸ به این صورت مگوید که «فاضالن شیعه مکوشیدند که
پشتیبان حومت اسالم را در راه تأسیس مشروطیت در ایران جلب کنند و حت تا آنجا پیش رفتند که

از سلطان عثمان با عنوان خلیفه یاد مکردند.» (به نقل از: همان)

بقایای چنین میراث است که در هنامهی اولین موج مهاجرت افغانستانها به ایران به خاطر روی کار
مذهب در افغانستان و حملهی شوروی، باعث شد که به این مهاجرت خصلت آمدن دولت کمونیست
دادهشود و مهاجرت افغانستانها از «بالد اسالم تحت لوای کفار» با مهاجرت مسلمانان از مه به
مــدینه در سالهــای ابتــدای ظهــور اسالم مقایســه شــود. چنیــن بــود کــه ایرانیــان از لفــظ «مهــاجران» و

پاکستانها از لفظ «انصار» برای نامیدن این پناهندگان استفاده کردند (ن به: نصر: ۱۳۹۷: ۳۵)

البته که دالیل ایدئولوژی پشت سر این مهاجرپذیری روشن است و جمهوری اسالم مبادرت به ایجاد
زمینه و امانات کرد که برخ از این مهاجران به پیادهنظام طالبان بدل شده و برای بازپسگیری بالد
اسالم از زمامداری کمونیستها ،جنجویان انتحاری شوند؛ اتفاق که در این سالها از طریق شل
دادن تیپ نظام از ایشان ذیل عنوان «فاطمیون» برای پاسداری از منافع استراتژیش در سوریه بدان
مبادرت کرد. با این حال به دنبال تاریخچهای که از دوران قاجار به آن اشاره شد، متوان از منظری
دیر به امان که در دل برداشت از سنت اسالم که به عوض بیانههراس، متواند موجد روحیهی

همزیست مسالمتآمیز با بدین و غیرهمدین یا با همدین متفاوت باشد، نریست و از آن بهره گرفت.



آنچه باید برای چپ روشن باشد عبارت از این است که ممن نیست بر بستر چنین میراث پرتنش به
یبـاره بـا ایسـتادن بـر آرمـان «انترناسیونالیسـم» کلیـهی مـردم را از رسوبـات ایـدههای بیـانههراس و

دیرستیز سرمایهداری و پیشا‐سرمایهداری رهانید.

بازیاب آن موزایی قوم‐مذهب یانه راه درک یدیر چون همسایه و فهم شهروند در معنای موسع
کلمه است.
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