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 Iم "��ت؟��
  ����و��

  "�د '��� $و&�%� $#ر�ف ھ� و 1

د ���و��د، �$�ب ھ� در �ورد ��ت ھ� �� ��� آن را �� ��� $وا�د�� ھ�( � از '��� �$�ب ھ���«
$و ورا ا) Jacques Barsonا�ن '��� ژاک ��ر�ون (» از �������ت ا�ت.…�� �و�$ن آن
) در آ�3ز اول �0ل �1 �$�ب اش در ��ره  0و��0ت ��ت �����Otto Klineberg �رگ (

�� �� در�ت ���د، �6ط ���د 78وه ���م �� ا�ر �ر&«ھ� �6ل 5ول �� ��د و �#د "��ن ادا�� دھد: 
و اد�� ��  . �������ت �ر ورد 11���8»�د$� %�: �1 $#داد ز��د �$�ب ھ�ی �����ن �و�$� �ده ا

����و��
��م در �را�رھر $#ر�>� از  ود ��6و�ت  در آن �=>$� ا�ت �� ����و��
��م � 0و�0ً 
د:ل وا5#� و'ود �دارد �� �<و�د ��ت �و�� ا�$ ھ�(..«: �� ��د�5ول � آن را���ن داده و 

�ل ���د �� �"��ت. ھ�( ��� �و�ق ��ده ا�ت $#ر�>� را ارا@� دھد �� از �ظر �>=وم آن 5در �
��� $� �ده  0ر ا��0و'ود �دا�$� ���د و �1 $#داد ��8 »ا�رھ�«و  »ا��ھ�«در آن  �
�<�ه ھ� 

$��ز ���د  ھ�ی د�<ر ا��5م '��8ت از آن را$� �ردم �� �%وی ر&��$� �� ����ر�د ��ت ھ� را 
 . 12»در طول ز��ن در آن ز��$� ا�د�� 

) ا���ن ا�ن را �� �رای ����و��
��م $#ر�>� �$وان �Bدا  Robert Mac Iver رو�رت �1 ا�ور(
�ن �� دا�د.  ��ود، ا70ً ����» C��D� �� م��
 �#�ل ��� ��� $وا�د �� ��ل ا�ژ�$�و آ��ھ��=��دن ����و��

�� ھ��ن �����B �� ����و��
��م �رای $�ر�E �و���ن و دا����دان �8وم ا'$���8  13.» رک �ود(���8) د
�رد روی «
� ��ز ا�ت، �رای �1 �=رو�د �8دی �1 دو
ت ���، �رای �FG� 1 و �����ر �3ر وا&

�� �رای ����ری، �1  -�رای او �$��>��� �� $�=� �3
��ً و » '�ده���
G��  .�8دی و �� درد �ر ا�ت
�دون و5>� �� ز��ن  و5$� از �1 �=رو�د �8دی در �ورد �#��ر ھ�ی �1 ��ت �وال �ود، ا�Dراً 

 ��$رک، ��ط�6 ای �� �رز ھ�ی �#�ن و ھم �ژاد ��$رک (��ل ��و
وژ�1) ا��ره �� ��د. آ�� وا�#5ً 
 "��ن ا�ت؟

                                                             
11 Otto Klineberg, Die menschliche Dimension in den internationalen Beziehungen, Bern und 
Stuttgart 1964, S. 140, zuerst: The Human Dimension in International Relation, New York 
1964. 
12 Rupert Emerson, From empire to Nation, a. a. .O. , S. 90 
13 Robert M. MacIver, Regierung im Kräftefeld der Gesellschaft, Frankfurt o. J. S 162, zuerst 
The web of Gouvernement, New York 1948. 
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. ز��ن آ
���� را �� �ردد�1 �#��ر ���ت، رد �� �$#�ق ��5ل ا�$>�ده �ودن ز��ن �� �D ا�� �� ���
�� ��ور 0%�ت  �4د) �� �و�رد��ن (در ا��'� در وھ�� � �ت �ردم و ��ت �$رادف ھم ا�$>�ده 

 7%د ا5ل �� �8وان ز��ن 8وام در  �1 � �� از �و�س و 
و�زا��ورگ. ا�<����: آ
��ن، ا$ر�ش، ���د
ا�$را
��. �را��وی در  �، ھ�د و، ا�ر
�د، آ�ر���، ����دا، ا�ر����6 '�و��ر�$����د: �� �و��ور 0%�ت 

د. ��=ود�� ز��ن �� ����D �� �و��ور (�را���، ��'�م، 
و�زا��ورگ، �و�س، ����دا) 0%�ت  5
 '�و�� و آ�ر����� ��ور ($��م آ�ر����� �19د �� در �� ر���#��ر ���ت را ز��ن ا���Bوی �� �Dوت 
����دا "�د�ن ز���� �� ����د،  ، ��'�م ود. �ر8�س �و�س�� �و�ر�زی �� ا�$����D �راز�ل) 0%�ت 

 .��14 �$وان آ�=� را ��ت �����د �دون ا�ن

 از �%ر�� د �� ز��ن ����� �و�#��ر، �� و&�%ت ���ن داده  �� ������D و'ود 8دم �ود��دی ز��ن 
$=� �رای رد �� ا����5 �ذا�6ط� $��وری را �� ����ش را �#�ل �رده و �وده �� ا%����ت ��� ا��0 ھ�ی

. ا�ن �� و&�%ت در �� ��ر�ددر  د�ت  آن را ر��دن �� �ط�
��ت ��ن �رای ا�$6رار �1 دو
ت ���
، �#�� در '��� �� �ط�
��ت �رای ا�$76ل ��ور  ودی �� ��د�ورد ارو�Bی �ر�5 و '�و�� 0دق 

 ��� ورو ز����، �را�'�م �� آزادی از %����ت ا�Bرا$وری را�ش آ
��ن،ھ�ی �ر ���B '��8ت 
 �د. �و'ب �Bدا�ش "�د�ن دو
ت ��� و �و��ر�� ھ����ورگ ر��د

 �� �#��ر ز���� ا�ن �$�'� %�0ل �� �ود �� در ا��'� 0رف ��B<�ه ھ�ی ��15 �1 �ظر ا�دازی د6�5$ر
ز��ن ��$رک �6ط�  �1 �روه از �ردم و'ود دارد �� در� �$�ن ا�د�و
وژ�1 �رای ��$ر��ت 6��8$ر 

�س) $��رز  �1 '��#� ���$�ً ا����=� در  � شاز �1 ای  $��ور ���$���B���) ده�"�Bو $و�ط آن �� ��د 
د
ل ��ز�د. ا�� �� و'ود آن ھم �و'ود�ت ����و��
��م را را � �ط�
�� �1 دو
ت ��$6ل ��� ��  واھ�د

 ���ن �رده ��� $وا�د.

ل ا�ت �� آ�� �� �3ر از �#��ر ��زھم ��5ل �وا - واھ�د �ژاد را $#ر�ف ����د �� ھ��ن �و�� و�$5 ��
'�'��، "�ز  ��لھ�"��ن Bو�ت '�د و ر�J �وی و ھ�ی ظ�ھری �3ر �>�د ا'$���8، ����د 

�دون ھ�(  �د�� $وا )�� �#���� �>=و�� طرح�ردا�ت �� �>�د$ری را �� $وان �Bدا �رد؟ ا�ن �����Bت (
. �و'ود آ�دن 16ذا�$� �ود��ت، ���ر ��رای �Bدا�ش ��رآ�� آن 0رف � �طر 8دم  د
�ل د�<ری

 -�� ا��س $�وری �ژادی» �>�د«در ا�ن '� �ژاد  � �$�ن ��ت ھ� در ارو�B �ر ���B �ژاد ا�$وار ��ود،
 �� ��م -"�زی-$ر �رر�� �ود د�5ق . ا�ر واژه �ژاد ��� ��ت را، ���� "�د�ن ��ت را �� ت �� �1
��و
وژ�1 را ���$ر �ورد $رد�د 5رار �� %���6ت "��ن د�$� ��دی  -»�د�$را�� ای«و » ���
�«�ژاد 

دھد. و �رای $�ر�B Fد�ده ھ�ی ا'$���8 �3ر ��5ل ا�$>�ده �� ���د. �� ا�ن �و�� �>$� $و��س گ 
��ت ھ� �#�� ارو�B 0دق ��  ) در �ورد �5رۀ ا����Thomas G MasaryksG��� ��0ر��س (

 .17»رددر ارو�B و'ود �دا » ون  �
ص«�� %د ا5ل "�زی �� ��م «��د 

                                                             


 از ���رھ� 14 ����اً زھ�ی  ���در ا���� ��� اذ��ن ���د �� در  ��
 و��د دارد. ��
 #"داز�! �� آن   
15 Vgl. S 67-68 

"�'�رد ��زف (در  16 !()*���)+�� � �,
 از �(�ری ھ�ی �-ادی و Bernhard Josefرا�� �) در �/.(.��� 

 ر+� �� ا�5.�د �-اد �6*9 �7ِ ا�5.�د آ���56 �4ه ا+2 و ھ(1 �
 �4د و � ا�: �5(�� �ا�5.�دات در ا�: ��رد د>(; 

 

 #��� و ا+�س در وا>�(2 ��ارد و از �@" �?�
 ھ(1 �-اد �6*<��'B�و��د ��ارد و ا+�B5ده از واژه �-اد �6*9 ھ(1 
  را ��
 ر+���.

 Bernard Josef: nationality, its Nature and Problems, London 1929; S 31-53  
  

17 Thomas G. Masaryk, Democratic Nationalism, in; Williams Ebenstein, Hrsg, Modern 
Political Ideas, New York 
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ۀ ا�ر��� را �� �ر&�C � �$�ن واژۀ ��و
وژ�1 �ژاد �� �C��D $=داب ����و��
��م، $#ر�ف ا��:ت �$%د
 �C��D �1 ��ت �����ن �� ��زد و در آ ر�ن $%��ل ��=ود�� ا�ن طرح ھو�دا �� �ود.

���ب $�وری ��طC6 ��$رک �� �C��D 0�8ر $���ل دھ�ده �1 ��ت ��ز �� ھ��ن ا�دازه ����را و ���
"<و�� را�ط� ای ���ن «) �ر %ق �وال �� ���د �� Karl W. Deutschا�ت. ��رل د���و دوچ (

�1 '��8ت �� ��6ط� ای در �1 دھ�ده آ
��ن در �رز �و�س و �1 دھ�دۀ آ
��ن در ��%ل �%�ره 
���ل و'ود دارد؟ �� "� �>=و�� ا�ن را�ط� و وا��$<� از �1 دھ�دۀ �و�س �� �B( ���ل آن طرف 

؟ �� "� �>=و�� �ردم �ور���� ('ز�ره ای �را��وی م) �� �ردم ��س �� ��دا�ت، �رق  �رز
)Nice و�)، 'زء ��5رو �را��� ا�ت، و �� ا�$�
�� ؟ "� را�ط� و وا��$<� ��ن ��و��رک و ���>را����

�� و'ود دارد �� آن را از ��و��رک و �و�$P �� $ورا�$و (دو �=ری در ����دا م) �$>�وت 
 .18»؟د��ز

ھ�( �1 از ��ت ھ� ��ط�6 ای را �0%ب ��� ����د �� �رز ھ�ی آن �� ��ل ط��#� $و�ط  $6ر���ً 
�ده ���د. $� ھ��ن دوران �زد�1 �رز ھ�ی دو
ت ھ�ی ��� ھ����  $#��ن��%ل ھ�، در�� ھ� و �وه ھ� 

د ا�روز � ش در %�ل $��Qر �ود�د. ھ��ن �و�� �� ��Dل 
=�$�ن (Bو
�د) آن را رو�ن �� ��زد. ھر "�
ز��دی از 
=�$��� ھ� (Bو
�دی ھ�) در ���طق �ر�5 آ
��ن ز��ت �� ���د ا�� ���طق 'د�د ���و�� 

��ل ھ�ی �#د $ر Bو
�د در �رز ھ�ی ��و�� ��ن، آن را  ��ن را �� "�م وطن ��ن ��� �<ر�د، ا�� ����6ً 
 �� �C��D وطن، Bدر وطن و ��طC6 ��� ��ن ا%��س �� ���د.

 �� و'ود�ر ���B آن �� $�ر� � ا�ت ��$رک ز�ر��� ھ�ی ��ت ھ� ���ن �� دھ�د �� ا�ن $���ل �#&� 
��ل �1 ��ت �1 ��%� ��$رک ا�'�د �ده �� $وا�د �� در آن 'Qرا����� و �� ���8د �را�ط � ت �$

، ھ�( ���R �رای �Bدا�ش �ردا��د� �� �8ور و �رور و ار$��ط را ���ل �� @�طور ��Dل �وه ھ��ود 
و�س ��وده و ھ�( ا�$د:ل 'Qرا����� و'ود �دارد �� "را ���ل و ھ�ردان ���طق ا�$�
����، ��ت �

�ور���� �را��وی و 
�ران ��طC6 ا�������B ا�ت و ا�ر
�د ���
� 'ز �ر�$����ی ���ر و $#داد ز��دی 
 'ز�ره ھ�ی �0ر 'ز �و��ن �� %��ب �� آ��د.

$و�ط %زب ��زی آ
��ن ��   و�� و �رز��ن �� �C��  ً7�5راز�ده ���ن دادن �ژاد، ز��ن و  �ک، ا��
 Charles) "�ر
س �وراس (�Maurice Barresور�س ��ر�س ( ����دو�������B Cران ����و��
��م 

Maurras (م ا�'�د��
�6ش ��زی �� ��د �� ھر �� ���$ور ��د  �ده، �� ھ��ن ا�دازه �� $�ر�F ����و��
��و
وژ��� را ��5س  - �1 د�$ر�����م ('�ر �را��) 'Qرا����� . ����و��
��م آ
�����19ده �� $�=���

�ن  ��ود �� ھر �و�� $�د�ل ���ت را، "� از طر�ق $��Qر �رزھ� و �� از طر�ق �=�'رت ھ� ��ط�6ً ����
از �=�'ر�ن  �� ��زد. در ���6ل آن ا�� وا5#�ت $�ر� � ا�ر��� 5رار دارد �� �� �C��D �1 ��ت �8د$�ً 

��ل �د�$ ���Bه ا�ت.ارو 

آ���$ر�ن $�ر�F ����و��
��م $�ر�E ��$رک �1 �ردم و �رھ�J ��$رک ��ن ا�ت. �رای ار��ت 
��، ا�ت ��ت �1 روح ا�ت، �1 ا0ل �#�وی«) Ernest Renanر��ن (� R5دو "�ز، در وا .

در ز��ن %�ل  ��ز�د. ��� از ا�ن "�زھ� در ز��ن �ذ�$� و د�<ریا�ن روح و ا�ن ا0ل �#�وی را ��

                                                             
18 Karl W Deutsch, Nationalism and Social Communication: An inquiry into the Foundation 
of Nationality, 2 Ausg, Cambridge, Mass, 1966 zuerst 1953 S 18. 
19 Carlton J. H. Hayes, the Historical Evolution of Modern Nationalism, New York 1931, S 
184-211 
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��ت. ��� ��را�D ���ع از  �طرات ��3 ا�ت و د�<ری و��ق ��و�� در $���ل �� ز�د�� '�ر
��$رک '=ت ارز���د �� $ن ��راث د�ت �� ورده ������Bن. ا���ن �� ا
�داھ� �و'ود ��� آ�د. ��ت 

ھ� �� ���د.  ھ� و �دا��ریھ�، از  ود�ذ�$<���ز ھ�"ون ا���ن �Dره �ذ�$� ای طو:�� از �و�ش
ا�د، �� ھ�$�م �و'ود آورده �� �� را "��ن �ت؛ �����نا ھ�زاری �����ن، ��رو8$ر�ن ار'<زاریار'<

�ت آن �ر����ء ا'$���8 ا �ذ�$� ای 3رور آ�ر�ن، �ردا�� �زرگ و ا�$ �ر �� �#��ی %�6�6 آن، ا�ن
�ل؛ % �� ��ر ��� �ر آن ا�$وار ا�ت. ا�$ �رات ��$رک در ز��ن �ذ�$�، اراده ��$رک در ز��ن

�ت �روط ا���� �1 ��ت �ودن. ا ا�'�م ��رھ�ی �زرگ ��ھم،  وا�ت �'دد ا�'�م آ�=� ��ھم، ا�ن
«20. 

�� ھم �1 '� �ده ) '��8$� را ��ت �� دا�د �� �ر %�ب $6د�ر و �ر�و�ت Otto Bauerا$و ��ور (
���د ھم '�ن �$وارت ��ل ھ� 21ر�د �رده ا�د.ھم �� �ر�$ر ھ�ی و�ژه و ��$رک �� و �� �رور ز��ن 

 دا�$ن ھو�ت ���، ا%��س�رای  ��8ل 5وی $ر�ن�8ن $�ر�%�ت را �� دھد:  08ر  ود ر��ن $6ر���ً 
'��8$� در ار$��ط  �� در �$�'� آنا�ت  �1 $�ر�E ��� در ا $��ر دا�$ن��$رک و  �����$�ر� � 
 �� ھم%�رت ��$رک �ذ�$� را  
ذت و $%�6ر '�#�،3رور و  ای ����� ،  �طرات �� �و��%وادث 

  .22دار�د د�<ر

���8ن �%$وا �و�$� �ده ا�ت. ھر  ھ�ی از ����و��
��م $و�ط ����ری از �و���د��ن $6ر���ً  ارا@�"��ن 
��5ل �5ول �� �ظر �� ر��د ا�� ھ�( "�زی را $�ر�F �رده ��� $وا��د ز�را: "� و5ت  ھ� ارا@�ا�ن  "�د

و ���ت $��6م �� �ود؟... ارو�B  ا�ت؟ "� و5ت ��وه و '7ل و 3م �1 ��راث ��$رک، ��$رک
از ���ت ھ�ی � $�ف Bر �� ���د �� در طول �ده ھ� در آن '� ���ن �ده و �� ھم � �وط و ��زوج 
�ده ا�د ����د "1 ھ� و آ
��ن ھ� در ��ور �وھ����. ا8&�ی آن �$و
د ھ��ن ��ور ا�د، ا'داد ��ن در 

��ن ��ن و'ود �دارد و  ا�$را��%�: ھ�(  �ر�ذ�ت ھ�ی $�ر� � در ھ��ن ���طق ز�د�� �رده ا�د و
�$>�وت �� �<ر�د و  �� ا�ن �ر�ذ�ت ھ�ی $�ر� � از �6ط� �ظر ھ�ی ���7ً � ھ�وز ھر �دام آ�=� $

$ر �ردد %$� در  �� �� ��ل  ود��ر �ر ���B $�ر�E ��$رک ��$%�م ا�ن �� '�ی�زد��� ز��د آ�=� 
�� در �#&�  $ر �رد�ده ا�ت. ا���ن ھ� $� ز�����د$ر و �� ���وار �1 ��ور وا%د، ���ز�8ت آ�=�

 ن را�در $%ت �#&� �را�ط ��� $وا��د %د ا5ل ��$ر��ت $�ر� � � '=�ت �� ھم ��� ��ده ����د
 5و��) ������ Thurnwald. ا�ن ز�د�� B=�وی ھ�د�<ر و ا���ن � �وط را $ور�و
د (23$��6م ���د 

5در 5دا�$� ��  �1 ھزاره 5دا�ت دارد، ھ��ن $� �1 %����ت �� در �1 ��ور و $%ت - ��24 ���د
����و��
��م در ارو�B �Bدا �� �ود و ا�Dر ا�ن ��ور ھ� را ��  18دو
ت ھ� دار�د. ا�� در اوا ر �دۀ 

. و ا�ن 0رف در �� �رددر آن �روه ھ�ی � $�ف ا����� �� ھم �1 $�ر�E ��$رک دا�$�د، از ��ن 
���طق د�<ر ��ز �0دق ا�ت، ����د ا�Bرا$وری ����D8. �ورد ارو�B 0دق ��� ��د، ���� در �ورد 

�ر8�س در ��ور ھ�ی  ��� 5د��� ����د ا����Q$�ن و �0ر ��ن �رد��ن آن $� ا�ــروز ا%��س 

                                                             
20 Ernest Renan, Quest cue queen nation? Paris 1882, S 306-307 
21 Otto Bauer, Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, 2 Aufl. Wien 1924, S. 113 
und passim. 
22 John Stuart Mill, Consideration on Representative Government, London 1861, S 294 
23 K.W Deutsch, Nationalism and Social Communication, a. a. O. S 19 
24 Richard Thurn Wald, Die menschliche Gesellschaft in ihren ethno-soziologischen 
Grundlagen, Bd, 4: Werden, Wandel und Gestaltung von Staat und Kultur Im Lichte der 
Völkerforschung, Berlin und Leipzig 1935, S 285 und passim. 
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��$رک ھ���$<� ��� ر�د ��رده ا�ت. ا�ر �1 ��ت را از ��ظر $'�رب $�ر� � ��$رک ا8&��ش 
را �Bش �رض 5رار داده ا�م و ا�ن  $'�رب�$ن ا�ن ا�$#داد $��6م و �� ا�$راک �ذا$�ر�F ���م، �� 

 . 25 �دار�م اش راد�5ق ھ��ن "�زی ا�ت �� �� ا'�زه 

�و�$� ھ�ی ���ری از �و���د��ن �� ھر �دام �� '��� ھ�ی �$>�وت ����و��
��م $���د �� ���د، ��( 
�د �� ��د �� ���ده ا�ت: �� �و��D� Cل اد�و�د 
ور��س از �ردم �� �C��D '��8ت ارز�=� ....�

(����د �ور��) » ���  �طره �� ذھ��ت«، �ن ����ن و ا�را
�س روی �����26 دارد � �0ت �6�6%
����� و ا'$���8 �� ���ن �� آ�د و در �=�د ھ�ی  -$���د �� ���د �� از $���ل ���� ص 'Qرا�����

�Dرات آ�=� در �8ل ����� �$��ور �� �و�د و "��ن ادا�� �� دھد �� ا�ر �=�د ھ�ی ����� را �� $�
��Bده �ده ا�د و �� ����D د�$<�ه ھ�ی ا��8ل �>وذ �� �Bو�$� �#�ل �� ����د، $ ر�ب ���د در %6�6ت ��� 

» ��وو
�ت وا5#� ���«(����د » ���  �طره �� ذھ��ت«%�: ا�ر $0ور  .��27ت را ���ود �� ���د
دی ��ت از طر�ق  ��وش �دن �=�د ھ� ُ��=م و �� �>=وم ���د، ھ��ن �و�� $0ور ���و �ور��س) ���7ً 


=�$�ن (Bو
�د) "�د�ن ��ر  ���7ً  Eر��$ �� ��Dت �رده ا�ت. آن راا�$��ه ا�ت. "���

�� از '��� ھ�ی �=م ����و��
��م �راھ�م وا:س (� ��Graham Vallas �� ا��ره �� ��د، او (
�������D� ��  1زی �دارد، دو
ت �درن «ھو�ت ���و
�1 ا�راد ���ل �1 دو
ت ��� $���د �� ��د، 

آن ����Bری ��د.... ���� در اDر ���ھدات  �رو وا5#�ت در ا%��س و $>�ر �=رو�دان اش �و'ود ���د 
ا�$زا�8  د�ده �ده ا�ت �� ا�ن ا%��س �� �C��D �1 روح %�&ر، و �� �C��D �1 ���د ھو�ت �ردی و

 )�Quincy Wrightت (. �� ��ل رو�ن $ر ا�ن طرز $>�ر را �و�ن �� را28»�و'ود ا�ت
�Bر����، $'�رت ��B<�، ، ����و��
��م از ����5 ��:ری، Bدر ��:ری«�ور�ول ��دی �رده ا�ت: 

�%�� �را��، ��و���م و ���ر ا���ری �� ھ���$<� �روھ� را �6ط �� ا��س ���د ھ�ی �� در آن 
����ر �د�د ھم ر�J،  ���ر ھدا�ت �ده ا�د و $6و�ت �� ���د، �$>�وت ا�ت. ا�ر $��م �ردم ا���ر

�$وا
� و �$���ب �� �=�د ھ�ی د��� �� د�ت آور�د، 08ر ����و��
��م �� �ذرد و �� 08ر د�ن $�د�ل 
 . 29»�� �ود

ا�ن ���ھدات $� %دودی ز��دی 0دق �� ��د، ا�� ا�ن �وال ا���� را �� E��B �� �ذارد �� "را 
�� ��:ی د�<ر ���د ھ� $��Dر  �� ��د�ت �Bدا �#&� از ���د ھ� �رای ا���ن ھ�ی �درن $� آن %دی او
و

�ذار �� ����د. ا�ن �� ھ�( و'� �� اراده دو
ت ��� ���د �� ���د ھ�ی $��Dر�زار را در ھر ز���� و 
ھر ����� �Bدا ��د و آن را د�$��ری ��د. ا�ن $7ش را دو
ت ھ�ی $�زه $���س آ����� و ا�ر����6 ھر 

 �1 �� ھ�( و'� �B 1د�دۀ 08ر 'د�د ��� ���د، ���� ���7ً . ھو�ت ���و
�� ���دروز $'ر�� 
�ل $و$� �� ��
��م و'ود دا�$� ا�ت، ��ر8�س �B 1د�دۀ  ��� 5د��� ا�ت �� �� �زد ا���ن ھ�ی او

�� �و��D� Cل در ��ن ����د��ن �و�� ا�$را
�� ���B ھ�ی � �$�ن �ظم '��#� و '��8ت را �� �� $�د. 
%�ل �� ��د.  آن را�1 و �� �3ر ار����1 ������ ا�ت �� �1 '��8$� $و$م ���دی از �%�ط ار���

                                                             
25 K.W Deutsch, Nationalism and Social Communication, a. a. O. S 19 
26 Edmund Burke, Speech on the State of the Representation of the Commons in Parliament, 
1782, Works, London 1925-1930, Bd, 3 S 355 
27 Benjamin Disraeli, The Spirit of Whig’s, 1836, abgedruckt in: Whigs and London 1913; zit, 
bei Frederick Hertz, Nationality in History and Politics, 5. Aufl. London 1966 (zuerst 1944), S 
29 
28 Graham Wallas, Politik und menschliche Natur, Jena 1911, S, 170 
29 Quincy Wright, A Study of War, Chicago und London 1965 (zuerst 1942), S 218 



www.goftaman.com 

 -ا�ن '��8ت �� $�=� ا���� �ر ا��س  و���و�دی $#ر�ف ��� �ود، ���� �>=وم �را��ط�6 ای و �ذھ��
ھر �رد در �1 '��8ت ا�ت و �د�ن �و�� �وازات ����ر 5وی » ���ر�ت �#�وی«����� دارد. $و$م 

-. در �8ل ا�ن �وازات �� �و�� ای ا�ت �� �� ���د ا�روز �<و��م 30ن �� دھـدرا �� ����و��
��م ���
 ���Lord $� ا�م. :رد ا�$ون ( ا���ن ھ�ی �دوی و '��#C ����5 ای و ����و��
��م را» ا�د�و
وژی«

Acton(  ر�$� و ���ت �را�� �� ھم «���ن �� دھد:  1862ا�ن �وازات را درB در '=�ن ���$�ن �ت
را �� » 3ــر�زۀ 5و��ت«) در ����و��
��م Bernard Joseph. �ر��رد �وزف (31»ددر %ر�ت �و

���د: �دون $رد�د ����و��
��م ��� از ��8ق $ر�ن 3ــر�زه ھ� �رای ھ���$<� ا�ت �� در �روه ھ�ی 
�رد��ن �دوی و'ود دا�$� ا�ت. ا�ن ا%��س �زد��� و ا�$76ل درھر ��B از �را%ل ز�د�� و'ود 

 C��B ش ر�$� $ر ���ت �� ��زد. �#د از ھ�� دارد و�B ھ�ی ��B ل �روه ھ� را �� دا ل���ھ��� ز�ر�ن $
      .32ا�ن ھم وا5#�ت دارد �� R��� ����5 ا��0 ����و��
��م او
�� ا�ت

ارو�B را ��وول Bرو���Bد �� $���Z  �7�18>� و رو��>�ران �دۀ  (Carlton Hayes)��ر
$ون ھ��س 
آ��ه ����د �� "� �� ���د  �دون ا�ن �� آ�=� ���7ً « ��� �را�� 'د�د) �� دا�د: �رای ����و��
��م (�5

�� رو��� �� دا�د ��  . در ا�ن را�ط� ھـ��س ���7ً 33»ر���5 را �رای ����5 �را�� د8وت ��ود�د

�ت ا�ن رو��>�ران �رای �#� Fم را ��� $وان �� ����5 �را�� ھ�رد�ف 5رار داد. اھ��ت$�ر���
 ����و��

ا�ن رو��>�ران ھ����د ��7>� ���$ر در �%ث روی Bدد�ده ھ� �� ���د $� در �$�'� �%ث، آ�=� آن "� 
�� و �� ��ل رو�ن ���ن و $���د  �دون �� $�را �� در �Bش ����ری ھ� ُ��=م و ��رو�ن ا�ت، 

  .���34د

-�18#�ن (�دۀ �وال �Bش �رض ھ�ی ا�د�و
وژی ����و��
��$� �� �1 ز��ن  –�Dل ��  - �رای ھ��س 
) در �1 ���ن �#�ن (ارو�B) �3ر ��5ل %ل �� ���د. ھ��س $� %دودی را�ط� ای ��ن ����و��
��م و 20

�Bش ر�ت ا5$�0دی ارو�B در �1 و ��م �دۀ �ذ�$� �� ���د. ا�� او ا�ن را�ط� را ���� ��� دا�د �� 
  35»ن �رد.�$وان $و�ط آن د
�ل �Bدا�ش ����و��
��م را �� �Bش ر�ت ا5$�0دی ���

 در ھر دو ا�د�و
وژی �� 0�8ر �ذھبھ�س  در '�ت و 'وی د:�ل �و��6ت ا�د�و
وژی ����و��
��م 
��$ر $���7ت �ذھ�� 5رار دارد، ��  ���ن ظ=ور ����و��
��م در 08ر �درن �� در«�ر ��  ورد: 

�ورای ط��#� �1 و $رد�د در �ورد �ذاھب � �د���و و از ز���� �� 18ھم در �Bو�د ���د. از �دۀ 
�رای 8واطف در ��ن رو��>�ران و �5ر �$و�ط ظ=ور �رد، �1  7ی �3ر ط��#�  �� و�ژه$�ر� � 

ور و �#ف �ورد �� �Bر �د و  دا��ن ����و��
��م �Bدا�ش  ظ�ھراً ��   7ا�ن �د.  ا�'�دو Bر�$ش د��� 
ا��ن آ����� و ھو�����م ����و��
��م را �ر  دو �5ر �$و�ط و ا�ن رو��>�ران  .ا�$��6ل 5رار �ر�ت

 F�'مدادُ��=م $ر��
�درن از آ�3ز ر�J �ذھ�� ��ز دا�$�  �ـد. �� ھر 0ورت ���ن ��رود �� ����و��
��  آن رااو
�ن ز���� ھ�ی  1931. ����و��
��م �� �C��D �ذھب ��و:ر�زه �ده �� در ��ل 36»ا�ت

                                                             
30 Alexandar Moret and Georg Davy, Des Clans aux impires, Paris 1923, S 14 
31 John E. E. D. Acton, The history of Freedom and Other Essay, New York 1967, S 291 
32 Bernard Joseph, a. a. O. S 52 
33 Carlton J. H. Hayes, a.a.a. O. S 10; 
34 Carlton J. H. Hayes, a.a.a O. S 290; ebenso Bernard Joseph, a. a.; S 313 
35 Carlton J. H. Hayes, a.a.a O. S 96-297; 
36 Carlton J. H. Hayes, a.a.a O. S 299; 
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�و��
��م  7ی �$��ز��� را �� $و�ط ��ل �#د �رای ھ��س �� �1 ��6ن �دل �د. ��� 29ن د�د ا�� $وا
 . B37ر �� ��د $وده وار�8م، $ ��1، �0#$� �دن و ��$ر��
��م �� و'ود آ�ده �ود، در '��#� 

ا�ن �رر�� �و$�ه در �ورد �#&� از $#ر�ف ھ� و $�ر�'�ت ����و��
��م، �� را  ��� ��را&� �<� 
�ژاد�را�� «J و �ر�و�ت ��$رک، �� دارد. ا�$راک �ژاد؛ ز��ن؛ ��ط�6، $�ر�E ��$رک، �رھ�

را ���ن �� دھــد و �� ا'زای �=م آن ����و��
��م  � �� از ����ی ، ا�د�و
وژی، ���>� و د�ن»'د�د
��'واب �� » ا�ر ھ�«و » ا�� ھ�«ا��ره �� ��د. ا��  �
�<�ه ھ�ی ����ری ���5 �� ���د و ����ر 

��ت ��  ور�د (در 0ور$� �� �و���د��ن  ����د. �5ل از ھ�C ا�ن ھ� در �را�ر 'واب �وال ا��0�
��م �رده �� ا�ن ���ل آ��ھ��� �B �رده ����د)، از E��B آن ھ� �1 "�م ا�داز �=$ری از  �0ت ا��0 

����و��
��م �� د�ت �� آ�د. ..ا�� "را ا�دۀ ��� در �#&� '� ھ� و ز���=� �� E��B �� وا��ش 5وی و 
دوچ ا�ن �ور�ول ��دی را Bر�ش آ�3ز�ن  ر ��� �ود؟�را��ر رو�رو �� �ود و در '� ھ�ی د�<

و $#ر�ف ����و��
��م را ��  538رار �� دھــدار$��ط�ت ا'$���8 اش در ��رۀ ����و��
��م و Bژوھش ھ�
�$>�و$� ���ت �� $�وری ھ�ی  �� �و��. او �� ��دار$��ط�ت آ�=� ا�$�$�ج دارای  �C��D '��8ت

�ل $'ر�� �رر�� رز���� �ر�$� و �و�ش �� ��د $� آن را �� �و���د��ن ���5 ����و��
��م را �� ا�
 ���#�و��ت و'ود دارد ا�ن �<��� ��ر �� ا�ن و�ژ�� در ��رۀ ����و��
��م ا�ت و ز��د ��د. $� '���

او را �ورد �رر�� 5رار �� دھ�م. در  Bژوھش ھ�ی�ورد ا�$��6ل 5رار �ر�$� ا�ت. �� ا�ن '=ت �� 
�� �1 ا�$�6د �� ���Bن ��  آن رار او �� �رای �� �=م $ر ا�ت �� Bرداز�م و � ش �#دی �� �� ����ش ��

  ر����م.

   

                                                             
37 Carlton J. H. Hayes, Nationalism: A. Religion, New York 1966 
38 K.W Deutsch, Nationalism and Social Communication, a. a. O. S V. 


