یک توضیح کوتاه
این نوشته چند سال پیش در نشریهای دانشجویی که توفیق چندانی هم در جذب مخاطب نیافت
برای نخستینبار چاپ شد؛ اما وضعیت اکنون جهان و باالخص خاورمیانه مرا بر آن داشت که دوباره
و اینبار از طریق "منجنیق" آن را منتشر کنم .در وضعیت به شدت متخاصم اکنون که گفتمانهای
ناسیونالیستی و فاشیستی به سرعت در حال رشد هستند برخورد آشکار و واضح با آنان امری
ضروری است .از آنجایی که هرگونه گفتمان سیاسی با زنان به طور مستقیم در ارتباط است ،هرگونه
مواجهه با این گفتمانها نیز "باید" موضع خود را آشکارا در مقابل مسئلهی "زنان" و چگونگی
مفصلبندی آنان در این گفتمانها آشکارا و واضح بیان دارد .در موقعیت کنونی که خاورمیانه بیش
از پیش در تب گونهای ملیگرایی بهظاهر لیبرال دستوپا میزند و جهان در پس ملیگراییهای به
ظاهر بیخطر ،فاشیسم را هرچه فربهتر میگرداند ،نیاز به برخوردی آشکار و موضعی روشن بیش
از پیش الزم است و چنین موضعی "باید" بتواند در برابر انقیاد واقعیت و قلب حقیقت دست به
آشکارگی و عیانسازی موجودیتهای منقلبشده و مصادرهگشته بزند.
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چکیده
هر گفتمان خاص بنا به مفصلبندیهای معنایی خود دالهایی را در درون خود پرورش میدهد؛
دالهایی که گاه معیناند و بهخوبی در چهارچوب رژیم حقیقت آن گفتمان خاص قرار گرفتهاند
و گاه شناور بوده و معناهایی متفاوت بنا به موقعیت سوژه یا ابژه بودن مییابند .در گفتمانهای
سیاسی -البته اگر بتوان اساساً گفتمانی را غیرسیاسی دانست -دالها حول یک معنای مرکزی
میچرخند ،محوری که به فضای اطراف خود تعین بخشیده و سعی در گردآوری دالهای شناور
در اطراف خود را دارد .در میان گفتمانهای سیاسی شاید هیچ گفتمانی به اندازهی ناسیونالیسم
در این امر موفق نباشد؛ گفتمانی که با مصادرهی تمامی دالهای اطراف خود و با هر مصادره
هرچه فربهتر میگردد .در این گفتمان که بهشدت قادر به مصادرهی تمامی مفاهیم اطراف خود
است ،مفهوم و موجودیت «زن» نیز ،همچون سایر مفاهیم ،در مسیر دستیابی به تفوق سیاسی
مصادره گشته و به سه ساحت درهمتنیدهی مادر/همسر/خواهر تقلیل مییابد .به همین دلیل و
بنا به چهارچوبهای معنایی ناسیونالیسم است که این گفتمان مهمترین پایگاه پدرساالری و یا در
معنایی عامتر نرساالری ،در میان گفتمانهای سیاسی است.

مقدمه
قبل از هر چیز بهتر است که به تعاریف ناسیونالیسم نگاهی کوتاه انداخته شود:
علیاکبر دهخدا آن را «تعصب ملی ،احساسات ملی» تعریف کرده است و دکتر معین نیز همان تعریف را
ارائه نموده است .فرهنگ عمید ناسیونالیسم را «دلبستگی شدید کسی یا گروهی به نژاد ،فرهنگ ،زبان و
همهی مظاهر ملیت و قومیت خودی؛ ملیگرایی» تعریف کرده که در مفهوم دلبستگی ملی با دو تعریف
پیشین مشابه است .فرهنگ انگلیسی النگمن ،ناسیونالیسم را «اشتیاق گروهی از مردم با نژاد ،ریشه و
زبان مشترک برای احقاق کشوری مستقل» تعریف کرده است و در تعریفی دیگر آن را «عشق به کشور
خود و باور به برتری و بهتر بودن آن نسبت به دیگر کشورها ،ملیگرایی» وصف کرده است؛ و در نهایت
فرهنگ آکسفورد ناسیونالیسم را «نوعی حاد از احساسات یا اصول و قواعد ملیگرایانه که با یک حس
برتری نسبت به سایر کشورها تشخص یافته است» تعریف میکند.
عنصر مشترک در تمامی این تعریفها ،فارغ از هستهی وجودی ناسیونالیسم که یک هستهی ذاتاً نرینه
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است ،باور به حقانیت وجود یک کشور مستقل از سوی گروهی از مردم که دارای خواستگاههای نژادی و
زبانی مشترک هستند ،است و در نوع رادیکال آن باور به برتری این کشور یا نژاد خاص بر سایر کشورها
و نژادهاست .این عنصر مشترک همان دال مرکزی این گفتمان است؛ همان محور مرکزی که تمامی فضا-
مکان اطراف خود را مصادره کرده و مفاهیم اخالقی ،اجتماعی ،سیاسی و نژادی و ...را از نو و در راستای
تفوق خود بازتعریف میکند .شایان ذکر است که در این نوشته منظور من از ناسیونالیسم ،شکل توأم با
نرساالری آن است -البته اگر بتوان اساسا شکل دیگری برای آن متصور بودـ.

 1ـ زن به مثابه مام میهن یا مادر شهید/مبارز
از میان نهادهای اجتماعی ،خانواده از بیشترین میزان اهمیت برخوردار است؛ نهادی که میتواند در درون
خود وظیفهی انتقال مفاهیم ایدئولوژیک یک گفتمان سیاسی خاص را از نسلی به نسل دیگر به بهترین
شیوه انجام دهد .سه رکن اساسی هر خانواده ،پدر ،مادر و فرزندان هستند که در پیوندی بیولوژیک یک
کلیت متعین و گاه نامتعین بهنام خانواده را تشکیل میدهند .در گفتمان ناسیونالیسم پدر به مثابه پایگاه
تعینبخش و مادر به مثابه پایگاه تولیدمثل و ضامن بقا ،و گاه تعینبخش؛ و فرزندان نیز به مثابه ظروفی
که باید برای پذیرفتن چهارچوبهای معنایی رژیم حقیقت آماده گردند ،مفصلبندی میشوند .بعد از نقش
پدر ،همچون پایگاهی که باید پاسدار رژیم حقیقت باشد ،نقش مادر مهمترین اهمیت را داراست که این
اهمیت از دو مؤلفهی بسیار مهم نشأت میگیرد .نخست اینکه ،مادر همچون زهدانی مقدس ،فرزندان
و مبارزان آینده را تولید میکند و دوم آنکه مادر ،چون دارای جایگاهی مقدس بوده و نمادی از پاکی
و آرامش و مهر است ،میتواند بهترین ابژه برای نمادپردازی ایدئولوژیک باشد .به دلیل همین پتانسیل
نمادپردازی ،نقش مادر ،گذشته از تولیدمثل ،مفاهیم دیگری را نیز در اطراف خود شکل میبخشد« .مام
میهن» یکی از این مفاهیم مقدس است .زمین از ابتدای درک آن توسط بشر ،حامل مفهومی زندگیبخش
و منشاء حیات ،نعمت و مهر بوده است؛ مفهومی که پس از شکلگیری یکجانشینی و ملزومات توأم با آن
همچون خاک ،سرزمین ،مأوای زندگی و بعدها کشور و میهن و آغاز پدرساالری ،به موجودیت و جوهرهی
«زنانگی» پیوند خورده تا هم ارزشی کاذب را برای زنان فراهم آورد و هم پیوندی مقدس با مفهوم مالک-
مایملک ،در قالب محتوای جنسی /پدرساالرانهای چون «ناموس» را تعین بخشد .پس از آنکه این پیوند
شکل میگیرد« ،زن» همچون زمین به مایملک انسان درمیآید ،البته انسانی که ادارهکنندهی زمین ،و یا
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به تعبیری صحیحتر ،سرزمین است؛ یعنی مرد یا پدر.
با آغاز نیاز به کشورگشایی و توسعهی مرزهای یک کشور ،موجودیتهایی چون ارتش و قدرت نظامی
در ابتدا بر روی محور تعداد و شمار نظامیان بنا میگشت و در همین راستا تولیدمثل و افزایش جمعیت
بسیار دارای اهمیت بود .نقش فرزندآوری و بهطور اخص نَرآوری ،که به مادران اختصاص داشت سبب
میشد که ارزشمند بودن آنان برای گفتمان سیاسیِ غالب و به تعاقب آن نیاز به کنترل و صیانت هرچه
بهتر این موجودات با ارزش بیش از پیش عیان گردد.
با شکلگیری امپراتوریها و در پی آن به زیر سلطه رفتن اقوام مختلف توسط این قدرتها و بعدها آغاز
نخستین اعتراضها علیه این نوع از حکومت ،مفاهیم ملی یا ناسیونالیستی کمکم شکل گرفته و بدل به
ِ
کشمکش گفتمانی از دو زاویه بهشدت
گفتمانی پرقدرت در مقابل گفتمانِ غالب گشتند .نقش زنان در این
تقویت میگردد؛ نخست همان نقش ثابت مادرانگی و زهدان مبارزان آینده بودن و دوم همین نقش در
مفهومی نژادی و اختصاصیتر ،یعنی تفوق جمعیتی یک نژاد خاص بر دیگری حتی در هنگامهی صلح
یا عدم آغاز جنگ مقرر .در این گفتمان جدید ،زنان هرچه بیشتر دارای اهمیت میشوند ،چه به لحاظ
فیزیکی و چه ایدئولوژیک ،چرا که هر زن بالقوه یک مادر نیز هست :مادری که میتواند با تهییج احساسی
فرزندان خود و دیگران به تحکیم هرچه بیشتر گفتمان ملی در الیههای اجتماعی مردم بپردازد .کارکرد
دیگری که باز هم اهمیت زنان را در نقش مادرانگی خود پررنگتر میکند کارکرد جنسی /پدرساالرانهی
آنان است .ناسیونالیسم با انگشتگذاردن بر روی مفهوم غیرت و پاسداری از نوامیس میتواند بهراحتی
موجی از تهییج احساسی /سیاسی را در میان حامیان خود به راه بیاندازد که شاید هیچ مفهوم دیگری
حتی دینی -چنین قدرت تأثیرگذاریای نداشته باشد .باارزشترین و شاید حساسترین مایملک پس از خودمیهن در مفصلبندیهای معنایی یک ناسیونالیست نَر ،زن و یا به تعبیری دیگر ناموس اوست که رژیم
حقیقت نیز تحت چنین گفتمانهایی بهشدت از آن استفاده میکند" :اگر دشمن خارجی و بیگانه وجود
دارد و سد راه ما برای رسیدن به استقالل و شکوه میهن است ،مهمترین خطری که پس از سرسپردگی ما را
تهدید میکند توهین و هتک حرمت نوامیس ماست" .این یکی از و شاید پرقدرتترین مفصلبندی معناییِ
سیاسی-عقیدتیای است که ناسیونالیسم برای تهییج احساسات عمومی از آن بهره میگیرد؛ چراکه هر زن
بالقوه مادر/همسر و یا خواهر یک فرد مذکر است که باید از تقدس آنان پاسداری کرده و در راه این
صیانت اگر الزم بود جان خویش را نیز فدا کند.
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بستر دیگری که این گفتمان در آن از زنان بهعنوان «مادر» سود میجوید ،کسب حقانیت و مشروعیت از
سوی مللِ دیگر است .چون زنان بهعنوان مادر برای چنان رژیم حقیقتی بسیار باارزش هستند ،فقدان و
مرگ آنان نیز بهشدت مهم است و بهعنوان موجودی مورد ظلم واقعگشته ،پس از کودکان ،بهترین گزینه
برای تبلیغات ایدئولوژیک هستند .از آنجا که ،برای نشاندادن مظلومیت مضاعف ،مادران اغلب در سنین
باال تصویرپردازی میشوند بهشدت قادر به برانگیختن شور ملی و احساسات ظلمستیزانه هستند؛ اما
احساساتی که کانالیزه گشته و در راستای اهداف گفتمان غالب ملی مصادره میگردند .اشک یک مادر که
فرزند خود را در راه میهن از دست داده است و به تعبیری شهیدی را نثار میهن کرده است ،بهترین شوینده
برای ذهنهایی است که باید در راستای تفوق سیاسی رژیم حقیقت به خدمت گرفته شوند.
ارزش مقدسی که در این گفتمان برای «مادر» خلق میگردد وی را از پتانسیل هرگونه مخالفت تخلیه کرده
و ناچار به درونیسازی این ارزش میکند .هر ماد ِر مخالف مبارزهی ملی ،در گفتمان ناسیونالیسم و رژیم
حقیقت آن ،یک خائن به خاک و میهن قلمداد میشود که دشمن را تغذیه میکند؛ و به همین دلیل در
مفصلبندیهای معناییِ رژیم حقیقت از عرش برین مام مقدس به ِ
فرش روسپی دشمن تنزل جایگاه داده
خواهد شد.

 2ـ زن به مثابه همس ِر شهید /مبارز
پس از نقش مادرانگی شاید هیچ مفهوم جنسیتیِ دیگری به اندازهی مفهوم «همسر» در یک گفتمان
سیاسی که از آبشخور نرساالری نیز تغذیه میکند حائز اهمیت نباشد .همسر قبل از هر چیز در چنین
گفتمانی یک مایملک باارزش است؛ شیءای که چند دال تعینبخش را حول خود گرد میآورد .نخست
اینکه «همسر» فارغ از نقش مادرانگی بالقوه باید مأمن آرامش و تجدید قوای مرد و در هنگامهی سختی
یار او برای عبور از این بُرهه باشد؛ دوم اینکه چون وی بکارت -البته مفهوم بکارت بیشتر در گفتمانهای
ملی/مذهبی در ادیان توحیدی مطرح است -و یا تعهد جنسی-عاطفی خود را نثار «شوهر» کرده است
به موجودیتی بسیار باارزش بدل میگردد که هرگونه هتک حرمت و دستدرازی جنسی به وی از سوی
دیگری ،تابو بوده و باعث ایجاد احساسات نرینهی حادی چون «غیرت» میشود .حال اگر این توهین
به ساحت مقدس «ناموس» از سوی دشمنی خارجی و یا غیرخودی صورت گرفته و یا امکان رخدادن آن
وجود داشته باشد ،میتواند به عاملی بهشدت باارزش برای مصادره توسط ایدئولوژی حاکم بدل شود.

7

افسانهی توانمندسازی زنان
ناسیونالیسم با مفصلبندی و کانالیزهکردن این احساسات و باالخص عصبیت نرینه ،از آن برای بسیج
عمومی و مشروعیتبخشی و تفوق گفتمانی خود استفاده کرده و مفاهیم مقدس دیگری چون «همسر
شهید»« ،همسر مبارز» و در بستری دیگر همسری که عامل تجدید قوای احساسی شوهر خود برای تداوم
مبارزه است ،را میآفریند.
ارزش کاذبی که این گفتمان برای زنان در مقام «همسر» تدارک میبیند ،افتخا ِر داشتن شوهری مبارز
است؛ شوهری که غیرمستقیم عشق خود را به همسرش از طریق مبارزه برای رهایی وی از خطر تجاوز و
هتک حرمت توسط دشمن ،ابراز میکند .زن در مقام «همسر» در این گیرودار ارزشی ،یا باید نقش خود را
پذیرفته و به قول فوکو نظارت را درونی گرداند و ارزش دوچندان بخشد و یا اینکه پذیرای برچسبهایی
چون خائن یا روسپی دشمن گردد؛ چراکه در صورت هرگونه مخالفت با مبارزه ،با این مفصلبندی معنایی
ملی /میهنی مواجه است که "مخالفت وی باعث تضعیف روحیهی شوهر و به تعاقب آن تشدید روحیهی
دشمن خواهد گشت!"

 3ـ زن به مثابه خواهر یا شیرزن مبارز
این نقش سوم ،که بهنوعی آخرین مفصلبندی معنایی ناسیونالیسم برای تفوق ایدئولوژیک خود از طریق
مفاهیم جنسیتی است ،نسبت به دو نقش پیشین دارای جوهرهی عملی بیشتری است؛ چرا که زنان در این
جایگاه میتوانند خود در نقش «مبارز» ظاهر شوند.
در گفتمان نرساالر بعد از مادر و همسر ،نقش «خواهری» دارای اهمیت جنسیتی کمتری است ،چون
در هر صورت این موجودیت خود به مایملک دیگری -البته یک دیگریِ خودی که اغلب بهطور استعاری
در مقام «برادر» نیز قرار میگیرد -بدل گشته و غالب بار غیرت نرینه را به شوهر آیندهی خود انتقال
میدهد و وظیفهی پاسداری از تقدس جنسیاش به شوهر منتقل میگردد .اما این میزان از عصبیت نرینه
برای تفوق گفتمان ناسیونالیسم از طریق این نقش کافی نبوده و این گفتمان برای استفادهی هرچه بهتر
از این جایگاه نیز مفصلبندیهای معناییِ الزم را تدارک میبیند .یک زن که بالقوه خواهر یک مبارز نیز
هست ،تا قبل از ازدواج پتانسیل این را دارد که خود بدل به «مبارز» شود؛ مبارزی که در راستای اهداف
واالی میهنی از جان خود نیز مایه میگذارد .میتوان گفت که پیدایش این خواست و کشش برای مبارزه در
میان زنان یکی از عوارض اجتنابناپذیر مفصلبندیهای گفتمانی رژیم حقیقت ناسیونالیسم است؛ چراکه
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چنین گفتمان سیاسیِ نرینهای بهترین و کارآمدترین کنترل و نظارت را در همان نقشهای پیشین «مادر»
و «همسر» میتواند بهکار ببندد .یک مادر و یا همسر منفعل را بسیار آسانتر میتواند کنترل کرد تا یک
«خواهر» مبارز را که ادعای فاعلیت کرده و خود را همسنگ با برادران و یا پدران مبارز میداند.
بنابراین در پی بهوجود آمدن چنین خواستهایی در میان زنان ،رژیم حقیقت ناچار است که چهارچوبهای
معنایی تازهای را خلق کند که هم بتواند این رانهی «سوژه خواهی» یا خواست سوژه بودن را در میان زنان
کنترل کرده و بر آن نظارت داشته باشد و هم از توان فیزیکی-جنسی آنان در راستای اهداف خود بهره
گیرد؛ بهعبارت دیگر یک معادلهی بُرد-بُرد را میان خود و این طیف از زنان شکل بخشد .البته با این قید
که بُرد حقیقی درنهایت با رژیم حقیقت باشد و روگرفتی انتزاعی و افیونی از بُرد را برای این زنان آرایش
بخشد.
گفتمان نرساالر بهدلیل چهارچوبهای جنسیتیای که در آنها زن را بهخاطر فقدان فالوس در مقام جنس
دوم قرار میدهد ،این احساس تحقیر را در زنان شکل میدهد که برای برآمدن به مقام انسان کامل ،آنان
باید همسان مردان شوند .از آنجا که فقدان فالوس غیرقابل جبران است ،زنان در پی شبیهسازی فیزیک
ظاهری و جایگاه -به دیگر سخن جایگاه اجتماعی /ارزشی -خود برمیآیند تا موجودیت ایجابی خود را
نخست به خویش و سپس به مردان ثابت کنند .اگر این عنصر فقدان ،مجال رشد بیابد بهشدت دارای قدرت
گشته و میتواند به هر طرفی کانالیزه شود .همین قدرت بالقوه و عصبیت ناشی از فقر جایگاهی زنان
است که ناسیونالیسم به بهترین شیوه در راستای اهداف خود از آن بهره میگیرد .بهترین راه استفاده از
این عصبیت ،مفصلبندی آن همچون امکانی دوسویه و ارزش دووجهی است :نخست تحقق بخشیِ میل به
تشابه با مردان از سوی زنان مبارز از طریق تنها حالت ممکن که همین «مبارز» بودن است و دوم برآمدن
به جایگاه «شیرزن مبارز» که در مقام مبار ِز میهن ارزش اجتماعی را نیز با خود به همراه دارد.
این «شیرزن مبارز» خواهری فداکار میشود که هم مبارز است و هم بالقوه -البته شکلگیری این نقش
الزامی نیست و ممکنالوجود است نه حتمی -زنی در خط مقدم مبارزه که میتواند در گیرودار جنگ و
یا مبارزه منبع آرامش عاطفی-جنسی برای مردان مبارز نیز باشد؛ چنین سوژهی قدرتمندی که هم «زن»
است و هم عامل تهییج چالشطلبی نرینه بدل به ابژهای رویایی و ایدهآل برای فانتزیها و رویاهای جنسی
میشود ،ابژهای مهم که حامل مفصلبندیهای معنایی قدرتمندی در نسبت با تصویر جنسیتی نرینهی
مردان از خویش است .در این مفصلبندی پیچیده ،ناسیونالیسم با مصادره کردن رانهی «سوژهخواهی»
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زنان ،هم آنان را آکنده از شوقی کاذب ،ناشی از تشابه با مردان و در نتیجه التیام حس فقدان فالوس،
میکند و هم از قوای فیزیکی و جنسی آنان همچون رانهای برای کشیدن مردان بهسوی مبارزه بهره
میگیرد؛ به تعبیری ،استفاده از گوشتهای دم توپ برای هر چه بیشتر کشیدن گوشتهای بیشتر به دم
توپ! آپاراتوس سیاسی-تبلیغاتی ناسیونالیسم با استفاده از تبلیغات مضاعف ،این زنان را همچون چالشی
هویتی برای مردانی بَرمیسازد که شاید میلی به مبارزه ندارند .تصویر یک زن مبارز که شجاعتش را به رخ
میکشد ،برای مردی با جهانبینی نرساالر ،چالشی خطرناک برای هویت نرنیهی وی است؛ چالشی که وی
را با این مفصلبندی معناییِ جنسی-هویتی روبهرو میکند که" :اگر او (زن مبارز) میجنگد؛ اما من جرأت
جنگیدن ندارم ،پس وی «مردتر» از من است! درحالی که چنان زنی فالوسی هم برای اثبات مردانگی و
برتری جنسی خود ندارد!؛ پس چنانچه من نیز به مبارزه برنخیزم غیرمستقیم این ا َنگ را برخود نهادهام که
از یک زن کمتر مردانگی دارم!" در این مفصلبندیها رژیم حقیقت ،بازیای چندسویه شکل میدهد که
با کمترین هزینه بیشترین سود را برای تفوق گفتمانی ناسیونالیسم در پی دارد.

سخن آخر
هر گفتمان سیاسی ،بنا به مقتضیات و اهدافی که بهدنبال آن است ،بخشی و گاه تمامی فضای معنایی
اطراف خود را بلعیده و با مصادرهکردن مفاهیم این فضا ،آن را از آن خود میکند تا در راستای اهداف
خود بهکار گیرد .اما گفتمان سیاسی جدای از سایر گفتمانهای موجود در فضای اجتماعی یک جامعه
نیست و تمامی این گفتمانها مستقیم و غیرمستقیم بر یکدیگر تأثیر گذارده و از آبشخور یکدیگر تغذیه
میکنند .در جامعهای نرساالر که طبقهبندیهای جنسیتی بر آن حاکم است ،این نوع گزینشهای جنسیتی
به گفتمانهای سیاسی نیز نفوذ کرده و آنها را تحت تأثیر قرار میدهند و وادار به واکنش میکنند؛ حال
این تأثیر میتواند از سوی رژیم حقیقت سیاسی غالب مورد استفاده قرار گیرد و یا اینکه بهعنوان یک
عنصر ضدعقیدتی برای کسب مشروعیت از سوی طیف خاصی از مردم طرد شود .آنچه عیان است این است
که ناسیونالیسم چون ریشهها و بنیادهایی اساساً نرساالرانه و یا پدرساالرانه دارد ،در جوامعی که گفتمان
نرینه دست باال را دارد و دارای بیشترین حمایت حکومتی است ،از این گفتمان جنسیتی بهره میگیرد
تا بر تفوق سیاسی-گفتمانی خود بیافزاید و حقایقی را پنهان دارد که تبعیض جنسیتی ،استفادهی ابزاری
از زنان و بهرهکشی جنسی و خشونت علیه زنان را بازتولید میکنند ،و چنان بازتولیدهایی را در راستای
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اهداف خود بهکار گیرد« .زن» در چنین دایرهی گفتمانیای یا مادر/همسر/خواهر-ی فرشتهخوست که در
راه مبارزهی ملی /میهنی گام برمیدارد و یا روسپیای خائن است که مزدور دشمن است و در این میان
تنها چیزی که نیست یک «انسان» است؛ انسانی که نه تنها در برابر مسئلهی جنگ و دفاع و مسائل ملی/
میهنی دیگر حق انتخاب دارد بلکه اساساً چون آزاد است در برابر تمامی مسائل انسانی دارای حق انتخاب
است؛ نه ابژهای منفعل که تنها و تنها باید در پرتو ایدئولوژی ملی /میهنی موجودیت خود را تعریف کند
و یا موجودیتش توسط چنان گفتمانی تعریف و تعین یابد.
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