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 چکیده 

های فکری و ملی گرایی و مدرنیسم و ارتباط میان آنها، مباحث زیادی را در بین نحله 

قرون نوزدهم و بیستتم بتا نتال ملتی گرایتی      .  متفکران مختلف به همراه داشته است

ل شوند و شکل گیری صور افراطی ملی گرایی در این دو قرن موجب شتک شناخته می

ی ملت، ملی گرایی و ارتبتاط آنهتا بتا    گیری مباحث و اختالف نظرهای زیادی در باره

کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و مباحث مختلفتی در  .مدرنیته شده است

ایران بته   مورد ملت و ملی گرایی و به ویژه زمان شکل گیری و تکوین این مقوالت در 

به دنبال پاسخگویی به این پرسش است کته دیتدگاه   ی حاضر مقاله. وجود آمده است

باشتد و  گرایی چه متی  کهن گرایان، نوگرایان و آنتونی اسمیت در رابطه با ملت و ملی

تواند به عنوان چارچوبی مناسب برای بررسی ملت و ملتی گرایتی در   کدال دیدگاه می

گرایی را  ملت و ملی ها، در حالی که مدرنیست» :ی محوری مقاله ایران به کار رود؟ ایده

گرایان ملت و ملی گرایی را حاصتل   کنند و کهن حاصل تحوالت عصر مدرن قلمداد می

وجتو   گرایی را در عصر متدرن جستت   دانند، اسمیت ملت را در تاریخ و ملی تاریخ می

تواند جهت بررسی این موضوعات در ایران به کتار بترده    کند و نظریات اسمیت می می

 .«شود
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 :مقدمه

های مدرن ملت –و انقالب فرانسه را نقطه زایش دولت ( 111 )  ی وستفالیا معاهده

در چهار قررن    های پیشامدرن دانسته اند و به درستی که ناسیونالیسم  های ملت بر شانه

هرای  ز بشری و مانعی بررر  در مقابرا ایردوولو ی   ی هویت سا گذشته مهم ترین اندیشه

ها را به تعدیا و واکنش واداشته است افراطی و جهان گرایانه بود و اصالت این ایدوولو ی

ملی گرایری در بسریاری از منراطا، از جملره در کشرورهای       .(1   –  : 313 ماتیا،)

اکیرد ناسیونالیسرم برر    ت. جهان سوم اهرمی برای استقالل طلبی و رهایی از استعمار برود 

مقوالتی مانند استقالل، برابری، آزادی خواهی و اولویت و اهمیتی که این ایردوولو ی بره   

هرایی در قررن   مردم و نقش سیاسی توده داده برود، موجرب بره دسرت آوردن موفقیرت     

ملی گرایی یک آیین سیاسی است که به قردر کرافی وسرعت    . نوزدهم و بیستم شده بود

های کامال مخرال  آن  نظری، مشی میانه رو دارد تا بتواند در ایدوولو ی داشته و از حیث

مبانی و عناصر موجود در ایدوولو ی ناسیونالیسم با (. 42 ، 334 هیوود،)گنجانیده شود 

های انسان قرن نوزده و بیست تطابا داشت و این خرود عراملی بررای تلامرا و     خواسته

 .عصر مدرن بود گرا درهای ملیرشد ملی گرایی و جنبش

گرایی، در قالب یرک  ای کامالً مدرن است و ملیبنابراین، اصطالح ناسیونالیسم، پدیده

نظام اعتقادی، یک ایدوولو ی و یرا در چهرارچوب جنربش سیاسری، از جملره رونردهای       

در رابطره برا ایرن مسرکله کره      . ( 3  : 334 هالیدی، )تلوینی دنیای معاصر بوده است 

باشد میان اکثر متفلران و ملاتب اجماع نظر وجرود دارد  مدرنیته میگرایی محصول ملی

                                                 
1.The Treaty of Westphalia 

2.Nationalism 
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توان ملت را محصرول ملری   باشد و اینله میی ملت میو اختالف نظر عمده برسر مسئله

 .گرایی و تحوالت مدرن دانست یا اینله ملت موجودی کهن بنیاد و تاریخی است

یده بودند که به دنبرال قررن   های قبا از جنگ جهانی اول بسیاری بر این عقدر سال

برر  . نوزدهم که عصر ناسیونالیسم بوده است، قرن بیستم عصر جهان گرایی خواهرد برود  

پنداشتند، قرن بیستم نه تنها به جهان گرایی ناسیونالیسم منجر نشرد،  خالف آن چه می

بره   .( 1  : 334 عرامری، )بلله خیلی زود شاهد پیدایش صور افراطی ناسیونالیسم شد 

ایرم کره    های مختلفی بروده  ها و پارادایمگیری رهیافتبال این تحوالت ما شاهد شلادن

 . هر کدام سعی داشتند تحلیلی جامع از مقوالت ملت، ملی گرایی و مدرنیسم اراوه دهند

باوران دو ملتب اصلی بودند که نظررات  گرایان یا ازلیها یا نوگرایان وکهن مدرنیست

-ترین پژوهشرگر ملرت و ملری   که از او به عنوان برر -اسمیت آنها بعدها توسط آنتونی 

با توجره بره فراگیرری ایرن مباحرث در نقرا        . مورد نقد قرار گرفت -کنندگرایی یاد می

مختل  جهان و با توجه به اهمیت مقوالت ملت و هویت ملی در ایران، شاهد هستیم که 

ن و پژوهشگران کشور مرا نیرر   های روشنفلراها و نظریات این ملاتب در بررسیاستدالل

مهمترین مسئله در رابطه با ملت و ملی گرایی در ایران که . رو شدبا استقبال زیادی روبه

عاما اصلی اختالف نظرها بوده است بحث فضای زمانی و به عبارت دیگرر زمران تلروین    

 . باشد ملت و ملی گرایی در ایران می

سرش اسرت کره دیردگاه کهرن گرایران،       حاضر به دنبال پاسخگویی بره ایرن پر   مقاله

-باشد و کدام دیدگاه مری گرایی چه می نوگرایان و آنتونی اسمیت در رابطه با ملت و ملی

تواند به عنوان چارچوبی مناسب برای بررسی ملت و ملی گرایری در ایرران بره کرار رود      

والت گرایری را حاصرا تحر    ها، ملت و ملری  در حالی که مدرنیست» :ی محوری مقاله ایده

داننرد،   گرایان ملت و ملی گرایی را حاصا تراریخ مری   کنند و کهن عصر مدرن قلمداد می

کنرد و نظریرات    وجرو مری   گرایی را در عصر مدرن جسرت  اسمیت ملت را در تاریخ و ملی

                                                 
1.Paradigm 

2.Modernism 
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 .«تواند جهت بررسی این موضوعات در ایران به کار برده شود اسمیت می

 روش پژوهش 

ها و اطالعرات  و استفاده از داده  اساس روش تحلیلی در این پژوهش سعی شده تا بر

ای اقدام به بررسی و ارزیابی نظریرات ملرت و   موجود، و به ویژه با اتخاذ رویلردی مقایسه

ایرن  . شود (گرایان، نوگرایان و اسمیتکهن)های فلری گوناگون گرایی در میان نحلهملی

رابطه با مسراوا ملرت و ملری گرایری     ی اسمیت در مقاله با توجه به اهمیت و نقش ویژه

 . ای به لحاظ تحلیلی بر نظریه آنتونی دی اسمیت داردتککید ویژه

 ضرورت پژوهش

با توجه به اهمیت مقوالت ملت و ملی گرایی در ایران همواره ما شاهد اخرتالف نظرر   

 باشریم و برا توجره بره    میان متفلران مختل  در رابطه با ملت و ملی گرایی در ایران مری 

غالب بودن دو دیدگاه ساختارگرا و تعمیم گرا یعنی مدرنیسم و کهن گرا و برا توجره بره    

افرا  و تفریط بودن این دو ملتب در بررسی ملت و ملی گرایری در ایرران، مرا نیازمنرد     

باشریم و برا   استفاده از یک رهیافت مناسب تر در بررسی ملت و ملی گرایی در ایران مری 

تاریخی نگر یا جامعه شناسی تراریخی و متفلرران آن از جملره    توجه به این که رهیافت 

گرایی کشورهای مختل  جهان برا توجره بره    آنتونی اسمیت سعی در بررسی ملت و ملی

که در  -توانیم از این رهیافتهای تاریخی خاص آن کشورها را دارند، میشرایط و ویژگی

بره عنروان    -کنرد اری مری بررسی ملت و ملی از ساختارگرایی و تعمریم نظریرات خرودد   

رویلردی مناسب در بررسی ملت، ملی گرایی، قومیت و هویرت ملری در ایرران اسرتفاده     

 .کنیم

 چهارچوب نظری

در متون موجود که پیرامون تحلیا نظام مند ناسیونالیسم وجود دارد، معموالً آن چه 

                                                 
1.Analytic Method 
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ونره مختلر  از   تروان بره دو گ  شود را میهای ناسیونالیسم خوانده میکه به عنوان نظریه

گونره  .های ناسیونالیسم در مفهوم دقیا آنهای ملت و نظریهنظریه: ها تقسیم کردنظریه

قررار  ( ملرت )ها تککید خود را بر چگونگی شلا گیری و توسعه انرواع اجتمراع   اول نظریه

های فرهنگی، هایی که آنها را در پرتو اشلال متفاوتی از کنشدهند و به بررسی روشمی

به طور گریرر ناپرذیر در ایرن دسرته از     . پردازندی یا سیاسی سازمان یافته اند، میاجتماع

شود، اما واقع مطلب این است که بیشتر بره  ها هرچند به ناسیونالیسم نیر توجه مینظریه

شود تا مسرئله اصرلی   های ملت دانسته میعنوان موضوعی جانبی و مشتا شده از نظریه

هرای سیاسری، فرهنگری و    ها، اشلال خاصری از جنربش  ریهدسته دوم نظ. تئوری پردازی

از ایرن  . های ملی ابتناء یافته استدهند که بر استداللاجتماعی را مورد مالحظه قرار می

چشم انداز، جامعه یا اجتماع ملی عنصر مسلط در تحلیا ناسیونالیسرم نیسرت، بللره در    

شود کره طرفرداران هرر    می این تنوع در چشم انداز موجب. عوض ناشی شده از آن است

را ( ملت و ناسیونالیسرم )یک از دو دیدگاه، از موضعی متفاوت این دو مقوله متمایر از هم 

 .مورد مطالعه قرار دهند

ای جدید است که از انقالب آمریلا و فرانسه در قرن هجردهم الهرام   ناسیونالیسم ایده

رایی باسرتانی بره میررا     ی این اندیشره و احسراس از تبرارگ   گرفته است، هرچند هسته

آیرد منظرور یرک    وقتی از ناسیونالیسم در عصر مدرن بحرث بره میران مری    . رسیده باشد

در برین مرردم   « احساس ملری »نهضت اندیشه و عما است که به دنبال ایجاد یا تقویت 

ناسیونالیسم جدید یا ناسیونالیسم مدنی که برای پیدایش آن . (1  : 313 ماتیا،)است 

شود، حامرا عنصرر آگراهی    های روشنگری پرداخته مینقالب فرانسه و اندیشهبه بعد از ا

ارنست گلنرر  . ملت مدرن دارد-شفاهی به تاریخ وآینده ملت است و پیوند وثیقی با دولت

با تاکید بر اینله ناسیونالیسم نتیجه منطقی مدرنیراسیون و ظهور جامعه صنعتی اسرت،  

برد، اما با ایرن  فرهنگی و میرا  تاریخی بهره می معتقد است گرچه ناسیونالیسم از غنای

دهررد کنررد و حرردود آن را برره شررلا عمیررا ت ییررر مرری     گرینشرری برخررورد مرری  

(Gellner,1983: 55). 
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با رخدادهایی مانند صنعت چاپ، اصالح دینی، انقالب صرنعتی و ظهرور دولرت ملری     

هم به تدریج در تمرامی  این پدیدة م. ی جدیدی به نام ملی گرایی پا به میدان نهادپدیده

. ها تسری یافت و موجب ت یر و تحول در سیاست داخلی خارجی کشرورها گردیرد  حوزه

های سیاسری از چرت ترا راسرت میانره      ای در تمامی نقا  ایدوولو یناسیونالیسم به گونه

شود و این نشان آن دارد که ناسیونالیسرم چیرری عرام ترر و مربهم ترر از یرک        یافت می

های او قررار دارد  آنتونی اسمیت که تاکید اصلی نوشتار بر اندیشه. ص استایدوولو ی خا

از نظرر  . دانرد نیر فضای ناسیونالیسم را بیشتر از حس ملی یا ایدوولو ی ملی گرایانه مری 

اسمیت ناسیونالیسم جنبشی ایردوولو یک بررای دسرت یرافتن، حفرن کرردن اسرتقالل،        

ز اعضای آن به تشلیا یک ملت برالقوه و  وحدت و هویت برای مردمانی است که برخی ا

بنابراین، برجسته شدن ناسیونالیسم و هویت ملی . (313،32 اسمیت،)بالفعا باور دارند 

ها و به ویژه زمران  های مختلفی را در مورد تعری ، مولفهدر عصر مدرن مباحث و دیدگاه

 .ه وجود آوردشلا گیری و تلوین ملت، ملی گرایی، قومیت و هویت در نقا  مختل  ب

بحث ملت، ملی گرایی و هویت ملی در ایران نیر از جمله مباحثی بوده که همواره در 

مورد زمان و تحول زمانی آن اختالف نظر وجود داشته است و به طور کلی سره دیردگاه   

تروان آن را  دیردگاه اول کره مری   : در مورد ملت و هویت ملی در ایران وجود داشته است

انست که تحت تاثیر ملتب کهن گرا سعی برآن دارند تا ملرت و ملری   متعلا به کسانی د

. گرایی و هویت ملی را به طور کاما کهرن، باسرتانی و مسربوه بره سرابقه فررض کننرد       

دیدگاه دوم متعلا به کسانی است که تحت تاثیر ملتب مدرنیسم یا ابرار گرا و در تقابرا  

یری و هویرت ملری را مردرن و حاصرا      با کهن گرایان سعی بر آن دارند تا ملت، ملی گرا

هرای سراختار   با توجه به اینله این دو ملتب دارای دیردگاه . تحوالت مدرنیته بیان کنند

توانند چهارچوبی مناسب برای تحلیا و بررسری هویرت   گرا و تعمیم گرایانه هستند، نمی

 . ملی، ملت و قومیت در ایران باشند

از رهیافت جامعه شناسی تاریخی در رابطره   تواندر مقابا این ملاتب ساختارگرا، می

تروان آن را در آثرار و   طبرا ایرن رهیافرت کره مری     . با هویت ملی در ایران استفاده نمود
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اسرمیت جسرت و جرو کررد، ضرمن پرهیرر از       .نظریات آرمسترانگ و به ویژه آنتونی دی

کره   تعمیم مقوالت هویت ملی، با تفلیک قاوا شدن میان ملت و ملی گرایری، در حرالی  

دانند اما ملت را تراریخی  ملی گرایی و هویت ملی را مدرن و حاصا تحوالت مدرنیته می

این رهیافت که در مقالة حاضرر از آن بره عنروان چرارچوب     .کنندو کهن بنیاد قلمداد می

شود، ضمن تفلیک قاوا شدن میران  نظری برای بررسی هویت ملی در ایران استفاده می

ی هرای پرس از ناسیونالیسرم، ایرران را در زمرره     یسرم و ملرت  های پریش از ناسیونال ملت

با توجه به مطالب ذکر شرده  . کندقلمداد می( پیش از ناسیونالیسم)کشورهای دسته اول 

توان با تمایر قاوا شدن بین ملت و ملی گرایی در ایران، در حالی که ملت را محصول می

گرایی در ایرران را مردرن قلمرداد    ملیای کهن بنیاد فرض کنیم، در مقابا تاریخ و مقوله

 .کنیم

 :دیدگاه کهن گرایان در رابطه با ملت و ملی گرایی

تروان در دیردگاه و   قدیمی ترین رهیافت در رابطه با مقوالت ملت و ملی گرایی را می

هرا در  های مدرنیسرت شلا گیری و توسعه اندیشه. نظرات کهن گرایان جست و جو کرد

 .رایی نیر معطوف به تقابا با دیدگاه کهن گرایان استرابطه با ملت و ملی گ

هرای ملرت و   ها دربراره ریشره  و مدرنیست  مجادالت بحث انگیری میان ازلی انگاران

ازلی انگراران معتقدنرد کره ناسیونالیسرم ریشره در      .های ناسیونالیستی وجود دارداندیشه

و فرهنگری مبرین آن   حیات اجتماعی بشر دارد و شواهد زیست شناختی، روان شناختی 

هرای  تروان در دیردگاه  نمونه چنین تحلیلی را مری . ها امری کهن استاست که ایده ملت

ها به نحوی طبیعری رشرد یافتره    ملت»مشاهده نمود که معتقد است   «فرانجو توجمن»

در عینیات و فرایندهای تاریخی پیچیده و در نتیجه توسعه نیروهای مادی و معنوی، . اند

ها بر پایه عواملی نظیر خون، زبان، مناسبات فرهنگی، منافع حیراتی  ی ملتموجودیت مل

« های تاریخی و اهداف مشترک پدیردار شرده اسرت   مشترک و سرنوشت مشترک، سنت

                                                 
1 . primordialist’s 

2 . Franjo Tudjman 
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(Tudjman, 1981: 288-289) .     از این منظر، ناسیونالیسرم ریشره در تراریخ حیرات

ش مهمری در فراینردهای   بشری دارد و به عنروان جررء الیتجررای اجتمراع انسرانی، نقر      

ها به عنوان امرری طبیعری و دیررین هسرتند و     ملت. اجتماعی ایفا نموده است -سیاسی

های های تاریخی گوناگون و ملاناستمرار بارزی در مفاهیم سنتی و مدرن ملت در زمان

 . متفاوت وجود دارد

بتنری  فرهنگی سیاسی، یک اجتمراع م  –از نظر کهن گرایان، ملت یک اجتماع قومی 

در . خواهد بر این مبنا مورد شناسایی سیاسی قررار گیررد  بر نیاکان مشترک است که می

ها ملت یک اجتماع سیاسی سرزمینی شده، اجتماع مردنی برا   حالی که از نظر مدرنیست

 (22:  34 اسرمیت، )برابر در یک سرزمین خاص است  –به لحاظ حقوقی –شهروندانی 

های دور و تراریخ جسرت و جرو    ملی گرایی را در گذشتهکوشند تا هم ملت و هم آنها می

کنند و سعی بر آن دارند تا بر شور و احساسات ملی، آرزوهای مردمی و میرا  قرومی در  

هرا را  در واقرع کهرن گرایران ملرت    . رابطه با شلا گیری ملت و ملی گرایی تککید کننرد 

داننرد  هرا مری  قراره هرا و  ی دورانی همره های کمابیش سرسخت و تلررار شرونده  پدیده

 .(21 :  34 اسمیت،)

تروان ایرن   های کهن گرایان در رابطه با ملت و ملی گرایی را میبه طور کلی، دیدگاه

 : گونه بیان کرد

-ها، سابقهها، اگر نگوییم هرارهملت یک موجودیت سرسخت و دیرینه با قرن -

 .ی تاریخی است

ازها و آرزوهای مردم را ملت اجتماع همگانی یا اجتماع مردم است و نی -

 .کندمنعلس می

 .ملت یک کا یک دست، با اراده و خصلتی واحد است -

 .ملت در زمان و ملان ریشه دارد ؛ دارای وطنی تاریخی است -

اسمیت، )ها، پیوندهای اجدادی و فرهنگ اصیا استاصول اساسی ملت-

 34  :21.) 
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یان در رابطره برا ملرت را بیران     موارد گفته شده به روشنی مواضع و نظرات کهن گرا

دهنرد و برر خرالف نظریره     ی ملرت مری  ای را به مقولهکهن گرایان اهمیت ویژه. کندمی

ی ملت را نه در نظام سرمایه داری و تحوالت عصر مردرن بللره   پردازان مدرنیست ریشه

 .کنندهای دور جست و جو میدر تاریخ و گذشته

 : و ملی گراییها در رابطه با ملت دیدگاه مدرنیست

، 3«ارنست گلنر»،  «سوزان رینولدز»،  «آدریان هستینگر»هایی نظیر مدرنیست

های ملت مدرن معتقدند که ریشه 1«آنتونی گیدنر»و  2«هابسباماریک»، 1«مایلا مان»

بایست به زمان متکخر یعنی از حدود قرون شانردهم و یا در تعابیری دیگر به اواخر را می

آنها بر خالف . های فرانسه، امریلا و انگلیس بازگرداندحت تکثیر انقالبقرن هجدهم و ت

های ملت و ناسیونالیسم را به گذشته یا دوران میانه بازنمی گردانند، ازلی انگاران، ریشه

 :(seeدانندبلله آن را فرایندی مرتبط با ظهور مدرنیته و دوران تاریخی جدید می

Kohn, 1961; Hayes, 1968, Deutsch, 1966 .) به زعم رینولدز، در قرون

وسطی در برابر مفهوم ملی، مفهوم پادشاه وجود داشت که هویت ملی و تصورات مردم 

گلنر نیر بر توسعه . (Reynolds, 1984: 256)گرفت پیرامون آن شلا می

صنعت . نمایدناسیونالیسم در ارتبا  با فرهنگ مدرن و فرایندهای صنعتی تککید می

از طبقه بندی برای ت ییر جوامع مدرن است که ( ایمقوله)ز نظر او شللی گرایی ا

به تصور وی، تلقی . های اولیه ناسیونالیسم در راستای پیشرفت آن به کار افتاداندیشه

-ها به عنوان اموری طبیعی، خدادادی یا ذاتی افسانه است؛ هرچند وجود فرهنگملت

در . لی شلا داده شده اند غیر قابا انلار استهای از پیش موجود که بعداً در قالب م

                                                 
1 . Adrian Hestings 

2 . Susan Reynolds  

3 . Ernest Gellner 

4 . Michael Mann  

5 . Eric Hobsbawm 

6 . Anthony Giddens 



 34 1 دوره دوم، شماره سوم، تابستان      فصلنامه/  1 

 

 

ادراک گلنر، طرح ناسیونالیسم در جوامع کشاورزی پیشین امری غیر مملن، غیر ضرور 

این تمایر سفت و سخت مورد نظر . (Gellner, 1983: 48-49)و غیر قابا تصور بود

ادآور تمایر در تمایر مرزهای سنت و مدرنیته و ارجاع ناسیونالیسم به دوران مدرن، ی

مطلا دورکهایم، وبر و تونیس در باب جوامع سنتی و مدرن است که براساس آن 

ای خاص و برآمده از ناسیونالیسم نه امری عام، طبیعی و جهانشمول، بلله پدیده

 .شودمدرنیته تلقی می

نماید که این ایده را پیگیری می  «اجتماعات تصوری»اندرسون نیر با طرح مفهوم 

اقتصادی را در قالب سرمایه داری  -فرهنگی مدرن که با خود ت ییرات اجتماعیتحوالت 

به همراه آورد، زمینه را برای ظهور « سرمایه داری مبتنی بر چاپ»یا به تعبیر دقیا تر 

برد که حتی در او وا ه تصوری را از آن رو به کار می. ناسیونالیسم فراهم نمود

یت یلدیگر اطالعی ندارند یا هیچ وقت آنها را کوچلترین جوامع نیر اعضاء از وضع

مالقات نلرده اند، بلله در ذهن هر یک از آنها تصوری از روابط میان خود به وجود 

در حقیقت، همه جوامع برر  تر از روستاهای کهن که در آنها املان . آورده اند

 ,Anderson)ارتباطات چهره به چهره از بین رفته است، جوامع تصوری هستند 

به طور کلی، در حالی که ازلی انگاران ملت را به عنوان اجتماعی فرهنگی، . (1991:4-9

دیرینه، ریشه دار، ارگانیک، یلپارچه، کیفی، مبتنی بر تبار تاریخی و ایجاد شده توسط 

ها آن را به عنوان اجتماعی سیاسی، جدید، خلا شده، دانند، مدرنیستمردم می

نی بر منابع مدرن، ساخته نخبگان و مبتنی بر تقویت ملانیلی، تقسیم شده، مبت

 .کنندارتباطات تلقی می

هرا و ملری گرایری جررء ذاتری      پارادایم مدرنیسم، عبارت از این فرایافت است که ملت

ناسیونالیسرم شرلا   . (3 :  34 اسمیت،)خصلت جهان مدرن و انقالب مدرنیت هستند 

ن است و مضرافاً، در مقایسره برا دیگرر     بسیار معمول و شدید خاص گرایی در جهان مدر

                                                 
1 . Imagined Communities 
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اشلال خاص گرایی که جایشان را گرفته، ناسیونالیسم به صورت مشخصی صرورت مروثر   

-خاص گرایی است، زیرا هر فرد با تحصیا هویت خود از عضویت در اجتماع باعرث مری  

هاچینسرون و اسرمیت،   )شود تا حس تعهد به آن و اهرداف جمعری اش گسرترده شرود     

 311 : 21- 22) . 

یلی از نلات مهم در رابطه با مباحث ملت و ملی گرایی این است که اکثرر متفلرران   

هرای ملری گررا محصرول     ی مهم اجماع نظر دارند که ملی گرایری و جنربش  بر این نلته

تحوالت مدرنیته هستند، اما بحث مورد نظر این است که دیدگاه متفلران مختل  راجرع  

وده و آن را محصول مدرنیسم دانسته یا ایرن کره ملرت را    به ملت نیر مانند ملی گرایی ب

 .کنندای تاریخی و قدیمی تر قلمداد میپدیده

ها کسانی اند که سعی بر آن دارند تا ملت و ملی گرایی را حاصا تحروالت  مدرنیست

شرود  گلنر که از جمله متفلران مهرم مدرنیسرتی قلمرداد مری    .دنیای مدرن قلمداد کنند

ها از پیش تعیین شده نیسرتند  ای اتفاقی دارد، ملتسیونالیسم خصیصهمعتقد است که نا

از نظرر گلنرر ناسیونالیسرم در    . آینرد ها به وجود مری ها و ناسیونالیستبلله توسط دولت

هرای  رف اسرت   برخی از اشلال خود سرنوشت محتوم جهان مدرن بوده و دارای ریشره 

لیسم شلا فرهنگی است که نظرام صرنعتی   بنابراین از نظر گلنر ناسیونا. (313،3 گلنر،)

 .(313 :43اسمیت،)پذیرفته است 

هرای ملری گررا،    کنند بللره جنربش  ها، ملی گرایی را ایجاد نمیاز دیدگاه گلنر ملت 

به نظر او ملی گرایری بیردار کرردن خودآگراهی ملرت      . کنندها را تعری  و ایجاد میملت

 .(Gellner, 1968: 68)کندمی نیست، آن جا که ملت نیست، ملی گرایی ایجادش

-ها وجود دارد این است که به نظر مری یلی از نلات مهمی که در مباحث مدرنیست

ی تراریخ  کنند زیرا به مسئلهرسد آنان شلا گیری ملت را یک حادثه و اتفاه قلمداد می

یا زمان مندی توجه چندانی ندارند بلله صرفا تحوالت عصر مدرن و نظرام سررمایه داری   

 .دهندا مالک خود قرار میر

هابسبام که تحت تکثیر تفلرات مارکسیستی در رابطه با سرمایه داری و ملری گرایری   
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کند که هردف ایرن   قرار داشت، ناسیونالیسم را یک جنبش سیاسی کامال مدرن تلقی می

وی همانند گلنر و سرایر  . (313 :2  اسمیت، )های سرزمینی است جنبش ایجاد دولت

ها به لحراظ مفهرومی و تراریخی محصرول ملری گرایری       بر آن بوده که ملت هامدرنیست

کند مشخصه و هدف اصرلی ملری گرایری، کشرش آن بره      هستند، اما در ادامه تککید می

هابسربام چنردان منفعرت و پیامردی     ملی گرایی از نظرر . ملت است –ساختن یک دولت 

یرا آرزوی تشرلیا آن   « ینیدولت سرزم»ندارد، فقط به عنوان کارکردهای نوع خاصی از 

 .(Hobsbawm , 1990: 9-10)شود قلمداد می

ها به طور کلی دیدگاه کهن گرایان را در رابطه با توجه به آن چه گفته شد مدرنیست

-ای مری برند و ملت و ملی گرایی را حادثهبا مقوالت ملت و ملی را گرایی زیر سئوال می

خ بلله در نظام سرمایه داری و تحروالت مدرنیسرم   دانند که مبنا و منشک آن را نه در تاری

 .(341 :13گریفیتس،)باید جست و جو کرد 

 :ملت، ملی گرایی و مدرنیسم از دیدگاه آنتونی اسمیت

توان برجسته ترین و پرکارترین پژوهش گر حوزه قومیت، ملرت  آنتونی اسمیت را می

خاص و جرامع خرود توانسرت    های اسمیت با نظریات و دیدگاه. و ملی گرایی قلمداد کرد

ها با مدرنیسرم  پایه گذار ملتب سومی در رابطه با مساوا ملت و ملی گرایی و ارتبا  آن

تروان در  شود که بر خالف دو ملتب سابا کهن گرا و نوگرا، تفاسیر آنتونی اسمیت را می

هرا و  ی ملرت ی نقا  جهان و در ارتبا  با همهرابطه با مساوا ملت و ملی گرایی در همه

تروان ناسیونالیسرم بره عنروان یرک      به اعتقاد اسمیت اگرچه مری . ها به کار بردتاریخ آن

-های خاص خود را محصول دوران مدرن تلقی کرد، اما نمری ایدوولو ی سیاسی با ویژگی

از نظر آنتونی اسرمیت  . ی ملت را محصول پیدایش ملی گرایی در نظر گرفتتوان پدیده

ی نخبگران مخرال    عنوان محصوالت مدرن دانست که بره وسریله  توان به ها را نمیملت

های مهمی را ایفرا کررده انرد، ولری منرابع اصرلی       طراحی شده اند، اگر چه نخبگان نقش

هررای دورتررری جسررت و جررو کرررد   هررای ملرری را بایررد در زمرران  هررا و هویررت ملررت
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 .(313 :32 اسمیت،)

های مدرن های قدیمی ملتبا تککید بر چنین اداراکی، بر ریشه« آنتونی اسمیت»

او از این طریا بر . کند که موجب شلا گیری زوایای هویتی آنها شده استتککید می

های مستقر که ریشه در مفصا بندی برخی موضوعات اصلی شلا دهنده به هویت

به زعم وی، ملت در تعری  (. Smith, 1991: 15-23)کند گذشته دارند، تککید می

ی سیاسی است که در مسیر تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، خود به عنوان اجتماع

اعضای ملت خود را به . های رشد یافته استو آگاهی یابی سیاسی ویژه  وفاداری متقابا

دانند که به آنها نوعی خودگردانی عنوان عضوی از مجموعه یک جامعه سیاسی می

و کاربردهای مفهوم  سیاسی در ارتبا  با مفاهیم محوری آن یعنی ابعاد اجتماعی کنش

 ,Smith)جامعه محور سیاست به عنوان فرایند چانه زنی اجتماعی اعطا کرده است

هویت ملی بازتعری  و بازتفسیر داومی الگوی »در تعبیر نهایی . (176-181 :1996

ها را هایی است که میرا  تمایر ملتها و سنتها، نمادها، خاطرات، اسطورهارزش

خیص هویت افراد با آن الگو و میرا  و با عناصر فرهنگی آن دهند و تشتشلیا می

هدف اصلی اسمیت این است که نشان دهد نه (. 313 :31اسمیت،)شود املان پذیر می

ای ازلی و گویند ملیت و ملیت گرایی یا اصوال ملت، پدیدهدیدگاه کهن گرایان که می

هابسبام و پیروان انی مانند گلنر وتوان پذیرفت و نه دیدگاه نوگرایبسیار کهن است را می

هایی کامال نوین و پیامد های ملت و ملی گرایی پدیدهها که بر آنند اصوال پدیدهآن

های ملی و ایدوولو ی ملیت گرایی و یا مهم تر از آن نظام تحوالت مدرن چون دولت

جنبشی » :کنداو ناسیونالیسم را این گونه تعری  می. باشداقتصاد سرمایه داری می

ایدوولو یک برای دست یافتن، حفن کردن استقالل، وحدت و هویت برای مردمانی است 

اسمیت، )« که برخی از اعضای آن به تشلیا یک ملت بالقوه و بالفعا باور دارند 

 1: 313). 
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هرا در رابطره برا ملری     نلته قابا توجه این است که آنتونی اسمیت دیدگاه مدرنیست

اسرمیت دیردگاه   . و اختالف و بحث اصلی او در رابطه با ملرت اسرت   گرایی را قبول دارد

آنتونی اسرمیت در رابطره برا    . قبول دارد« نسبی » ها را به طور کهن گرایان و مدرنیست

. ی ملی گرایی با نوگرایان موافرا اسرت  ی ملت با کهن گرایان و در رابطه با مسئلهمسئله

ی ملت و با کهن گرایران در رابطره برا ملری     ها بر سر مسئلهاختالف اسمیت با مدرنیست

 .باشدگرایی می

ی ملرت و ملری گرایری در حرالی کره برا       اسمیت با تفاوت قاوا شردن میران مسرئله   

ها در مورد ملی گرایی و ارتبا  آن با جهان مردرن اتفراه نظرر داشرت امرا در      مدرنیست

داری مردرن بللره در    ها، آن را نه در تحوالت سرمایهی ملت بر خالف مدرنمورد مسئله

این  »ها در نظریات خود نوعی مدرنیست. کردهای طوالنی جست و جو میتاریخ و زمان

 . (331 : 1گیبرنا، )کنند ملت برقرار می –را بین ناسیونالیسم و دولت   «همانی

ی قومیت و ارتبراطش برا   ای دربارهها هیچ نظریهاز دیدگاه آنتونی اسمیت، مدرنیست

ی هایی دربارهنتیجه این که شرح خود را از پرداختن به پرسش. مدرن ندارند ملی گرایی

ها، در کجا و بر چه مبنرایی املران ظهرور داشرته انرد      ها و ملی گراییاین که کدام ملت

اسمیت بر خالف ملتب مدرنیسم معتقد اسرت در  . ( 34 :41اسمیت،)سازند محروم می

چررا  . توان مانند ملی گرایری نظرر داد  یخ دارد نمیی ملت که ریشه در تاررابطه با مسئله

که ملت بیش از آن که محصول نظام سرمایه داری و مدرنیتره باشرد ریشره در تراریخ و     

-ها بر سر مسئلهبدین ترتیب انتقادات اسمیت نسبت به مدرنیست. های دور داردگذشته

اع انسانی دارای نام یک اجتم»: کنداسمیت ملت را این گونه تعری  می. باشدی ملت می

هرای مشرترک، یرک تراریخ     کننرد و دارای اسرطوره  که در سرزمینی معرین زنردگی مری   

مشترک، یک فرهنگ عمومی مشترک و یک اقتصاد واحد و حقروه و تعهردات مشرترک    

 .(313 :1 اسمیت، ) «ی اعضا هستند برای همه

                                                 
1.Identity 
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ی منحصررا  هرسد کسانی کره ملیرت را یرک پدیرد    با توجه به این مباحث به نظر می

دانند، هرر کردام نیمری از    بینند و کسانی که آن را تداوم قبیله گرایی کهن میمدرن می

 .(313 :33میلر، )کنند واقعیت را مطرح می

هرای  به اعتقاد اسمیت، دولت سازی را نباید با جعا هویرت ملری در میران جمعیرت    

کنرد  نده تضمین نمیمتجانس فرهنگی خلط کرد، زیرا تکسیس نهادهای دولتی ادغام کن

-ی آن یلسران مری  های پیش برنرده که این جمعیت خود را با نهادهای مربور و اسطوره

های همگون ساز به دست نخبگان حراکم مملرن اسرت    برعلس، تدوین اسطوره. پندارند

ورزنرد، دچرار بیگرانگی کنرد     هایی را که از یلسان پنداشتن خود با آن امتنراع مری  گروه

های خود در رابطره برا مسرئله    اسمیت برای اثبات گفته.(21 -23 : 313 اوزکریملی، )

هرای نظرری خرود    ای تاریخی برای بحرث ملت و ثبات دوام آن سعی دارد مبنا و پشتوانه

هرای باسرتانی همچرون مصرر، ایرران دوران      کند با تمرکر بر قدرتپیدا کند لذا سعی می

هرا را ردیرابی کنرد    جرود ملرت  هخامنشی، اشلانی و ترا حردی ساسرانی، روم و یونران و    

(Smith , 2004: 133). 

-از نظر اسمیت، متفلران ملتب مدرنیسم قادر نیستند یک رهیافت عمومی یا نظریه

اسمیت معتقد اسرت، دیردگاه متفلرران    . ی ناسیونالیسم به دست دهندی عمومی درباره

از سروی  . هران کند تا مناطا دیگر جاین ملتب بیشتر در مورد اروپای مدرن مطابقت می

توانیم این رهیافت اروپا محورانه را برای مناطا دیگر به کار ببریم، چررا کره   دیگر ما نمی

تواند تحلیلی مناسب در مورد ملت گرایی در سایر نقا  جهران  چنین تعمیم پذیری نمی

 (.Smith , 2008: (117به دست دهد

 :در ایران( ملی گرایی)ملت و هویت ملی

ملی در ایران موضوعی کلیدی و کالن است که ابعراد گونراگونی   تلوین ملت و هویت 

در این جا ما به دنبال مشخص ساختن جایگاه ملت و هویت ملی ایران . گیردرا در بر می

یلی از مساوا مهم در میان محققران و روشرنفلران مرا ایرن     . ی تاریخ هستیمدر گستره
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یعنی یرک واحرد دارای مرزهرای    مسئله است که ایران به عنوان یک موجودیت تاریخی، 

کند و این که ملت و هویرت  سرزمینی و میرا  سیاسی خود در چه فضایی معنا پیدا می

باشرد یرا ایرن کره مردرن بروده و       ای کهن، قدیمی و محصول تاریخ میملی ایران پدیده

 .باشدحاصا تحوالت عصر جدید می

در رابطره  . ایی وجرود دارد همانطور که اشاره شد، سه رویلرد در مورد ملت و ملی گر

با پیدایش ملت و هویت ملی در ایران نیر، این سره دیردگاه غالرب بروده و عمرده تررین       

احمرد اشررف   . نظریات در مورد ملت و ملی گرایی از این سه نظریره نشرات گرفتره انرد    

های مربو  به ملت و ملری  ازجمله کسانی است که در یک تقسیم بندی مناسب، دیدگاه

کنررد، روایررت نخسررت کرره آن را یررران را برره سرره دسررته تقسرریم بنرردی مرریگرایرری در ا

دانرد ملرت و ملری گرایری در ایرران را پدیردار       یا کهن گرا می «ناسیونالیسم رومانتیک »

در مقابا ایرن  . رسدانگارند که منشا آن به دوران پیش از تاریخ میطبیعی تاریخ بشر می

قررار دارد   «مدرن و پست مدرن»است، روایت  ی ناسیونالیسم افراطیدیدگاه که از مقوله

ایرن دیردگاه ملرت و ملری گرایری را      . ی قرن بیستم تدوین شد و رواج گرفتکه از نیمه

هرای ملری در عصرر جدیرد اسرت      ی دولرت داند که ساخته و پرداختهای نوین میپدیده

ئله کره  در رابطه برا ایرن مسر    «تاریخی نگر »روایت سوم یا دیدگاه . (333 :   اشرف،)

ی دنیای جدید است برا دیردگاه مردرن و پسرت     هویت ملی و ناسیونالیسم در ایران زاده

ی ملرا، بره ویرژه ایرران را برا      مدرن هم آواز است، اما گسست بنیادین هویت ملی همره 

پذیرد و ملت را در ایران کهن و قدیمی هویت گذشته آنان به استناد شواهد تاریخی نمی

 . (   -   :333 اشرف،)کند قلمداد می

بنابراین بحث در مورد ملت و ملی گرایی در ایران، از دیرباز یلی از موضروعات مرورد   

ی روشنفلر ایران بوده است اما برخی از روشرنفلران ایرران کره بره بحرث در      نظر جامعه

رابطه با ملت و ملی گرایی در ایران پرداخته اند، به صرورت افررا  آمیرر از ملرت و ملری      

گویند و همانطور گفته شد گروهی نیر چنران تفرریط   دین هرار ساله سخن میگرایی چن

ی دسرت اسرتعمار   کنند و آن را سراخته کنند که حتی مفهوم تاریخ ایران را انلار میمی
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بنرابراین  . کننرد غرب دانسته و ملت و ملی گرایی را به صورت مطلرا مردرن فررض مری    

اهیم وابسته بره آن میران صراحب نظرران     اگرچه درباره تعری  ملت، ملیت، قومیت و مف

مساوا ایران اختالف نظر وجود دارد، اما تفاوت نظر بیشتر و جنجالی ترری هرم برر سرر     

 .ها در ایران وجود داردزمان پیدایش این پدیده

های ملتب مدرنیسم که هویت ملی، ملیت و ملرت را صررفا   نگرش نوگرایان و اندیشه

 -هرای سیاسری  داننرد و یرا دیردگاه   ی اخیرر مری  سده های مدرن و مربو  به چندپدیده

داننرد را  های مدرن مری ی دولتایدوولو یک و ساده انگارانه که ملت را ساخته و پرداخته

ی هویرت و  توان در بررسی ملت و ملی گرایی در ایران معتبر دانست، چراکره ریشره  نمی

هرا پریش از   هایی مثا ایران نه به دوران مدرن بلله قرنملت و همبستگی ملی در کشور

دیدگاه نوین به هویت ملی و ملرت در ایرران را از   . (341 ،   احمدی،)گردد آن بر می

های سرنتی تاکیرد بیشرتری برر     کنیم که در مقایسه با نگرشآن جهت مدرن قلمداد می

ی هویت ملی در ایرران را  های خود دربارهکنند و استداللهای مفهومی و نظری میبحث

دهنرد، ایرن در حرالی اسرت کره کهرن       های نظری قرار میها و مدلبر مبنای چهارچوب

نگررش  . (341 ،1  احمردی، )گرایان بیشتر بر مباحث توصیفی و تاریخی تاکید دارنرد  

تواند چهارچوبی مناسرب بررای بررسری ملری گرایری در      نوگرایان یا ملتب مدرنیسم می

که ملی گرایی در ایران نیر همانند سایر نقا  جهان جدید بوده و حاصا ایران باشد چرا 

توانرد توضریحی   نمری ( ملترب مدرنیسرم  )باشد اما ایرن دیردگاه   تحوالت عصر مدرن می

مناسب در مورد مفهوم ملت در ایران اراوه دهد چررا کره ملرت در ایرران کهرن بنیراد و       

و  به هویت ایرانی که بر مساله نرژاد  های کهن گرایان مرباز طرفی دیدگاه. تاریخی است

توانرد چنردان   کنند، یعنی هویت مبتنی بر نژاد آریایی صرف، نیرر نمری  و خون تاکید می

در حقیقت ملتب کهن گرا دو ادعرای اصرلی   . (341 ،  احمدی،)علمی و تاریخی باشد 

در  اول اینله هرم ملرت و هرم ملری گرایری     : کنددر مورد ملت و ملی گرایی در ایران می

باشند و دوم اینله ملت و ملی گرایی طبیعری و جهران شرمول    های کهن میایران پدیده

 .(313 ، 4احمدی،)باشند می
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توانرد چهرارچوبی مناسرب بررای     دیدگاه کهن گرایان برعلس دیدگاه نوگرایران مری  

بررسی مقوله ملت در ایران به کار برود، چرا که همانطور که این ملتب نیر معتقد اسرت  

توانرد در رابطره برا ملری     ای نمیباشد ولی چنین نظریهدر ایران تاریخی و کهن می ملت

توان با ملتب بنابراین در مورد مفهوم ملت می. گرایی و هویت ملی در ایران درست باشد

تروان برر   کهن گرا موافا بود و در مقابا در مورد مفهوم هویت ملی یا ملی گرایی نیر می

 .تایید زد ها مهرنظریات مدرنیست

-در نقطه مقابا این دو ملتب ساختارگرا که هرکدام نیمری از واقعیرت را بیران مری    

کنند، دیدگاه افرادی مانند آنتونی اسمیت و آرمسرترانگ اسرت کره برر اسراس رهیافرت       

جامعه شناسی تاریخی سعی در بررسی ملرت و ملری گرایری دارد و از سراختار گرایری و      

واند بستری مناسب برای بررسی ملرت و ملری گرایری در    تکنند، میتعمیم خودداری می

 .(341 :1  احمدی،)ایران باشد 

منظور از نگرش جامعه شناسی تاریخی به هویت ملی در ایران، آن است که ایران در 

ی دیگر، به لحاظ کهن بودن میرا  سیاسری و ترداوم تراریخی و    مقایسه با موارد مطالعه

هرای تراریخی   وب سررزمینی سیاسری دارای ویژگری   فرهنگی خود، به عنوان یک چهارچ

ی هویت ملی در ایرران  سازد و باید مسئلهخاصی است که آن را از سایر موارد متمایر می

های خاص آن مورد تحلیا قررار  را در چهارچوب بستر اجتماعی و زمان و ملان و ویژگی

ملرت و ملری گرایری در     توان با دیدگاه و نظرات آنتونی اسمیت در موردبنابراین می. داد

هرای  ای از ملرت ایران موافا بود، دیدگاه افرادی چون آنتونی اسمیت که به وجرود گونره  

پیش از دوران مدرن باور دارند، بیشتر قادر به تبیین پیردایش و تلامرا ملرت در ایرران     

از های پیش های باستانی یا پیشامدرن و یا ملتتوان ملتها را میاین گونه ملت.باشدمی

در ایران ملرت و هویرت ملری بره     . (333 :211اشرف،)پیدایش ناسیونالیسم قلمداد کرد 

ی دیرینه تری از غرب دارد چرا که غرب تا قررن شرانردهم پراکنرده برود و     مراتب سابقه

مفهوم سرزمین مشترک معنا نداشت در حالی که ما در گذشته نوعی ناسیونالیسم بدوی 

م بدوی به ناسیونالیسم مردرن تبردیا شرده اسرت کره در      داشته ایم و همان ناسیونالیس
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 .(313 :13افروغ،)شود قالب هویت ملی مطرح می

تواند به درستی در مورد ملت و ملی آن چیری که مورد نظر آنتونی اسمیت است می

گرایی در ایران به کار برود چرا که اسمیت برا تفلیرک قاورا شردن میران ملرت و ملری        

-کند ولی ملی گرایی را محصرول مدرنیتره مری   یخ جست و جو میگرایی، ملت را در تار

توان در بررسی ملت و ملی گرایی در ایرران مناسرب و بره جرا     داند، لذا این مبحث را می

 .دانست

ذکر این نلته نیر ضروری اسرت کره کره نره تنهرا آنترونی اسرمیت، برجسرته تررین          

-های با سابقه و تراریخی مری  ملتپژوهشگر و دانشمند مطالعات ناسیونالیسم، ایران را از 

را بره علسری از    «هرا های قرومی ملرت  ریشه»داند و حتی جلد کتاب معروف خود یعنی 

هابسررباوم کرره از نرروگراترین تخررت جمشررید اختصرراص داده اسررت بللرره حترری اریررک 

شرود نیرر از ایرران بره عنروان یلری از       های ناسیونالیستی محسوب میاندیشمندان بحث

اشرررف برره نقررا از  )برررد و دارای هویررت کهررن ملرری نررام مرری  هررای بررا سررابقه ملررت

بنابراین در کشاکش میان نوگرایان و دیرینره گرایران اتخراذ یرک     (. 313 :31 احمدی،

هایی چون ملرت  یعنی قبول این نلته که پدیده. رسدموضع میانی، مناسب تر به نظر می

های کهن خاص ریشهی دارای میرا  سیاسی و فرهنگی و احساسات تعلا به یک جامعه

تروان از  از ایرن رو مری  . ای جدید استدارد، اما ناسیونالیسم به مفهوم امروزی آن، پدیده

نظریات آنتونی اسمیت به عنوان سرنتری بررای بررسری ملرت و هویرت ملری در ایرران        

ای سیاسری بره نرام    منظور از ملت و هویت ایرانی، آگاهی نسبت به جامعره . استفاده کرد

اریخ، دولت، فرهنگ، مرزها و آداب و رسوم خراص خرود را دارد، نره محصرول     ایران که ت

و نه حتی محصول انقالب مشروطه و یرا  ( دولت رضا شاه)های دولت مدرن است سیاست

پیش از آن در دوران صفوی بلله آگاهی نسبت به ایران، تاریخ، فرهنگ و میرا  سیاسی 

گرردد و منرابع تراریخی،    اسالمی باز می اش و احساس وابستگی به آن؛ به پیش از دوران

. (341 :   احمردی، )باشرد  ی این مدعا میفرهنگی و حتی دینی بسیاری تایید کننده

گوییم بایرد بره ایرن نلتره واقر       اما وقتی از هویت ملی و ملی گرایی در ایران سخن می
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براین در باشیم که ملی گرایی در ایران مدرن بوده و حاصا تحوالت عصر جدید است؛ بنا

است، هویت ملی مرا عمرری    «شش هرار ساله»حالی که تاریخ ما به قول میرزاده عشقی 

در . (333 :13صردر، )کند ی کمال خود سیر میصد ساله دارد و هنوز به کندی در جاده

ی چنردانی در ایرران   واقع اگرچه ناسیونالیسم به عنوان یک وا ه و یک جنربش پیشرینه  

ی برخوردار از نام ملی یا ناسیونالیستی خاص قرن بیسرتم اسرت   هاندارد و پیدایش گروه

توان با قطعیت گفت که وجود احساسات و عواط  و گرایشرات ملری پیشرامدرن،    اما می

آن چیری که مورد نظر آنتونی اسمیت است این . بنیان هویت ملی ایرانی را ساخته است

محصول مهندسی اجتمراعی و  ی اجتماعی و است که هویت ملی ایرانی نیر یک برساخته

سیاسی است، اما این مهندسی بر خالف دیدگاه برخری پژوهشرگران مسراوا ایرران و یرا      

هرای  ی کنرونی بللره پیامرد فرآینرد    گروههای ایدوولو یک قوم گرایانه، نه محصرول دوره 

هررررای ترررراریخی پرررریش از اسررررالم   اجتمرررراعی و فرهنگرررری دوران  -سیاسرررری

یت بر خالف ملتب مدرنیسم کره صررفا برر نقرش     آنتونی اسم. (333 :233اشرف،)است

ها نیر تاکید بسیار زیادی دارد که چنین دیردگاهی  کنند، بر نقش تودهنخبگان تاکید می

ی مهم در رابطره برا مسراوا    توان در رابطه با ایران صحیح و مناسب دانست و نلتهرا می

ینری هویرت ملری،    ملت و هویت ملی در ایرن آن است که تالش در جهت خلا و باز آفر

های نخبگان بومی نبوده است بلله بسیاری از نخبگان غیر بومی و به فقط حاصا فعالیت

هرای هویرت ملری را    ی خود علیه دولت مرکرری، اندیشره  ویژه توده نیر در فرآیند مبارزه

 .(331 :311احمدی،)طرح و تبلیغ کرده اند 

ساسات ناسیونالیسرتی در ایرران،   یلی از نلات بسیار مهم در رابطه با ملی گرایی و اح

نقش مهم پشتوانه و سابقه تاریخی ایران در تقویت هویت ملری و ملری گرایری در ایرران     

باشد و همانطور که کاتم نیر معتقد است، عاما بسیار مهمی کره بره گسرترش مروج     می

های ناشی از آن یعنی مشروطه کمک کرد، پشرتوانه و  احساسات ناسیونالیستی و جنبش

؛ بنرابراین مفهروم   ( 33 :13 کراتم، )ی تاریخی، فرهنگی و سیاسی ایرران برود   ایهبن م

ی عصرر  ای سیاسی و اجتمراعی زاده ی پدیدههویت ملی و ناسیونالیسم در ایران به مثابه
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جدید است که از اواخر قرن نوزدهم میالدی به کشور ما راه یافرت امرا مفهروم ملرت در     

ی کشورهایی است کره از فرهنرگ و تمردن    ن در زمرهایران مفهومی تاریخی است و ایرا

تروان  ؛ پس به صرورت کلری مری   (313 :1 میرمحمدی،)چند هرار ساله برخوردار است 

هرا  ی مستقیم بین اشت ال ذهنی ایرانیان با هویت ملی و شیفتگی آنگفت که یک رابطه

 .(331 :31بروجردی،)ی با شلوه گذشته وجود دارد نسبت به خاطره

شود که الیسم غالباً به منرله ایدوولو ی به عنوان شللی از رفتار نگریسته میناسیون

ها و بیان سیاسی استفاده از خودآگاهی ملی، هویت قومی یا زبانی در چارچوب فعالیت

در این معنا، دولت ملی محصول تالقی ایدوولو ی ناسیونالیسم و دولت . کندمی

م و تثبیت قدرت دولتی داشت و از سوی دیگر بود که از یک سو تمایا به تحلی گرایی

درصدد ایجاد فضایی هویت ساز و وحدت بخش بود که بر اساس آن تمامی عناصر 

فرهنگی و تحت حاکمیت خود را به سوی اطاعت از یک فرهنگ غالب رسمی سوه 

ای جمعی است که نهایت بنابراین، ناسیونالیسم وضعیتی ذهنی و به معنای اراده. دهد

 .(Kohn, 1995: 11-16)دهد ری فرد را نسبت به دولت ملی نشان میوفادا

ملت مورد نظر در ایدوولو ی ناسیونالیسم حاما شللی از فرهنگ ملی است که در 

آن اعضایش نسبت به وحدت فرهنگی و تاریخ مشترک خود آگاهی دارند و از طریا 

های محلی، زبان آموزش و نهادهای ملی، دقت خود را صرف گسترش فردیت ملی، در

در عین حال، این فرهنگ عمومی و ملی مورد نظر امری . کنندرسوم و هنرها می

شخصی و انحصاری نیست، بلله باید در عرصه عمومی ظاهر و به نماد سیاسی تبدیا 

بر این اساس، هسته اصلی ناسیونالیسم مبتنی بر شللی از فرهنگ عمومی و نماد . شود

کند شهروندان را ای است که تالش میای سیاسی شدهتوده سیاسی و در نهایت فرهنگ

. لئون پی». برای تعشا به ملیت شان و رعایت قوانین و دفاع از سرزمین بسیج کند

موجودیت سیاسی ناسیونالیسم را بیش از یک توصی  صرف سیاسی دانسته و   «بارادات

                                                 
1 . Etatism 

2 . Leon P.Baradat 
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 :نویسدمی

بیننتد و  آن متی ای است که افراد ختود را در  ناسیونالیسم آیینه 

کنند، منشوری است که به واستطه آن افتراد مشتاهده    تعریف می

کنند و نسبت به حوادث و دیگر مردل عکت   کنند، ارزیابی میمی

ناسیونالیسم کیفیات غیر متادی مشخصتی   . دهندالعمل نشان می

« گتردد دارد که موجب ادراک، تاریخ، عزل و اراده در پیروانش می

 (.08:1:08آصف،)

های سیاسی و فرهنگی عملی به مفاهیمی نظیر یونالیسم، برای ورود به برنامهناس

همه . ، عالقه و شور به موطن نیاز دارد ، تداوم، شکن و منرلت، تقدیر و سرنوشت اصالت

این مفاهیم معیارهایی را برای ارزیابی وضعیت گذشته و حال ملت و تالش برای 

اصالت به معنی یافتن خودِ واقعی و زدودن . کنددستیابی به اهداف مورد نظر فراهم می

دانان، باستان شناسان و بایست توسط مورخان، موسیقیزنگارهای اعصار است که می

شود و تقابا اصا با بدل به در اینجا اصالت مترادف با حقیقت می. هنرمندان اثبات شود

صالت که خط تمایری این مفهوم از ا.شودترین عنصر مباحثات روزمره تبدیا میمحوری

شود، به مفهوم دیگری از اصالت یعنی مفهوم خلوص و تالش دیگری قاوا می/میان ما

بایست مای واقعی از تحری  زمانه و شود که بر اساس آن میبرای سره سازی منتهی می

اصطالح تداوم به معنای همگونی در طول زمان و توسا به .بدخواهی اغیار زدوده شود

. ، علیرغم همه تحوالت و وقایع رخ داده در طور زمان است«ون ت ییرملت بد»ایده 

های درونی و محقا کردن منرلت و شلوه خودِ مفهوم منرلت نیر به کش  مجدد ارزش

دهد که ی بازیابی جایگاهی را میچنین برداشتی از منرلت، وعده. اصیا و واقعی است

عظمت و بررگی پیشین را دوباره به در آن هویت مظلوم و به حاشیه رانده شده خودی، 

تواند با توسا به عهد قدیم و اصا و نسب ناشی منرلت همچنین می. دست خواهد آورد

 .جویی شوداز آن که احترام و تلریم را به دنبال دارد، پی

                                                 
1 . authenticity  

2 . destiny  
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تقدیر یا سرنوشرت تراریخی بره عنروان یلری دیگرر از مفراهیم مرورد بهرره بررداری           

سرنوشرت  . ا بار بسیار احساسی تری از مفاهیم آینده اسرت ایدوولو ی ناسیونالیسم، حام

شود، سرنوشت نشان دهنده یرک جریران بری نظیرر و قضرا و      به واسطه تاریخ تعیین می

ها باید تالشی مقدس را برای بازیابی گذشته طالیی کره  از نظر ناسیونالیست. قدری است

آنها امیدوارنرد  . به کار بست ای پنهان شده است،اکنون در زیر زمان حال به نحو ظالمانه

هرای آینرده دوبراره    تمدن پرشلوه گذشته از طریا احیای روح واقعی ملت توسط نسرا 

شرراهرخ . (Smith, 1991: 58-65)چونرران خورشرریدی درخشرریدن را از سررر بگیرررد

 :نویسدمسلوب در این باره می

تاریخ همیشه ابزارِ دست ناسیونالیسم است و چگونگی کاربرد آن 

به خصلت پیشرو یا پَسرو، ستیزه جو و مهاجم یا مردمانته  بستگی 

تا به قصد و یا حتتی بتدون قصتد    . و آشتی پذیر ناسیونالسم دارد

هایش بسازد و به خدمت زمان حال ختود  گذشته را از ورای آرمان

هتا و  ملی گرایی ستیزه جو با الف و گزاف درباره توانتایی . درآورد

دیگتران معمتوالب بتا آنتان ستر       بزرگ نمایی خود و نادیده گرفتن

بندد تا در درون های بیگانه میناسازگاری دارد و راه را بر فرهنگ

-قلعه خود آسیب ناپذیر بماند، در بسیاری از جاها، سپر بالیی می

های ملی را به گردن آنها بیندازد، خشم و نفرت یابد تا گناه ناکامی

در نتزد  . نبش درآوردها را برانگیزد و در راه شعارهایش به جتوده

 (.:-8،:1:3مسکوب،)عرب و استعمار بود « سپر بال»ما این 

دلبستگی به ملت نیر به عنوان دیگر عنصر ایدوولو ی ناسیونالیسم به معنای 

دلبستگی جمعی برای دفاع از حدود و ث ور ترسیم شده سرزمینی و فداکاری در راه 

و شمایا مخصوصی در قالب  عشا و تعلا در قالب سیاسی آن، شلا. کشور است

از این دیدگاه، وطن برای بهریستی و امنیت فیریلی بسیار . دهدانتراعی به ملت می

شود ای تبدیا میحیاتی است و بهره برداری از منابع آن به مالحظه ناسیونالیستی عمده

های ناسیونالیستی با توسا به مفاهیم ؛ بنابراین ایدوولو ی(12-14: 313 اسمیت، )
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آیند تا نوعی خودآگاهی جهت اصالت، تداوم، منرلت، تقدیر و وطن گرایی درصدد بر می

جنبش مورد نظر آنها . دار ملی را برای بسیج و تجهیر نیروهای اجتماعی فراهم آورند

های نخست اینله ملتی منسجم و متشلا با ویژگی: است  مبتنی بر سه اصا بدیهی

ها و منافع های ملی بر همه ارزشله منافع و ارزشخاص و متمایر وجود دارد، دوم این

دیگر اولویت دارد، سوم اینله ملت باید تا سرحد املان مستقا باشد تا به حاکمیت 

بایست بیش از چشم اندازهای نهایی مندرج در این ایدوولو ی می. سیاسی دست یابد

ورد که با محور همه زمینه را برای مشروعیت یابی فرایندهای سیاسی جدیدی فراهم آ

قرار دادن ناسیونالیسم، در صدد تحقا تاریخی نو و حیات سیاسی متمایری از گذشته 

بر این مبنا ایدوولو ی ناسیونالیسم به عنوان منبع اصلی مشروعیت سیاسی مورد . است

-های قرن بیستم گرایشتوجه کشورهای غیر غربی نیر قرار گرفت و در نخستین دهه

ساری و جاری  «ایران»در میان کشورهای آسیایی و از جمله کشور های متنوعی از آن 

 .شد

به تعبیر اسمیت، نخبگان هر منطقه از جهان در عین حرال کره اخترراع ثبرت شرده      

کردنرد، آن را  ناسیونالیسم به عنوان محصول اصلی اروپایی را به صورت قاچاقی تلثیر می

کردنرد  وامرع خودشران جرذب مری    با توجه به نیازهرا و مسراوا فرهنگری و اقتضراوات ج    

؛ بنابراین ناسیونالیسم در خاور میانه بارزترین جهرت گیرری   (2  -1  : 313 اسمیت،)

سیاسرری برررای درانررداختن ت ییررر اجتمرراعی تلقرری شررد و مسررئله اصررلی پرریش روی    

هایی جدید در راستای وحدتی مبتنی بر قدرت و صرورتبندی  ها خلا انگارهناسیونالیست

متکثر از شررایط  . (Halpern, 1970:213)و ارج گذاری به خود بود هویت، همبستگی 

اجتماعی به وجود آمده در ایران، ناسیونالیسم به تدریج تبردیا بره ایردوولو ی     -سیاسی

که هرر چنرد بعرداً     –این میا و خواست عمومی . غالب و محور اصلی کنش سیاسی شد

بره    «سرپرسری لرورن  »د و حتی بر نراظران خرارجی پوشریده نبرو     -ماهیتی دیگر یافت

                                                 
1 Axiom 

2 . Sir Percy Lorraine 
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ای افلار عمومی منسجم، یلپارچه و مؤثری در قیاس برا گذشرته  »بریتانیا گرارش داد که 

« شناختم در چارچوبی به شدت ناسیونالیستی ظهور یافته اسرت که من این کشور را می

(Ansari, 2003: 32)  ؛ در نتیجه، اگرچه دیدگاه نوگرایان مبنی بر مدرن بودن هویرت

تواند درست و قابا استناد باشد، اما در رابطره برا مفهروم    ناسیونالیسم در ایران میملی و 

از طرفی کهن گرایان یا دیرینه گرایران  .های نوگرایان رجوع کردتوان به دیدگاهملت نمی

گرچه در رابطه با این مطلب که ملت و هویت ایرانی مفهومی برا قردمتی طروالنی اسرت     

توان آن گونه که کهن گرایان باور دارند ملی گرایری را نیرر   میتواند درست باشد اما نمی

تاریخی فرض کنیم چرا که هویت ملی و ناسیونالیسم به مفهوم کنونی آن مدرن بروده و  

هررای فلررری اروپررایی برره ایررران آمررد   در اواخررر قرررن نرروزدهم تحررت ترراثیر جریرران  

 .(341 :11 احمدی،)

هرای  های اسمیت و آرمسترانگ و رهیافرت توان از دیدگاهدر مقابا این دو ملتب می

اسرمیت و  .جامعه شناسی تاریخی در رابطه با ملت و ملی گرایی در ایرران اسرتفاده کررد   

هرای پرس از   های پیش از ناسیونالیسم و ملتآرمسترانگ با تفاوت قاوا شدن میان ملت

یری از  ناسیونالیسم از یک سو و تمایر قایا شدن میران زمران پیردایش ملرت و ملری گرا     

ی کشررورهای پرریش از سرروی دیگررر، کشررورهایی مثررا ایررران، یونرران و روم را در زمررره

ناسیونالیسم قرار داده و ملت را در این کشورها کهن بنیاد و قردیمی فررض نمروده و در    

 .کنندمقابا ملی گرایی را در این کشورها مدرن قلمداد می

حث قومیت و قدمت تاریخی در ی اسمیت تاکید او بر باز جمله نلات مهم در اندیشه

توان ملرت را در  باشد که نشانگر این قضیه است که نمیی بحث ملت در ایران میمطالعه

ی ای و ارتباطی مدرن فرض کرد و ایرن گفتره  ایران حاصا تحوالت سرمایه داری، رسانه

هگا که ایرانیان نخستین قومی هستند که پا به تاریخ جهان گذاشرتند و یرک حلومرت    

ی حلومت مبتنی بر تسراها و مردارا برا اقروام و مرذاهب      انی ایجاد کرده اند و شیوهجه

ی باسرتانی و  ، نیر تایید کننرده (331 : 31هگا،)گوناگون را از خود به یادگار گذاشتند 

ی دیردگاه آنترونی   یلری از نلرات متمرایر کننرده    . باشرد قدیمی بودن ملت در ایران مری 
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ت در رابطره برا کشرورهای پریش از ناسیونالیسرم ماننرد       اسمیت تاکید او بر مفهوم قومی

باشد که معتقد است تلیه بر عنصر قومیرت بیرانگر تراریخی برودن     ایران، یونان و رم می

باشد و همین عاما، اصلی ترین مسرئله در بیران اخرتالف نظرر     ملت در این کشورها می

میت معتقرد اسرت   باشد چرا که همانطور که گفته شد اسر اسمیت با ملتب مدرنیسم می

اسمیت، )ی قومیت و ارتباطش با ملی گرایی ندارند ای دربارهها هیچ نظریهکه مدرنیست

ی این موضوع باشرد کره کردام    تواند نشان دهندهتاکید بر عنصر قومیت می. ( 34 :41

هرا چره بروده    ی زمانی شرلا گرفتنرد و مبنرای شرلا گیرری ملرت      ها در چه دورهملت

یت با تلیه بر همین عنصر سعی در اثبات تاریخی برودن ملرت در   است،همانطور که اسم

 .کشورهای پیش از ناسیونالیسم مانند ایران دارد

های جاری مبتنی بر این تمایر با توجه به آنچه گفته شد؛ از آن جایی که تحلیا

های قدیمی و جدید ملت و ناسیونالیسم است، بسیاری از سوء تفاهمات میان ریشه

-و انتقادهای متقابلی که وجود دارد، به فهم این نلته بازمی گردد که می جاری و نقد

این معضا را « هویت ملی»و « هویت»با تفلیک دو مفهوم « احمد اشرف»توان همانند 

اشرف در تحلیا واقع بینانه خود، هویت را امری کهن، مستمر و همیشگی . حا نمود

، ولی هویت ملی را به (اسانیان برمی گرداندچنان که هویت ایرانی را به دوره س)داند می

های تازه علوم عنوان یک پدیده سیاسی و اجتماعی، و علمی نوزاد عصر جدید، از ساخته

های دیگر راه یافت، اجتماعی که از نیمه دوم قرن نوزدهم به مشره زمین و سرزمین

خلا و »وم به زعم وی، هویت ملی به عنوان یک مفهوم علمی به جای مفه. داندمی

متفلران عصر رمانتیک بر این . که از مفاهیم عصر رمانتیک بود، رایج شد  «خوی ملی

توان آن را در تاریخ یک باور بودند که هر ملت دارای خلا و خوی مشخصی است که می

اعتقاد به ت ییرناپذیری خلا و خوی ملی و آمیختگی آن با باورهای نژاد . ملت یافت

 .(3 -1: 333 اشرف،)مفهوم هویت ملی جای آن را بگیرد  پرستانه موجب شد تا

                                                 
1 . National Character  
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 :نتیجه گیری

ی جهانی قرن نوزدهم و شروع قرن بیسرتم شراهد ظهرور صرور افراطری ملری       عرصه

های نوزده و بیست ترا  اهمیت ملی گرایی در قرن. های ناسیونالیستی بودگرایی و جنبش

ایرن اهمیرت و ایرن    . دادندیحدی بود که برخی آن را از دموکراسی مردمی تشخیص نم

خودنمایی ملی گرایی باعث به وجود آمدن مباحث مختل  راجع به ملری گرایری، ملرت،    

 . قومیت و نیر ارتبا  این مقوالت با عصر مدرن شد

کهن گرایان و نوگرایان، دو ملتب مهمی بودند کره سرعی برر تحلیرا و تفسریر ایرن       

ای دانسرتند برا ریشره   را مقروالتی مری   کهن گرایان ملت و ملری گرایری  . مقوالت داشتند

. کردنرد هرا و ملری گرایری تککیرد مری     تاریخی و بر میرا  و قدمت تاریخی و قومی ملرت 

ی مطالعره  ها ملتب دومی بودند که توانستند تکثیرات بسیار زیادی را بر عرصهمدرنیست

کره ملرت و    هابسربام متفلرانی مانند گلنر، اندرسن و. ملت و ملی گرایی بر جای بگذارند

ها و نظرام  ملی گرایی را حاصا مدرنیسم و تحوالت سرمایه داری، ارتباطات مدرن، رسانه

در مقابا این دو ملتب، ما شاهد شلا گیری ملتب سومی با . کردندآموزشی قلمداد می

باشیم که نقدهای مهمی بر دو ملتب به ویژه برر نظریرات و   محوریت آنتونی اسمیت می

آنتونی اسمیت با تککیرد برر ضررورت در نظرر گررفتن      . ها وارد کردستهای مدرنیاندیشه

هرای  زمان و ملان، به کارگیری روش جامعه شناسری تراریخی و پرهیرر از تعمریم مردل     

نظری اروپامحور، سعی در اراوه نظریاتی داشت که قابلیت بررسی ملت و ملری گرایری در   

سمیت با تفلیک میان زمان پیردایش  در واقع آنتونی ا. ی نقا  جهان را داشته باشدهمه

ملت و ملی گرایی، ملت را حاصا تاریخ و ملی گرایی را حاصا مدرنیته شدن و تحروالت  

اسمیت نقدهای مهمی را بر نظریات متفلرران مدرنیسرم بره    . کردعصر مدرن قلمداد می

هرا  نیستاز نظر او برای بررسی ملت نباید آن گونه که مدر. هابسبام وارد کردویژه گلنر و

ای قلمداد کنیم که ریشره در سررمایه داری و   ای اتفاقی و حادثهاعتقاد دارند آن را پدیده

تحوالت جهان مدرن دارد بلله ملت یک فراشد است، ملت همرراد برا تراریخ و میررا  و     

ی ملرت و  با توجه به اهمیت مسئله. ی قومی است نه سرمایه داری و صنعتی شدنریشه
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باشیم که همواره مباحث مختلفی در رابطه با ملرت  ان ما شاهد این میملی گرایی در ایر

در بررسی ملت و ملری گرایری در ایرران برا     . و ملی گرایی در ایران نیر وجود داشته است

توان به این نتیجه دست یافرت کره برداشرت    تلیه بر نظریات کهن گرایان و نوگرایان می

ایران ساختارگرایانه بوده و هرر کردام صررفا     این دو ملتب در مورد ملت و ملی گرایی در

کهن گرایان ملت و ملری گرایری در ایرران را امرری برا      . کنندنیمی از واقعیت را بیان می

هرا ملرت و هویرت ملری در ایرران را      کنند و در مقابا مدرنیسرت سابقه و کهن فرض می

مرورد ملرت و   دیدگاه کهرن گرایران در   . دانندمدرن و محصول تحوالت سرمایه داری می

توانرد درسرت باشرد امرا برداشرت      ها در مورد ملی گرایی در ایران مری دیدگاه مدرنیست

ها مبنی بر مدرن ملتب کهن گرا مبنی بر تاریخی بودن ملی گرایی و برداشت مدرنیست

هرای  در مقابرا دیردگاه  . توانرد در رابطره برا ایرران صرحت داشرته باشرد       بودن ملت نمی

توانیم از نظریات تاریخی نگر آنتونی اسمیت در رابطه برا  ملتب میساختارگرایانه این دو 

اسمیت با پرهیر از هرگونه تعمیم در بررسری  . ملت و ملی گرایی در ایر ان استفاده کنیم

ملت و ملی گرایی و با تفلیک قاوا شدن میان ملت و ملی گرایی، ملت را کهرن بنیراد و   

گاه اسمیت در مرورد ملرت و ملری گرایری در     دید. داندقدیمی و ملی گرایی را مدرن می

در واقع اسمیت در بررسی ملت و ملی گرایی در کشرورهایی  . تواند مناسب باشدایران می

هرای پرس از   های پریش از ناسیونالیسرم و ملرت   مانند ایران با تمایر قاوا شدن بین ملت

کنرد  قلمداد می( مپیش از ناسیونالیس)ناسیونالیسم، ایران را در زمرة کشورهای دسته اول

-و با تاکید بر عنصر قومیت در ایران، قدمت و تاریخی بودن ملت را در ایرران ثابرت مری   

ی دیدگاه اسمیت در بررسی قومیت، ملت و ملری  یلی از نلات مهم و متمایر کننده. کند

-ها سعی در تعمریم مردل  گرایی در ایران و سایر نقا ، این است که بر خالف مدرنیست

اروپا محورانه در مورد ملت و هویت ملی به تمام نقرا  جهران نداشرته و بره     های نظری 

بنرابراین آنترونی    .نمرود های تاریخی کشورها به صورت جداگانه توجه میتاریخ و ویژگی

اسمیت به طور مشخصی از حد بحث مهم میان بررسی کنندگان ملت و ملی گرایری، در  

او با نگاه دقیا جامعه شناسی تراریخی  . ر رفتها، فراتمورد قدیم بودن یا مدرن بودن آن
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های موجود مربو  به تاریخ و تمدن بشری، هم دیدگاه کهن گرایران  و با استفاده از داده

دهرد و از طرفری دیگرر برا نقرد      مورد تکیید قرار مری « نسبی » و هم نوگرایان را به طور 

ت و ملری گرایری   های دو ملتب توانست کمک بررگی به مباحث و مطالعرات ملر  کاستی

 .کند
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