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 "!�رم� ش 
 

  ا*)��(� ار)�ط . ��رل د���و دوچ: ����و��
��م و٢ 

(�-�� �� ا�)/�ده از "�د�ن ر�)�  �. ر�)�"�د�ن *��-� ������� و  ,ژوھش ھ�ی��رل د���و دوچ ط� 
"�د�ن *��-� "�د ز���� را  *��()!�ی "�د�ن ���ت و (��� ��)ود�2 و ��1ی �� �ط�
��ت  ��� (���)

�د �� �� ���او )-ر�ف ھ�ی �)�وع  ,ژوھش ھ�ی �2 � ش (ظ�م)��3ل ��وده ا�ت.  )*ز�� و
  .�� ���د �ردم، ��ّ�ت، ��ت و ����و��
��م  ھ�یاژه �!�)ر�ن آ�!� و

  )-ر�ف ھ�ا) 

� �رد�ھ�"ون ، ���ت را  39ا*)��(� �� دا�د ار)��ط�ت دارای(ت �*��2 را �� ����9  �ردمدوچ 
� )-ر�ف �رد�  �3ث��ت را ��  و 40دارد ر�)�ر ا(:��ش ول �و9ر �ر��)ر (�وان �� ��د �� اد(�ی

، ����3تدر ا��*� ��ظور از  ی ����3ت �� ���د.رادا دو
ت ��� واھ�ن ��  واھ�ن �2 ��  �� ��د
 ).81(ص.  �� ���د�3
ت 3�و�)� ا�ت، �� �� =ورت (�دی از ���ر ��رو�� ��)>ل 

)��دل �-�و��ت  �-�� و*ود ار)��ط�ت �را)ر از »�/�د�ت«در *��(ت ار)��ط�ت دوچ ا���ن  ��)� و�ژه
ا*)��(�  ھ�یارزش . ا�ن ار)��ط�ت �ر ,����� ���د �ر�وط �� �2 �و:وع �� ص  روزا�� و

) �رBرار ا�ت. ��)ر��ت 89-88(ص.  �رھ��A و ��)رک �� ����9 )*�رب ا����3 �ده )�ر� �
)�!� ز��ن ���ت، ����  �د. و���� ار)��ط�ت�� ����2 �را��د آ�وز�� ارز�!�ی ا*)��(� �)�*� 

) 97-96(ص��ز �Dره  ھ�، �*��� ھ� و ���ولھ�، )*���ت ��9وی )*�رب ذ �ره �ده ����د �)�� ��� 
ا(:�ی  ، �� ا�!�م و )/!�م ��ن�� ���د  �2 �روه �� "��ن ,��� ھ�ی ار)��ط��� ����د. ا�ن �� =� 

  ودی، �-�� �رزھ�ی �روه ھ�ی �رد�� ���Dر �روه )ر ا�ت در �>���� �� ا(:�ی �روه آ��ن
�ده �� ����د (س  �رز ھ�ی �-��� از ا�����ت ا�!�م و )/!�م �ود��د در �>��ل ��3ط �����و���� 

�2 ز���� ����د، و ا�ن را ���ل �2 �روه �� *��-ت ھ� ����د 3)��  �� ��د )-��ن). دوچ �� )���د 38
*ود آن �� و �� و �� ���دز��ن � )�ف =�3ت  4ھ� �� �و���«د: �� ��ز�� ��9ل �و�س رو�ن 

�رای ھر �2 از آ�!� �� ا�دازه ���� (�دات آ�و )� �ده، ����F، ���ول . �� ���د�2 ��ت (�ل ����9 
ھ�،  �طرات، ا
Aوھ�ی ز���داری، �Bر��دی ا*)��(�، �����ت ھ�ی )�ر� �، و وا��)�A ھ�ی 
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ھ�ز��ن  ود �� � =� و*ود دارد �� �� آ�!� ا*�زه �� دھد )� ھ�� �� ھم �� د�Aر �و��� ھ�ی �Dر 
  .41»�و�� �و9ر )ر ار)��ط �رBرار ���د )� �� ھ�ز����ن �Dر �و���  ود 

و �� از ھم *دا �دن �روه ھ�ی �)/�وت ��� را ر�د �ردن  �-د از )�ر�H )-ر�ف ھ�، دوچ ,رو�G �� ھم
در �2 ��ور �ورد �رر�� Bرار �� دھــد. در ا��*� ���)ر ,رو�G آ�و )ن ا�رادی ��ظور ا�ت �� 

، ,�دا�ش )وان ,ذ�رش و ا�)-داد *ذب ار)��ط�ت ���K)3ت دوچ . آ�Dر �� �ود آ�!� ���Kاز طر�ق 
 )/ر�ق�!ری �دن، =�-)� �دن و �� �� ���ن د�Aر: ) را �� �!�د. ا�ن �را��د �)�*G 126*�-� ( ص 

�� طرف  -�-�� طرف (��� (ا�ژ�)�و) رو�د )���ل –�� )�ری  )/ر�ق�� )�ری *��-� ا�ت. رو�د 
  ) ھ�راه �� �ود. ���Kآن ( )� ذھ�� (�و�ژ�)�و) �� رو�د روان ���

روان ������� �� �2  ا�)زاج(رو�د آ�و )ن) �)�*� اش �� ا������Lون ��� �-�� ��� )� رو�د روان 
  ).122 -114(ص  �ردد�روه ��  از)/ر�ق ��� �-�� �����A �دن �روه و �� 

دوچ "!�ر �-��ر دارد �� )و�ط آن او "�د�ن �روه �ردم را از ھم )/ر�ق �رده �� )وا�د. ا�ن �-��ر 
و �Dر �زج �ده  �ده (�Bر ,�����) و �زج �ده (ا������ �ده)�� ���Kو �ده  ���Kھ�: �� ����د��ن 


ب و  )/ر�قاز ھم  (�Dر ا������ �ده)�D Nوه �ردن �2 �-��ر ,�*م �-�� ز��ن و �رھ�L) �� .ده ا�د�
د�)� از �����Aن را در �2 �*�و(� ���ن �� دھد.  ��9 ���ل �ردن ُ�ل ����د��ن. او در ُ�ل ھ�"��ن 

�وا
�د را ��3ب �� ��د �� او آ�!� را د�)� او ��زان �!ری �دن، =�-)� �دن و ��زان  �9رای ا�ن 
�ل ���)��)�2 �� �-��ر ز��ن و=ل �� ��د. �)�*� آن آ��ری ا�ت در ��رۀ )���ل (ددی �روه � ��

   ھ�ی ز���� در ��ور ھ�ی "�د�ن ���)�.

"Aو�� �2 *��-ت «روش )ر��م �دۀ دوچ در  د�ت *واب �وال � �)�ن اش Bرار �� ��رد! 
). �وال ��125ب �� ��د؟ "Aو�� �2 ز��ن �� ���>� از ��ن �� رود؟ (ص�زرگ �2 ز��ن *د�د را 

���)، ����د و ھ�د *واب داده �� �ود. ا�� ھ�� ��9ل ھ�ی �ر�)����ی ���ر (���)��د)، "�و��وا��� (�و

ب )ر�ن آن �� �ظر �� ر�د، ز�را ا�ن ��9ل �رز ھ� و �رض ھ�ی ���/)G ھ�رای �� ��9ل �و�* ���

. در ا��*� �� ذ�ر �2 �>ل Bول 42ی دوچ را رو�ن )ر از �>�� ��9ل ھ� ���ن �� دھـد)�وری و روش ھ�
�ن ��)ر از  19در اوا�ل �دۀ «طو��1 �3ث  ود را در �ورد ��وه ��ر دوچ �� ,���ن �� ر����م. ��

�ود�د، ا�ن را �)��2�K���  K �وم )��م *��-ت �وھ��� �رای ا�*�د ار)��ط (��ق �� ھ�د�Aر آ��ده و 
�ده، "� از �ژاد  ���Kز���ش ھ�ی �� ���ن �� دھــد... در (�ن ز��ن ��ش )ر از �=ف ا�ن *��-ت آ

�� )��3ل ز��ن و �رھ�N آ
����  درآ
���� و "� از �ژادھ�ی � �وط و �� �� ا=ل و ��ب "�� ھ�� 
�د �� در . در (�ن ز��ن ��ش )ر از دو �وم از ����د��ن ��ور �)-�ق �� �Bر ,����� �ود43ر�)� �ود�د

�� ھ�U و �� �م �!م �� �ر�)�د. از آ�*��� �� در 3دود دو �وم ُ�ل ار)��ط�ت ا*)��(� ز���� )-��ق 
ت "2 �ود�د، �!م �Aر�)ن "2 ھ�ی �� *زء �Bر ,����� �ود�د، ��ش )ر از ھ�� �ود. ر�د �*�-

*�-�ت ھم در ��ن آ
���� �ژاد ھ� و ھم ��ن "2 ھ� در =د ��ل ا �ر "�م ��ر �ود، �Aر ر�د 
�� �!م "2 ھ�ی  1900ا*)��(� ��ن ھر دو �روه ھم ����ر ��1 �ود. در ��ل  ���K=�-)� �دن و 

                                                             
41 "�(,% .� */
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ھ
ی ���
و(* %"ای ا!
ده �8 ����ر ِا���
ده �* ��,@ و ھ�2�B" را �* !�A,@. ا�

�8 واژه ا���
ده �* ��,@ و0* %" ًFرا ا� "B� )�A! *�/97,@ (س  ای دو �2G6 و ھ�2
42 Vgl. Kritik , S 21-26 dieser Arbeit 
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�ده ��ش )ر �ود ���ت �� �/وس ��ن در  ���Kدر ��ن *�-�ت ���� �� )��3ل �رB)� �ود�د در �رھ�N آ
�!� ��3ل ���ز(�ت ��� (��>� �د�د. در (�ن ز��ن  �>��ل ُ�ل *�-�ت. ...از ا�ن ز��ن �� �-د"

ل ��روھ�ی ذ �ره �Bر ,����� "2 ھ� ھم �-د از ا�ن د�Aر �� )/�وت ��ود�د، )� آ�*��� �� ����د��ن دا 

���� ھ�U ����� و*ود آ��ور �وھ���، �Aران �ود�د و د�Aر رو�ن �ود �� �رای �رھ�N و ز��ن 


ب اش را ��A دارد و *����ن �ر  Lف �دا�ت �� �D دی �>ش�=(Bط>� ����� و ا�� K��(� م��(
 �رھ�N و ز��ن "2 �ود.

�ده  ���Kرای آ
���� ھ�ی ا�ر �وBف ��)�ز ز��ن و �رھ�N آ
���� �A!داری �� �د، ����A راه .... �
�ردن ادا�� ,�دا �� �رد.  ���Kا�ن �ود �� )��م ����ت و اB)=�د را )��Wر دھــ�د )� در دا ل آن رو�د 

ھ�Aری –آن ھ� �*�ور �ود�د �� �وھ���� را � �� از  �ک آ
��ن ا(Lم ��د و ا�,را)وری �!ن ا)ر�ش 
)Austro-Ungarien Impire��� ون ارو,�ی��B رار دھـ�ـد )� ) را ز�رB ھ� ����
�� )3ت 3��را�� آ

��روی �� )/�و)� را �A!دار�د �� در ��ن ��روھ�ی �Bر ,����� Bرار دا�)�د. آ�!� �*�ور  �)وا��د آن
�ود�د �� �� ا������Lون �)�ب زدۀ "2 ھ� �)�� �و�د و �� ا*��ر �����، اB)=�دی و �ظ��� د�ت 

  44»دار�د.�3
ت �و*ودۀ ��ت را ��A  �ز��د، )�

  ب/ ا�)>�د

����و��
��م، �>ط�  ,ژوھش ھ�ی�ر:�� � �)�ن دوچ (��رDم �2 �ظر رو�ن در �ورد ���Lت 
  :-ف ھ�ی ا���� دارد. 

"را ا�دۀ ����و��
��م در �-:� *� «... را "��ن ,��Y �� دھــد:  ,ژوھش ھ��شدر �>د�� او ھدف  -1
ود در *�ھ�ی د�Aر، ھ�U �ورد ا�)>��ل Bرار ھ� و ز��ن ھ� �� ,��B Yوی و �را��ر رو �� رو �� �

�� » ا�دۀ ����و��
��)�«(�� �>د�� �را*-� �ود). وB)� ا���ن در ا9ر او �� د���ل )3ر�ف  »��� ��رد
�ردد، "��ن "�زی را در آن ,�دا ��� ��د، ا�� �3)وای ا�ن واژه � ش (�ده و �!م �وال ����دی او را 

*� *دی �� �رد، ��ر او از �*!و1ت و �و)/�ھم ھ�ی �� در )���ل �� دھــد و ا�ر او �� آن )و
  و*ود دارد �� دور ��A دا�)� �� �د. ,ژوھش ھ��ش

�را�ش دور���ی ��ز �� ��د �� او را از *واب دادن �� �وال او
��  »)-ر�ف از )-ر�ف ھ�«او در  -2
او �� �و��د: آ�"� در ا�ن *� ,���!�د �� �ود �� ��ل  �ردماش دور �� ��د. �-د از ,��ر�ت واژۀ 

)-ر�ف ��ر�ردی �� وظ�/وی از ���ت ا�ت. ا�ن  �45ردی��روظ�/وی ��  �ص آن =رف �2 )-ر�ف 
و�ژۀ آن �� ص �� ��د، �رق �� ��د،  �3)وایاز ���ت از �و�ش ھ�ی ���B �� ���ت را �� )و*� �� 


وژی �درن �� �واد را����� ا��س ��را�� آن ��*ش و ارز���� �� ��د ا��  "�زی ����� �� )

وژی �!ن �� �واد را �ر ا��س )ر��ب آن ��*ش و ارز���� �� �رد�د. در ھر دو ����ر Lف )

)ر  ��روح*����ن  =و=��ت )ر���� �ده ا�ت �� �ر ,��G )��3ل ھ�ی » آز�ون ��را��«�ورد 
 G3/=) 98-97ا�*�م �ده ا�ت.(      

  : �ودرو�ن ��  �و:F ��ری��]
� ��ز ا�ن   وا�ت�� �2 ��9ل  

                                                             
44 S 133-134 , Vgl. a. a. O. S 142-148 
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"�زی از ا�ن ������� �3=ل �� �ردد �� �2 ��ده � =وص �9\ �و1د  =و=��ت و�ژه ای  "�
دارد،  ��� ����Bت ار)*�(� و ����Bت 3رار)� �>�وم دارد. در �>��ل ز�N زد�� و �رای �� ت و 

ر �ورد �� ت و ��ز و�ژه ای ا�ن ��ده را ��ز ھ�ی و�ژه �� �!��ت ��ر��ز �� ���د؟. ا���ن وB)� د
1زم دارد، �� )وا�د  ��� در ا�ن �ورد �Aو�د، ا�� وB)� آن را )!�� �رده و �� ��زد، ��)ر �� )وا�د 

Aو�د. در �ورد ��ت ا�ر آن را �� ��ر ��Aر�م، �وال "��ن �طرح �� �ود: �در ا�ن �ورد "�زی 
   ��را�� و )��9رات ����و��
��م "��ت؟

Y��,  :م  �ردما�ن �وال )و�ط دوچ "��ن ا�ت��
از «�� و���G ار)��ط�ت ا*)��(� و �� و���G ����و��
). ارزش ا�ن �)�*� ��ری �3دود ا�ت، ز�را ا�ن ��98 ھم و ��*�، �A!دا�)� �� �ود (=/G3 » درون

و  ھ�Aرا���)�*� ��ری ھ�U ا��ر)� را در ا�ن �ورد ا*�زه ��� دھد �� "Aو�� و "را ا�ن ظر��ت 
در �3دودۀ دو
ت ھ�ی �را��ر ر�د و  �ردم,��� ھ�ی ار)��ط�ت ا*)��(� �� و*ود آ�ده ا�ت و "را 

       .46ا����ف �رده ا�د و �� ا�ن و���� ا�L3ل ��ن در �)�*� "� =ورت �� ��رد

���ن  �-�و1ً �� �-�� �� دھد  دوچ از واژه ھ�ی ا������Lون (ا�L3ل و �� *ذب و )ر��ب .4�
ا�)/�ده �� ��د ��  )Differenzierung(» )/ر�ق«) و )ر*�� �� �ود. �)ر*م�� )��9ل و  ��زی

���ن ��زی او ش � ااز ��ظر روان ��� )� G��9� �� و ا�ط��ق آن را)Angleichung�� و ( 
) �A��A��Entfremdung از "ـ�؟ ���ر �A��A�� دا�د �� ا�ن ,ر�ش ��: ا�ط��ق �� "ـ�؟ �� (

او آن "� را �� ���د )�ر�H  »)/ر�ق«و » ��زی ����ن«�� �ردد: واژه ھ�ی ا�)>�د �� رو�ن 
�� ����و��
��م  ,�ش �رض Bرار �� دھــد، �� �و�G ��9ل ���ت "���ود، " ،����
و �� ��ت آ

او ا�ت �� � * ھ�ی وا��)� و �Dر وا��)� ��� ا�د. از ا�ن )��Wر����و��
��م آ
���� را �� ��زد. �
  . 47و زا�د �و.� ا�ت. ود"�ر �3

. ا��ره �� ����و��
��م "�� و �� آ
���� �2 :-ف د�Aر ��ر دوچ را �����ن �� ��د. در ا�ن ��9ل 4
) ا�راد �� �-�� ����ن ��زی �� �2 �روه ز���� (�� ھ�ز��ن ھم �2 ����ن ��زیا������Lون (

�� �� آن وا��)� ا�ت، ����A  »�/�دی«���ت ا�ت) �� ���د. �ر�)ن �2 ز��ن و ھ�راه �� آن �3)وای 
(�ن "�ز �ورد ا()��ر �� ���د. دوچ ��3ور  �/!و��ً » )/ر�ق«�� ص ا������Lون ا�ت. در �ورد 

����و��
��م ارو,�ی *�و�� و �ر�B ا�ت �� �ر ا��س �-��ر ھ� و *��(ت ھ�ی ز���� �� )� �ده 
ا�ت. �� �� دا��م �� ا�ن �2 �����ت �رای ��ت �دن در ارو,� �ود، ا�� ����و��
��م زود ھ��Aم 

در �ورد  �� و�ژه. ا�ن �48د ھ�ی ����� آن �ودارو,�ی Dر�� �3)وای ا���� آن "�ز د�Aری �-�� �!
�را��� و ا���Aس و ھم در �ورد �و�س =دق �� ��د... "طور �� )وا�د �� �� و*ود آ�دن ��ت "!�ر 
ز���G �و�س �� ار�Bم ز���� )->�ب �ود؟ �����ن �ودن "��ن )����3 ���ز �� ھ�U ا��9)� �دارد. (�ن "�ز 

=دق �� ��د. ا�ن ��9ل ھ� ��ت �دن در �رق و *�وب ارو,�  در �ورد دو
ت ھ�ی ��� "�د�ن ز����

                                                             
� /�7J ا�. ا#" 46J%  ھ@ �K,. �"ا3+ ��د %

ور ا�� � دوچ �,. ���AمEtzioniا(7,�/* (47 % .� Amit Taiرا %
 F�3ت ���
وت (="ار �* ��2. ) /,< % ا

Ermioni, a. a. O. S. 35-36; Ernst B. Hass, Beyond the Nation-State a. a. O. S 27 
48 Vgl S. 61-63 
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�ر ,��G ظواھر )�� )�ر� � )>��ل �� دھـد �� �� )�ر و )���ل آن ا()��ر (�و�� �دارد. �د�ن �و�� را 
 .G49 ا���� ��ر دوچ از ��ن �� رود�2 ,��

�� )ر���� از �2  ا�ن �� ��9ل اش در �ورد ھ�د وا:H �� �ود. ��)ود ھ�ی آ��ری ز���� او �� و�ژه
ھ�راه �� ,��� ر�د �)و�ط )و
د، در ا�ن *� ھ�"��ن ,�ش ���� در �ورد ���واد �دن، �!ری �دن و 

را ,�ش ���� ��د  2000=رف ���� ا�ت )� ا����ف �-:� از ز���!�ی (�ده از �ظر ��� در ��ل 
��زد. ادا�G �داوم و  و ھ�U ا��ره ای در �ورد )���ل ��� ��)ق �ده از �-��ر ھ�ی ز���� ���ن ���

 G��9� �� ط-� �� � و �� طرح دوچ �رای ھ�د "�م ا�داز )رس آوری را �� ����ش �� �ذارد. ز��نB
)�ر�F ���دۀ ا������Lون �رای ا�ن ��ور و ھ�"��ن �رای ����ری از ��ور ھ�ی رو �� )و�-G د�Aر 

�د ���L)� �رای و3دت دو
ت �� �ود. ا�ن �� در ���ل ز���� �دون )رد )/���*��� ا����W)�ن ��
 ًL�B ،م  ھ�د و*ود دارد�Aت ھ�د ھ�
 �� 1965در ��ل  �ر�زی �� )ن�-�وم �ده ا�ت، وB)� �� دو

 وا�ت ز��ن ھ�دی را �� ز��ن �ردم او)�,راد�ش �ود و *�-�ت �زر�� را در ھ�د )���ل �� دھــد، 
در  �� و�ژه()را:�ت و��F و �د�د *��Aز�ن ز��ن ر��� اول ��ور، �� ا�����A ���د ��د، در ا9ر ا

  ا��1ت *�و�� ا�ن اBدام ,س �ر�)� �د و �� ز��ن ھ�ی �-د )ر �و�ول �رد�د.

در ا��*� ����د ا�ن )=ور ا�*�د �ود �� �� =�3ت را �� *���� �� "ر ���م �� آرزو�ش را دا�)�م، 
����A �� �2 ز��ن �� �G��9 �-�� ا�ن �-�ر �� "�زی �� ��� )وا�د ���د، ا*�زه �دارد �� ���د. )� ھ

در  . و واB-�ً 50)��9ر ��9ت و ��/� �دارد ���د �2 �روه، ا�د�و
وژ�2 ��� �ود، �رای ����و��
��م
 G��9� �� ��3� از ز��ن ھ�ی ���-:� از ��ورھ�ی آ����� و ا�ر�>��� )����Wت و ا�د�و
وژ�2 �ردن �

���B �� ��)رک �رای ھ�� اBوام ز��ن ��� و ز��ن ��� از Bدرت ھ�ی ا�)-��ری �� �G��9 ز��ن 
  51 .���د

. ��9ل ھ�د �� ���ل د�Aری ��ز ا��رت دارد �� دوچ �� آن ز��د )و*� ��رده ا�ت: �-�� ������� 5
� ��Aن ����� �2 ��ور )و�ط 3��م آن. ا�ن � ��Aن �� )وا��د �� �2 �روه ز���� و �� �2 �روه 

�� ا�����A �� �3ث ز��ن ر��� �ر�وط ھ�U �2 از �
ی �روه ھ�ی ھ�د رده ��ط>وی ����د. در �3
�روه ھ� از ا�ن *!ت �� آن �ر ورد �2 ��ن دا�)�د و �� �� (��رۀ د�Aر ھ��  رده ��ود و ھ�G ا�ن 

آ�!� ����ن �):رر �� �د�د، ,��ده �ردن �2 ز��ن ���3 و �را �ر�)ن آن �� �G��9 ز��ن ر��� �� 
س )�-�ض �� �زد آ�!��� �� ا�ن ز��ن را ھ�راه �� طرح ھ�ی �رھ��A در ,�و�د �� ����د، �و*ب ا��3

 ً���Dھ��ن ھ��� ا�د ��  �ود. در ا�ن *� ���ن �زد�2 �� �>�ن و*ود دارد �� )��3ل ���د��ن ز��ن *د�د ا
�� از �روه ھ�ی ز���� �� ����د �� در آ�*� �� ��B 2� G��9ر � �Aدی و �رھ��=(Bن �����، ا�A� �

�)�*G آن �� )وا�د �� � �
/ت ��)�ز �����، اB)=�دی، ��ط>وی و �رھ��A ا�)3��م ,�دا �رده ا�د. 
����� ���د، �� (��=ر *�N ط�>�)� و ����و��
��)� را �� ھم ,�و�د �� دھـــد و "��ن "�زی �رای 

  �و*ود�ت �2 دو
ت  ���  طر��ک ا�ت.

                                                             

دوچ ا�,�,�F,�ن ز%
/* را از �3- /��دھ
ی ا�,�,�F,�ن �-* /)
ن �* دھ2 � %"�Mرد %
 آن از /�" �-�* آ�
ن 49 

ن�K 2 و�

 /��د ھ
ی �)=5 آ/"ا %+2اً  �* %�
ن �* ��2 � او ��
�" و �
�/  % "B�� د%
�� ",Mا 
) 

ن �* دھ2، ا�(/

 �* ��د.�FM */
 ا�,�,�F,�ن �-* دوچ % ا�,�,�F,�ن ز%/�O .� %"�Mرد /�* ��2 و 2%-P7� .� ا
50  /Q
� ھ
ی �,�
 روی » ���7* ھ
 %"ای �-@ �,
��ا(�
د «ا�. در ��رد ���S �2ق �* ��2. در �=* از ھ��

�7* ھ
 �)=2�K 5 ز%
/*  )2�K 5=(�Herbert Lüthy ز%
/* �)�ر ���T �* �2 ھ"%"ت �0(* (�� 
ر دا�� �Aاظ
 �)�ر را 5V /="ده ا�� %-= در ��رد آن �=�ت �"ده ا��.

51 Vgl.hierzu Joshau A. Fishman, Socio-Linguisiotic Perspective on International languistic 
tension, Frankreich, 1966 



www.goftaman.com 

�>ل  آن را) Böhmenدوچ و*ود دارد و �� ھم از �وھ��� ( ,ژوھش ھ�یدر  ��ظو�� آرأ و ا���را�ن 
�� ���م و دوچ از �وBف ��)�ز آ
���� ھ� در �>��ل "2 ھ� =�3ت �� ��د، ھم از �ظر اB)=�دی و 

ھم از �ظر ز���� �رھ��A، �� ا�ن و���� در ����و��
��م "�� *�N ط�>�)�، ����� و اB)=�دی �!/)� 
-�رۀ آ
��ن ا�ت، "�زی �� �رای )��م ��ط>G �رق و *�وب ارو,� �-)�ر ا�ت �� ��Bت ا(ظم آن ��)

  . �52ود

�و*ود�ت ھم ز��ن )�ش ���.ل ز���� و ا*)��(� �و:و(�ت ا=�� �� ����د �� �� آن ���ز(�ت 
�را��وی �ده ا�ت و ,��) ت �رو��ل ��  ����و��
��)� ��*�م ��Bل )�ر�H �� �و�د. �Bر ��B ��1و��ً 

م) �� �2 �)رو,ول (�ت ا������Lون �)�� وار از �2 �)رو,ول ����� ا1=ل ( ���ت دوم ��*�
���ل �� ��د. ��Bت *�وب وا
��� Bو��ً ( ����
�� اB)=�د ���ل ���در )� ھ�وز  وا�
=�-)� �ده، در �3

  ھم ���)ر ,��G زرا()� دارد. �)�*G آن ا��3س )�-�ض ھ�راه �� �ط�
��ت  ود � )�ری �� ���د. 

ھ�ی ����ر Bوی  )/ر�ق�� ز���� ھ�ز��ن  )/ر�ق�ر(�س آن ��9ل �و�س ���ن �� دھد �� در آ�*� 
اB)=�دی، �ذھ��، �رھ��A و ����� �� ھم �� *و�د و "�د ز��ن ھ�F��� U �رای ��ت �دن �� �2 

�ل  )/ر�قھ� ��  )/ر�قدر*G  ��� ����1 ���ت، ز�را: ا�ن � �� ��ھ�ی ز���� �وازی Bرار �دارد، ��
   .�53)�وع ھم د�Aر را �B"� �� ���د

���� وB)� �روع �� �ود �� در �2 ��ور "�د�ن ز���� ��� از ز��ن در �)�*� ���ل ا��Bت ھ�ی ز
اB)=�دی ھ�ز��ن �روه  -ھ� �� �G��9 ���ول ��� و ا�د�و
وژ�2 )�د�ل �ود و �� �روه ھ�ی ا*)��(�

  ھ�ی ز���� ����د.


��ت آن �ر ورد �� ��د�D درت وB ل�ا�� او آن  54ھــر"�د دوچ در �2 �=ل از �ظر )-ر�/� �� �
را �� ��ل ���)��)�2 �� �روه ھ�ی ��ط>� ای، ا��Bر و ط�>�ت و=ل ��� ��د، و در ��� و �� )�ر 

 ًL��� ف  ارا.� و ����ش �رآ��د آن������و�ق �� ���د. �د�ن �و�� او �2 (�=ر �!م �دا �� �ر در ا�
   �رآ��د ��� را ��� ���د.


G  ��� ا���� )��س ,�دا �� ��د، ]�وھ��� �� �2 �� . در دو ,�را�راف د�Aر دوچ �� �>ل �ردن از6
ا�� آن را )�ر�H ��� ��د. "را "2 ھ� در ��ل ھ�ی �ذ�)� در ز��ن آ
���� و �رھ�N آ
���� ا������ 

 Fھ� در �دۀ ���ت �� )وا��ت �� )�ر� ����
�رای �A!دا�ت » ا������Lون "2 ھ�«�د و "را آ

ب ��ن ا��دوار ����د؟ )�ر�3�D فBت دوچ �>ط �� ا�ن �)�*� ��ری ا*�زه �� دھد �� او ا������ �و�

�ردن را �>ط ���)ر �� �G��9 ,رو�G �رھ�N زدا�� �� ���د، �-�� �� �G��9 ,رو�� ای �� �� و���G آن 
. 55از طر�ق )ر��ت در دوران �ود�� و �و*وا�� � =�ت �رھ��A و ا*)��(� �رد �� )� �� �ود

                                                             


7,0@ اواM" �2ه  52 ,/�-� 

 ��ازات %���
ی �"'*  19و  18در اWی ارو
8 (�
وت ��0* د�2ه �* ��د: �-,� ھ� 
%
�5 ا/7
/* و Qی �"'* د
Wن >," ارو
 ا��F6ل �
/"ا %
 ا��Q2ل ز%
/* ـ �,
�* �* �"د/2، ا�
 %"ای �"د�T0
X�


�* آن %,)�" %"از/O2* دا��.ا3��
�* ـ ,�  

  
53 Rene König, Sociologische Probleme der Internationale Ordnung, Köln und Opladen, 1951, 
S 155 
54 Natinalism and Social Communication a.a O. S 72-85 

 �=�M 5د �
ر Y3ب �* ( Akkulturationدوچ %,. واژه  55% 2�23 Zاز !"ھ� � K و  )��دآنEnkulturation 

/2ه(�Mآ�� "B� د+�
 ا!"اد 3% 2�23 Zاز !"ھ� � K 5 /�* ��د و !6] از واژه  آن�
و ا/�6
ل داده �* ��د) (�
وت '
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آن از �وی (��=ر �و*وده �� ���د. �رای ��9ل �وھ����� ھ� ا�ن ��  �>طG آ�Dز ا�� �� �/!وم ا=��
ا�ن �-���ت �� از ���ت "2 �>ط "2 و از ���ت آ
���� �>ط آ
���� �3=ل �ده �� )وا�د. ا�� �وال 

) �-�� )ط��ق ا�راد ��
_ �� �2 ا*)��ع و �Akkulturationطرح �ده ��Wق )ر از ا�ن ا�ت و �وال (
�ل ا)و��)�2  �ر:�� � �)�ن دوچ را *�راً  ,���ن آ�!�.دا�ت �رھ�N در �ظر�رھ�N �و �� � ��

( ود��ر) �� �وی �2 *�ر�را�� )���ل ��� �� ����د، �� �*رد ا���� �>طG آ�Dز در ا��*� "2 در 
  آ�*� آ
���� �-�ن �ردد. 

 �ر �2 )-ر�ف ��]
��� =ورت *�-��دی �� )وان �/ت �� �ر:�� او
�G )�ور�2 دوچ �رای 3ل 
) او �>ط ���ن Quantifizierte Methode( ��� �� �>داریا�)وار ا�ت. روش  �3-ر و زدا�د

، �-د از ,�دا �دن واB-��تدر ��رۀ ��ت ھ�ی �و*ود و آن ھم �-د از �و*ود�ت آ�!�. ا��  ������ ا�ت
�-د از را �� �و*ود ا�ت �����ن ��د و ا����ف ھ�  را �� ا�ن �-�� �� �-�د
G او
�� او �� )وا�د آن "�

�-��ر ا=��  �ده واB-�ً ,ژوھش در =ور)� �� ز��ن در �وارد  -)ر��م ����د. �ر:�� او آن 
ا*�زه �� دھــد �� �A��, 2و�� �3دود در را�ط� �� )���ل ا����ف ��� �رد.  -����و��
��م �وده ���د
 �/
���ده �رای ����و��
��م ����د، در ا�ن =ورت �� ھ�U ا����� ��� ����م ��  )-��نا�� ا�ر ز��ن �و

  .56دوچ را �� ��ر ��ر�م ��]
�=ورت 

  

، ����و��
��م و واژه ھ�ی Bو��) �روه ھ�ی Integration( ھ�Aرا��)-ر�ف ھ�ی از  3
 �� ��ر �رده �ده

�رای ا���� ���ر ��ر��ن را ���ن داده ����م و از �و)/�ھ��ت )ر����
وژ�2 *�و��ری �رده ����م، در 
، ا�)�Aرا��ون Bو���� واژۀ ا���� �روه  �� و�ژه�� را  ,ژوھش ھ��شا��*� �و:و(�ت (�دۀ 

ت ا�ن ) و دو
ت ��� را )-ر�ف �� ���م و �-داٌ در *�ی ������ در ا�ن �:�ون �� ��)�ز��ھ�Aرا��(
  .  57واژه ھ� را �� ����ش �ذا�)� و )�ر�H �� دھ�م

�� ھر �وع �روه ا����� را �� �!��م �� ا(:�ی آن  ود را در را�ط� �� �2  �و���روه )3ت 
�� =G �-�ن ����د ز��ن، �ژاد وا3د، �رھ�N و �� �� ��� �3دود�ت، �ذھب �� ھم و وا3د ا��3س 

)��م ا�رادی ا�د �� �ر ,��G ا�ن �� =�ت  ود را �� �G�(� 2� G��9 وا3د  Bو���� ��د. �-�� �روه 
ھ���� �ر�وط �� �2 ��ط>� �� ���د و �� 3داBل �� )وا�د �� �2 ��ط>�  Bو���� ����د. �2 �روه 

                                                                                                                                                                                              

9 �* ر�,@ � ����ر او ا�,��F,�ن ا�� و �
  ا�,�,�F,�ن ا���
ده �* ��2.,�/ .� ا% 
از روی ����ای /��� اش �
.@�",O *� ر
� % 
  آ/"ا % ھ�,. �+�

 
  ھ"%"ت % روش ھ
ی دوچ ا��"اض �* ��2. 56
57  
��^ �2ه و "+) >,K 8�5 ��
رش و�_O* ھ
ی �
� 
A/آ � *�+� .� ا% *�+� 2��
% *� *�,��) 
�^ ھ
ی �"+)


 و�_O* ھ
ی آن %"از/W *O2,2ا �
 ��GM,� ا3��
�* و � (��] آن ھ�
ن �* و � 2�
��GM,� ا3��
�* آن �* %
�^ �)bJ از ط"ف او2Oا�.. �* ��د."+) 8� %"ای T0
X� .2�� *�  

 ا�c"اً /
�
�^ ھ
ی روا/)�"+) 
 در 3
ھ
ی د�B" /,< ـ ا�. وا'+,� �) �M
2 �
 را وادار ���
% *� ",;) 5%
واژه ھ
ی  '
..@,�� ^�  ا���
ده �2ه را دو%
ره (+"
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�� در ا�ن ��ط>� د�Aر ھم �ود و ��ش  را �� ص ��د �� ��ط>G ا=�� آ�!� �وده ا�ت، �� و*ودی
(�ر  Bو���2 � �� از آ�!� در آن ��ط>� ز��ت دا�)� ����د. ا(:�ی �2 �روه  �دا�)� ����د و ��

�ر  Bو��ا��س )-ر�ف) آرزوی دا�)ن �2 ��ور  ودی را �دار�د، �� (�وان ��9ل �رای �2 �روه 
ا��س �-��ر �ذھ�� �� )وان از �!ودی ھ�ی �Bل از *��ش =�!و���)� و �� ھم از �!ودی ھ�ی �� 

  . 58ا�را.�ل ز��ت �� ���د، ��د �ردا�روز  �رج از ��ور 

) �� ,رو�� ای را �� �!��م �� در آن ا�راد ھو�ت ا*)��(� و ا��3س ھ�Aرا��( ا��
را�
ون)3ت 
ھ���)�A ��ن را از �2 �روه ��ط>� ای �و"2 (�ر �3ب )-ر�ف) �� �2 �روه ��ط>� ای از  ود 

�راه ا�ت �� ا�)>�ل و �� )�د�ل و��داری �زر�)ر ا�)>�ل داده و و�-ت �� �د. ا�)>�ل �� )�د�ل ھو�ت ھ
����� �� �2 وا3د �زر�)ر و �����د�� ھ�ی آن. �رآ��دی ا�ت �� در آن ا��3س و�ژه �روھ� �2 

    *��(ت �� �/F �2 *��(ت از  ود �زر�)ر ا����ف ,�دا �� ��د.

�ل �� ���د (�� �/!وم ��� آن) �2 �روه از ا�راد �� ا��3س روا�ط ھ�دردی و ھ�/�ری �)>�����ت 
��3ول ��ن ا��3س ھ���)�A �� ���د. ا�ن ا�راد �2 �روه  ودی را (�روه ��)  �� در �>��ل ��3ط

را طرا�3 و �� �رو����ن �� دھ�د و ��3ط ��3ول ��ن را �� �G��9 �روه �����A (�روه ��رو��) �� 
  . ����59د

از  �و�ت در دا ل �روه �ر(�س �� �� =� ھ���)�A را در *��(ت طوری �� �!��م �� ا�)/�ده 
 ًL=روع ا�ت.  ھ�ی ��ط>� ای *��(ت ا�� ���A�� ورت ��� ��رد، ا�� در �>��ل �روه ھ�ی=

�و:وع �ر �ر ��ود ���ل  �و�ت در ��ن �روه ھ�ی �)3د ���ت ���� ��ظور از (دم ا�)/�ده از 
�و�ت در ��ن  �و�ت �رای 3ل ���ز(�ت �روه ھ� در دا ل ��ط>� )-ر�ف �ده ا�ت. ا�)/�ده از  

 رده �روه ھ�ی ا*)��(� )-ر�ف �ده �� ��ل *�N ط�>�)� و ا�>Lب ���ن ا�ت، ز�را در ا�ن 
)!د�د ��� �ود. (دم ا�)/�ده از  �و�ت  =ورت در ا=ل �و*ود�ت ��ط>وی و3دت �روھ� �زر�)ر

 ا��ھ�Aر(�ودی و (دم ا�)/�ده از  �و�ت �� �و�G دوم آن را ��  ھ�Aرا����  آن را�� ��ل اول 
  . 60ا�>� �� �و��م

 G*را��درAم آن (ا�>� و (�ودی) و*ود  ھ��B ا�ت �� ھر دو �(B2 *��(ت در ��1)ر�ن 3د و�
دا�)� ���د. �� ھر ا�دازه �� �ط��>ت ھ�ی ا*)��(� و ��ط>� ای  رده �روه ھ� �م ���د �� ھ��ن ا�دازه 

ر ��رون �دن �2 �روه از :-�ف �� ���د و �� دوام "��ن �3
)�  ط ھ�Aرا��در*G (ھ�Aرا��) 
  *��(ت). ھ�Aرا���� (دم  ھ�Aرا��دا ل *��(ت و*ود دارد ( :د 

�2 *��(ت از �ظر (�ودی ��,�ر"� �ده، �2 *��(ت ����� ا�ت، �-�� �� ا�ن �-�� �� و�ژ�� 
ا���  ھ�را
�(�ودی،  ھ�Aرا��ا�ت. ا�ر ھ�ز��ن ��  ��ودی ھ�را
�3داBل �2 *��(ت ����� 

*��(ت ����� �� ���د. �� ���ن د�Aر:  ھ�Aرا��ھم و*ود دا�)� ���د، �)�*G آن در*G  ��� ��1ی 

                                                             

ن %"ای » O"وه ھ
ی ا(�,=*«("�,���0ژی  58O2�7��/ *���* » ا(�,8«���2 ا0)=5 ا���
ده /�* ��/2 و %+"+) d,از ھ

  ا���
ده /�* ���2
 ا 59� �7,/ 
�+� .�
 از O"وه % ا� ^�"+)�
ی آن ھ�2�B" را�
م ا��) 
��O . .2"وه آن '2ر ��8K ا�� ��� *�  
60 ) Z,/�� *��
وت ا/�,B"ا�,�ن ���دی و ا!6* را �
 از ر�)Rene König.@�
س �"ده اT�'ا (  
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 G*ر"� �ده ���د، در�,�آن ���ت �� �2 *��()� ��  ھ�Aرا���2 *��()� �� �>ط �� ��ل (�ودی �
   .61ھم �� ��ل (�ودی و ھم ا�>� ��,�ر"� �ده ���د، :-�ف )ر ا�ت

. )3ت آن �� )=و�ر و �ردا�)� را �� �!��م �� �62م *��(ت ا�تھو�ت  ودی )� ���
و���
�م
در ��رۀ ا�ن *��-� �� ����ش �� �زار�د و )و�ط آن �ل  63,�"�ده ( ���,��س) ا(:�ی *��-� ���)�ً 

ا(:�ی *��-� �� �G��9 �2 وا3د در �>��ل ��3ط ا*)��(�، �روه ھ�ی د�Aر  ود را درک و )-ر�ف 
=و�ر از  ود،  =�ت ا�د�و
وژ�2 دارد �� �3)وای ا=�� آن ا�)د1ل �� ���د. ����و��
��م �-�� )

�����A) ا�ت. *��()� را  و�ژ�� ھ�ی ��رز و �ر)ری �روه  ودی در �>��ل ��3ط ��3ول (�روه ھ�ی
 ً�(��� G-��* 2� G��, م و �ر��
�� ����م. *ز  ��ت,�"�ده �� )� �� �ود ��  �� �ر ����ی ����و��

 او ��ز��ن �)��ل �����  ودش را �� �G���� G��9 *��(ت و �� �G��9 و���G ��ھ�ت ��ت ا�ن ا�ت ��
  داد و �)د در �>��ل ��3ط ��3ول �� �2 "�م ا�داز �و�>�ت آ��ز �ط�
�� �� ��د. 

ً ���ت ��ط> �Bل از ��ت و*ود دارد. ���ت ��� از �روه ھ�ی ��ت را �� ����م، �� ا�ن )/�وت �� "�م  �
ا�داز �و�>�ت آ�!� �رای ا�*�د �2 دو
ت ��)>ل ����ر :-�ف ا�ت. ا�� ا�ن �� ا�ن �-�� ���ت �� 

���ل ���ت �� ��ت در دراز�دت �����ن ا�ت(64.    

 ً�(��� G-��* 2� ت �ر ,��� ا�)��* ت ��)>ل  ن �-��رھ� در �رز ھ�ی �-�ن و,�"�ده و �2
دا�)ن دو
 ً�(��� G-��* 2� ت ��� ھ����
,�"�ده (در ھر  را �� دو
ت ��� �� ����م و �� �� ���ن د�Aر �2 دو

 G*را���وردی درAت ��)>ل، ا�ن ��  ھ�
آن ���د �� ص �ود) �2 *��(ت ����� و �!�د ھ�ی دو
   .65(�=ر دو
ت ��� را ��� �ود از ھم *دا �رد

��ظور �� از �ردم )��م ا(:�ی �2 ��ت و �� �2 دو
ت ��� ا�ت. �د�ن �و�� �ردم ,و
�د  �ردم:
و*ود دا�ت ھ����A �� ��ور ,و
�د )>��م �ود و ��ت ,و
�د و*ود دا�ت، ا�� دو
ت ��� و*ود �دا�ت. 

�*� ,�ش �ر ا��س )-ر�ف ��، �����ن ا�ت �� از �ـــردم ,�)ون و �� )�*�2 =�3ت �رد، ز�را در ا�
 ً�(��� G-��* 2� ده �� در آن "��ن *��()� ,�دا �ود �� آرزوی �2 ��ور  �رض ھ�ی ا�����"�,

   �� ����م. Bو�� ودی را دا�)� ���د، و*ود �دارد. �ردم ھ�ی ا�ن �و�� را، �� �روه ھ�ی 

   

                                                             
  ھ@ �K,. در ��رد (+"�^ واژه ا/�,B"ا�,�ن ��
!,� و (�ا!e /�" و�3د /2ارد.  61
62 .@�
س �"ده اT�'ا Z,/�� *��  ا%. ("�,���0ژی را �
 از ر
 f,W,2ه و  63+�
3 ^�
ت در ��رد (+"��� % e-;�35  د. 36ـ��   ا�. ا#" �"ا3+
64 .@�
س �"ده اT�'از دوچ ا 
�< %,. �-,� و �-� %" ا�
س �+,
ر ھ
ی ��!6,� را �
�)  

�7,. واژه  65��-B/ت ا
9%
ی واژه دو�0 �-* �
 در اد%,»*�
,� +�
  را �* %,�,@.» 3


